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PRESENTACIÓ 

El B-Mincome és un programa pilot liderat per l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona i cofinançat pel programa Urban Innovative Actions (UIA) de la Unió Europea. 

Té com a objectiu pal·liar la situació de vulnerabilitat i millorar la situació socioeconòmica de 

1000 llars dels 10 barris que conformen l’Eix Besós: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, 

Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La Pau i Besós-

Maresme. 

L’objectiu de millora de la situació econòmica de les participants passa per la combinació 

d’un ajut econòmic (anomenat Suport Municipal d’Inserció -SMI) amb un conjunt de 

polítiques actives d’inclusió, dividies en 4 grans eixos: 

- Formació i ocupació 

- Foment de l’Economia Social i Solidària (ESS) i Cooperativa 

- Ajuts per a la rehabilitació de l’habitatge 

- Programa de participació comunitària 

Així doncs, les llars participants en aquest projecte han estat distribuïdes entre aquestes 4 

polítiques actives de manera aleatòria. 

La direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa ha rebut l’encomana de 

l’Ajuntament per a desenvolupar la política de Foment de l’Emprenedoria Social Col·lectiva 

en l’àmbit de l’ESS, amb el compromís d’atendre fins a 100 participants. 

L’objectiu no només és el de fomentar l’esperit emprenedor en ESS i contribuir la 

desenvolupament de les iniciatives emprenedores que puguin sorgir entre les participants 

dins d’aquest àmbit, sinó també millorar les competències professionals, enfortir la 

vinculació amb el territori i difondre el coneixement sobre ESS a través d’estades en entitats 

cooperatives i de l’ESS ja existents. 

Actualment participen en aquesta política unes 75 unitats de convivència, que han rebut una 

formació bàsica en ESS i que, a partir de setembre, iniciaran un programa de pre-

emprenedoria que els hi permetrà accedir a un dels 3 itineraris previstos: 

- Programa d’emprenedoria a mida en ESS 

- Estades en entitats cooperatives i de l’ESS 

- Participació en Grups d’Acció Socioeconòmica 

Aquests itineraris es desplegaran a partir del mes de novembre 2018 i finalitzaran al 

novembre del 2019. 
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1. ESTADES EN ENTITATS COOPERATIVES I DE L’ESS: GUIA D’ACOLLIDA I 

ACOMPANYAMENT    DE PERSONES PARTICIPANTS DEL PROJECTE B-MINCOME  

 

1.1 Objectiu de les Estades 

El principal objectiu és oferir un espai vivencial en el que les participants puguin 

complementar els aprenentatges més teòrics assolits durant les fases de formació bàsica 

en ESS, i alhora contribuir a la consolidació dels mateixos així com al foment de 

l’emprenedoria col·lectiva. 

En aquest sentit, és necessari incorporar a la persona en el dia a dia de l’entitat i en els 

projectes que s’hi desenvolupen, per tal que conegui una empresa/organització de l’àmbit 

de l’ESS, així com oferir un espai de seguiment i tutorització, amb l’objectiu de consolidar 

també l’adquisició de competències transversals i millorar així el seu perfil ocupacional. 

 

1.2 Perfil de les participants 

Des del mes de febrer les persones participants de la Política II del Projecte B-Mincome han 

iniciat una immersió en l’àmbit de l’economia social i solidària, participant d’una formació 

bàsica en valors de l’economia social i solidària i unes primeres bases en pre-emprenedoria. 

A través d’aquestes formacions han anat ampliat la seva mirada cap a noves maneres de fer 

economia i comencen a identificar noves vies per donar resposta a les seves necessitats.  

El grup de persones que es mostra interessat en participar de les estades, tot i valorar molt 

positivament els projectes en emprenedoria, per diferents circumstàncies no es veuen 

liderant-ne un o no tenen una idea clarament definida. Per tant valoren  complementar la 

seva formació a través d’aquestes estades, tenint contacte amb entitats que ja estan 

treballant en el sector així com la possibilitat d’aportar també la seva perspectiva.  

A grans trets, les persones vinculades al projecte B-Mincome tenen, majoritàriament, un baix 

nivell de renda, així com poca experiència professional i/o són persones aturades de llarga 

durada i, com a conseqüència, tenen una manca de competències. Requereixen, doncs, d’un 

acompanyament constant. 

Per altra banda, tal com s’ha exposat anteriorment, provenen dels barris que conformen l’Eix 

Besós, i sovint presenten dificultats en mobilitat geogràfica, per motius diversos, per la qual 

cosa es valorarà positivament l’arrelament/vinculació de l’entitat acollidora i/o de l’activitat 

que aquesta desenvolupi als territoris esmentats. 

En el cas de les persones interessades en participar de les estades a entitats de l’ESS, 

parlem de dos perfils: 

 Homes migrats (i, en alguns casos, amb competències bàsiques a nivell d’idioma) 

amb una àmplia trajectòria professional en sectors com la construcció, restauració, 

logística, entre d’altres. Majoritàriament aturats de llarga durada.  

