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Un any acompanyant la
reactivació de la ciutat
L’any 2021 va tornar a estar marcat, en bona mesura,
pels efectes de la pandèmia. A B:SM vam treballar
amb determinació per contribuir des dels nostres
àmbits d’actuació al manteniment de l’activitat i a la
reactivació social i econòmica de la ciutat.
En aquest context, el nostre propòsit de millorar la
qualitat de vida de les persones per contribuir a una
Barcelona capdavantera i saludable ens va orientar
més que mai a l’acció. Vam actuar des dels nostres
valors, amb una mirada a llarg termini i posant les
persones al centre de la presa de decisions, des del
compromís, la integritat, la cooperació, la proactivitat i la vocació d’excel·lència.
Un dels exemples més grans d’aquesta voluntat

Presentació

d’empenta va ser l’esforç fet per liderar el manteniment de l’oferta esportiva i cultural segura a
l’Anella Olímpica i al Fòrum, en col·laboració amb
el sector cultural i esportiu. Com a màxim exponent
d’aquest compromís, juntament amb diferents
agents del sector, vam promoure una prova pilot a
l’Anella Olímpica que va posar en evidència la viabilitat dels grans esdeveniments en època covid. L’experiment va tenir un resultat positiu i va aconseguir
un gran impacte internacional, fet que va posicionar
novament Barcelona al món per la seva capacitat
innovadora i de cooperació publicoprivada.
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de l’Anella Olímpica, l’expansió de la xarxa Endolla
Barcelona i la transformació de l’Estació Barcelona
Nord com a nou hub de mobilitat turística.
El 2021 vam donar resposta a tots aquests reptes,
sense desatendre els desafiaments interns de la
companyia i la seva adaptació a un entorn cada
cop més canviant. L’evolució constant de la societat ens obliga a estar amatents a les noves realitats. Per això, a B:SM el nostre focus sempre està
posat en la promoció del talent intern i l’adaptació
a la digitalització des de les oportunitats i l’adequació als nous temps, cosa que no seria possible
Paral·lelament, tot i les restriccions vigents, vam

A més, vam afrontar un altre repte destacat de la

sense uns valors implícits en tot allò que fem, que

continuar treballant per promoure experiències se-

mobilitat urbana: la Distribució Urbana de Mer-

ens cohesionen i ens reforcen.

gures de cultura, natura, lleure i biodiversitat per a

caderies (DUM). En aquest àmbit de treball, és

la ciutadania al Park Güell, al Zoo i al Port Olímpic,

El compromís amb la millora constant amb vocació

estratègic el desenvolupament de l’aplicació SPRO,

d’excel·lència es va materialitzar en l’obtenció del

on hem continuat treballant per a la seva transfor-

adreçada a professionals del transport i la distribu-

Segell EFQM 400, una certificació internacional que

mació, tant física com d’usos.

ció, que ja supera els 100.000 usuaris.

contribueix de manera decidida a marcar el rumb

L’any 2021 també vam continuar promovent una

Però la gestió del dia a dia sota els efectes immediats

que B:SM vol donar a la seva aportació de valor a la

mobilitat urbana més combinada, connectada,

de la pandèmia no ens va fer descuidar la mirada cap

societat.

elèctrica i compartida. Entre altres projectes, es

al futur. Tot i les incerteses del context, B:SM va fer un

Amb aquesta memòria d’activitats, us resumim

va continuar ampliant la xarxa pública de punts de

esforç inversor important que contribuís a generar

les fites principals de la companyia durant el 2021

recàrrega elèctrica Endolla Barcelona, que amb 600

oportunitats per a la ciutadania i ens permetés

i fem balanç i aprenentatge dels fets assolits per

punts distribuïts homogèniament per la ciutat ja és

afrontar els nous temps amb més fortalesa.

continuar avançant amb il·lusió cap als reptes

la més gran de l’Estat espanyol. També vam conso-

A tall d’exemple, cal destacar la transformació del

futurs.

lidar el nou model de Bicing, que va registrar més
de 14 milions de viatges. A banda, vam continuar
amb l’impuls de l’aplicació SMOU, la qual ja integra
23 serveis de mobilitat públics i privats, opera en 11
municipis metropolitans i té 500.000 usuaris.

