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Title of the project:

Projecte B-MINCOME

Contact:

Ismael Blanco Fillola (ismael.blanco@uab.cat)

Web page:

ajuntament.barcelona.cat/bmincome

Area:

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation

What
B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a 10 barris
de l'Eix Besòs de la ciutat de Barcelona, que s'acull dins el programa Urban Innovative
Actions (UIA) de la UE. Té per objectiu testejar l'eficiència i l'eficàcia de la combinació
d'una renda mínima (Suport Municipal d'Inclusió) amb quatre polítiques actives
sociolaborals. Per una banda, l’IGOP, acompanya la política activa nº 4 (Participació
Comunitària) i realitza el seguiment i l’avaluació de l’impacte d’aquesta política en les
dinàmiques de participació comunitària en els barris. D’altra, l’IGOP realitzar l’anàlisi
dels impactes en la governança del projecte i el seu impacte en les polítiques públiques.

Who
És un projecte cofinançat. En primer lloc, per la Urban Innovative Actions (UIA) que és
una iniciativa de la UE que dota de recursos a àrees urbanes europees per a testar
polítiques que afrontin els reptes urbans, en base a l’article 8 del Fons FEDER; i en segon
lloc, per l'Ajuntament de Barcelona.
En el projecte hi participen a més els següents socis: The Young Foundation, Novact,
Ivàlua, la UPC i l'IGOP i l’ICTA de la UAB.
L'investigador principal és l'Ismael Blanco amb la col·laboració de la Charlotte
Fernández, la Yunailis Salazar, en Sergio Yanes i la Mireia López (estudiant en pràctiques,
2018).

Why
El projecte B-MINCOME és un testeig per veure si seria possible la implementació d'una
renda bàsica per a la totalitat de la ciutadania de Barcelona -quelcom innovador- alhora
que permet observar quina és la forma més eficient i eficaç per lluitar contra la pobresa,
les desigualtats i l'exclusió social a través de polítiques actives complementàries a la
presència de la renda. Amb l’objectiu d’analitzar els impactes que està generant el
programa B-MINCOME i en especial el Programa de Participació Comunitària que avalua
l'IGOP, es treballa amb una hipòtesi que pot tenir un triple efecte positiu en a) les
actituds i els comportaments de les famílies envers la participació comunitària; b) les
dinàmiques associatives en els barris; c) les relacions entre el teixit social i les
administracions públiques.
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How
L'avaluació combina metodologies d'investigació social qualitatives i quantitatives.
Concretament, es treballa amb una enquesta administrada a les famílies en tres
moments diferents del projecte. També es realitzen observacions directes, entrevistes i
grups de discussió a actors claus de perfils professionals i també del teixit social dels
barris.

When
El projecte B-MINCOME es va iniciar l'11 de novembre de 2016 i finalitza el 31 d’octubre
de 2019.