Mostren un fort compromís i implicació amb el programa, destacant la seva 

motivació vers la formació i l’aprenentatge.  
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 Dones amb orígens diversos, que han estat el principal motor de la seva llar i degut 

a això s’han trobat més desconnectades del món laboral. En cas de tenir experiència 

laboral, aquesta ha estat en condicions precàries i/o jornades reduïdes, 

majoritàriament en l’àmbit de la neteja i/o les cures, però també d’altres com 

restauració, serveis administratius i comerç.  

Tenen un gran interès per aprendre i en ampliar la seva xarxa social, fet que ha 

motivat en molts casos l’inici d’un procés personal en el que han situat l’objectiu en 

la seva emancipació econòmica.  

 

1.3 Presentació d’un Pla de Treball Personalitzat (PTP) 

Per tal que una empresa/entitat de l’ESS pugui esdevenir col·laboradora en aquest projecte 

i participar en aquestes estades cal que presenti un Pla de Treball personalitzat per a les 

persones acollides, que ha d’incloure els següents aspectes: 

a) Presentació de l’entitat 

b) Justificació del motiu per el qual vol esdevenir entitat col·laboradora del projecte B-

Mincome, participant de les estades 

c) Pla de Treball Personalitzat 

Aquest Pla de Treball ha de ser unipersonal (en cas que s’aculli més d’un participant, 

cadascú ha de disposar del seu pla de treball), i tenir com a principal objectiu la implicació 

de la persona participant en un projecte propi de l’entitat, tenint en compte el perfil 

competencial, els seus coneixements previs, etc. 

 Ha d’incloure els següents aspectes: 

 Descripció de les funcions a desenvolupar per part de la persona participant, tenint 

en compte que la dedicació del participant serà d’entre 6 a 10 hores setmanals  

 Disseny d’un pla d’acollida (conèixer l’entitat i qui hi treballa, així com els projectes 

que es desenvolupen) 

 Designació d’un tutor/a per part de l’entitat, que actuarà com a interlocutor amb el 

personal tècnic de Barcelona Activa 

 Establiment d’un espai de tutorització per a resoldre dubtes sobre el dia a dia, 

definició/seguiment de les funcions assignades, recull d’aportacions i idees, etc. Així 

com una calendarització del mateix en coordinació amb Barcelona Activa 

 Recull d’indicadors i valoració del projecte desenvolupat per la persona participant, 

en coordinació amb Barcelona Activa. 

 Tenir present el treball sobre competències transversals: 

 Organització 

 Capacitat d’adaptació i flexibilitat 

 Iniciativa i esperit emprenedor 

 Responsabilitat i implicació personal 

 Treball en equip 

 Capacitat d’aprenentatge 
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1.4 Criteris de valoració dels PTP’s 

 

o L’establiment d’un espai de coordinació amb Barcelona Activa: l’entitat designarà 

una persona interlocutora per tal de fer el seguiment sobre el desenvolupament de 

les estades amb el personal tècnic de Barcelona Activa designat a tal efecte. 

o El nivell d’integració de la persona a l’entitat, en el que es tindrà especial cura en 

valorar: 

 Les tasques/funcions en el marc projecte desenvolupat en l’àmbit de l’ESS 

 Que el projecte en el que s’integri la persona participant incideixi en el 

territori objecte del projecte B-Mincome 

 L’assoliment de coneixements i competències tant en l’àmbit de l’ESS com 

les considerades més transversals. 

o Que el participant disposi d’un espai físic per al seu treball 

o Que el participant s’integri en un projecte que tingui incidència sobre la comunitat 

i/o el territori objecte del programa B-Mincome 

o La presentació d’una memòria final, el contingut de la qual s’acordarà amb 

Barcelona Activa, així com un sistema de seguiment i avaluació (fulls d’assistència, 

qüestionaris d’avaluació, etc.) 

 

1.5 Calendari 

Un cop les parts (entitat i Barcleona Activa) acordin col·laborar en el projecte, l’entitat 

haurà de presentar el Pla de Treball Personalitzat en el termini de 10 dies. 

L’equip tècnic del B-Mincome serà qui analitzi l’adequació d’aquest pla amb els nostres 

participants, fins a arribar a un consens entre les parts. 

Aquest Pla de Treball Personalitzat ha de tenir una durada de 10-11 mesos, i finalitzar 

com a molt tard al novembre del 2019. 

 

1.6 Premi d’Emprenedoria social B-Mincome 2018-2019 

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona farà públiques les bases per a la 

presentació de projectes per acollir participants del programa B-Mincome a les seves 

entitats. 

La previsió és que aquestes bases es publiquin a la primavera del 2019. No serà 

necessari presentar cap projecte, donat que la participació al programa d’estades del B-

Mincome donarà accés directe a la concurrència a aquest premi. 