Port Olímpic. En aquest exercici, es va completar
la consolidació del Dic de Recer per garantir la seguretat de les instal·lacions portuàries, alhora que
s’impulsa la recuperació del fons marí.

Marta Labata Salvador
Directora general de Barcelona de Serveis
Municipals
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També van ser notòries les millores fetes en l’àmbit

Consell
d’Administració i
Equip Directiu
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El màxim òrgan de decisió de B:SM és el
Consell d’Administració, que té la
composició següent:

President:
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado
Vicepresidenta:
Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Conselleres i consellers:
Im. Sr. Jordi Martí Grau
Im. Sr. Eloi Badia Casas
Im. Sra. Laia Bonet Rull
Im. Sr. David Escudé Rodríguez
Im. Sr. Miquel Puig i Raposo
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell
Im. Sr. Jordi Angusto Zambrano
Ima. Sra. Elsa Artadi Vila
Ima. Sra. Francina Vila Valls
Im. Sr. Francisco Sierra López
Im. Sr. Óscar Ramírez Lara
Ima. Sra. Eva Parera Escrichs
Secretari no conseller:
Sr. Jordi Cases i Pallarès

El Comitè de Direcció l’encapçala la directora
general, Marta Labata, i està format per dues
sotsdirectores generals, i per les directores i
directors de divisió i dels serveis corporatius.
Directora general:
Marta Labata Salvador
Sotsdirectora general d’operacions:
Anna Xicoy Cruells
Sotsdirectora general economicofinancera:
Asunción Santolaria Marco
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Persones, Organització i RSC

Anella i Fòrum

Maria Luisa Clares Martínez

Carme Lanuza Ortiz

Planificació Estratègica i
Gestió integrada
Míriam Plaza Gallart

Park Güell i Agents Cívics

Administració
Gabriel López Lardies
Assessoria Jurídica i Compliance
Joana López Perea
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
Mercè Piñol Arnal
Atenció al Client
Laura Agüera González
Comunicació i Màrqueting
Mayra Nieto Magaldi

Projectes Estratègics i Transversals
Jaume Bordell Sarro
Serveis Tècnics
Anton M. C. Montull Pujol
Tecnologies de la Informació,
Comunicacions i Estratègia Digital
Artur Frigola Perez

Ricard Barrera Viladot
Port Olímpic
Antoni Roig Alegre
Solucions de Mobilitat Professional
Sergi Vidal Marí
Solucions de Mobilitat Urbana
Josep M. Deulofeu Fontanillas
Zoo
Antoni Alarcón Puerto

Finances i Administració
Montserrat Font Ruiz

Consell d’Administració i Equip Directiu

Directors i Directores

B:SM,
compromesos
amb la Barcelona
del futur
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societat mercantil de capital íntegrament de
l’Ajuntament de Barcelona. En els darrers anys
ha esdevingut una empresa referent i pionera en
els àmbits de la mobilitat, la cultura, el lleure i la

Propòsit
Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per construir una
Barcelona saludable i capdavantera.

cura de l’espai públic a la ciutat de Barcelona

Visió

El model de gestió de la companyia es fonamen-

Ser una empresa de referència en la gestió públi-

ta en quatre pilars essencials: oferir serveis de
valor afegit per a la ciutat i la ciutadania; posar
les persones al centre, amb focus especial en
els clients i en el desenvolupament del talent; la
millora contínua i l’adaptació permanent, amb
especial èmfasi en la digitalització i la innovació, i
la sostenibilitat econòmica i ambiental, buscant
sempre l’equilibri entre el retorn econòmic i social
de les inversions.

ca de serveis de valor afegit de la que tots i totes
ens sentim orgullosos i orgulloses.
Valors
Excel·lència, proactivitat, compromís, integritat,
cooperació.

B:SM, compromesos amb la Barcelona del futur

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una

Dimensió
econòmica
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112,8 M€
Ingressos d’explotació

24,2 M€
Volum d’inversions
executades

683

Contractes amb empreses
proveïdores

121,1 M€
Despeses d’explotació

18,5 M€
Resultat de l’exercici

Societats participades per B:SM, a 31 de desembre de 2021:
Entitat

% Participació

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA

100,00%

Cementiris de Barcelona, SA

100,00%

Tractament i Selecció de Residus, SA, i el seu Grup

58,64%

Mercabarna, SA

50,69%

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA

40,00%

Ecoenergies

17,55%

Equip humà
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1.345,57

Plantilla mitjana homogènia

64,39%

35,61%

60%

40%

Homes

Comitè de
Direcció

Dones

Dones

Homes

90%

6%

19.500

13,37

Contractació
indefinida

Hores totals de formació

Taxa de rotació

Hores de formació per
persona treballadora

Projectes
corporatius
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Ens anticipem

al demà invertint en
projectes de ciutat

B:SM va mantenir vigent el
seu compromís amb la ciutat
reforçant la inversió en projectes
estratègics amb una clara visió
de retorn social.
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destinat 5 M€ al desenvolupament i al creixement
de la xarxa, dels quals més d’1 M€ s’han realitzat
en aquest exercici, amb el propòsit de dotar la
ciutat d’una infraestructura pública que permeti
la penetració del vehicle elèctric. B:SM s’anticipa
a la demanda del demà amb una estratègia que
fomenta la innovació, la col·laboració publicoprivada i la sostenibilitat ambiental.
Altres inversions destacades durant l’any 2021
queden reflectides en el quadre següent:

L’any 2021 les inversions de B:SM quasi es van

Per això, tot i la complicada situació econòmica pro-

duplicar respecte a l’exercici anterior. Si el 2020 es

vocada per la pandèmia, durant el 2021 la companyia

van dur a terme projectes per import de 12,7 M€, el

va voler mantenir les inversions previstes per conti-

2021 es va arribar a un volum d’inversió de 24,2 M€.

nuar avançant en alguns projectes estratègics.

D’aquests, 20 M€ provenien directament de B:SM,

En un any especial a causa de la paralització de
molts sectors, B:SM va continuar prestant serveis

mentre que la quantitat restant es corresponia al
Programa d’Inversions Municipals (PIM).

de valor afegit per a la ciutat. La companyia es va

Un clar exemple d’aquest esperit d’impuls és el

adaptar amb rapidesa als canvis produïts per la

projecte del Port Olímpic, que continua avançant

pandèmia, mantenint l’activitat i posant sempre

en la seva transformació per esdevenir un espai de

una mirada de retorn social a la ciutadania. La

referència per a la ciutadania. Durant el 2021 s’hi

digitalització, la sostenibilitat i el focus en les

van destinar 9,3 M€.

persones han estat alguns dels elements destacats de l’any. Un exercici que consolida B:SM com a
empresa referent i pionera a l’àmbit de la mobilitat,
la cultura, el lleure i la cura de l’espai públic a la
ciutat de Barcelona.

2021

SMOU

1.096

Endolla

1.045

Aparcaments

1.759

AREA

3.232

Grua Municipal

898

Estacions

445

Anella Olímpica

328

Zoo

1.160

Park Güell

374

Parc del Fòrum

101

Port Olímpic

9.347

Altres serveis i instal·lacions corporatives 1.112
TOTAL INVERSIONS B:SM

20.897

Zoo

1.529

Un altre dels projectes estratègics que van centrar

Anella Olímpica

1.648

els esforços d’inversió de B:SM durant el 2021 va

Altres

100

ser Endolla Barcelona, la xarxa pública d’elec-

TOTAL INVERSIONS PIM (abans d'IVA)

3.277

TOTAL

24.174

tromobilitat més gran de l’Estat. En total, ja s’han

(en milers d'euros)

A B:SM ens comprometem amb el futur de la ciutat.

Inversions

Reforcem

el nostre compromís
amb l’excel·lència

L’obtenció del Segell
EFQM 400 consolida
l’aposta per una
gestió excel·lent,
innovadora, sostenible i
col·laborativa, enfocada
al retorn cap als grups
d’interès.
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A finals del 2021, B:SM va obtenir el Segell EFQM

oportunitats de millora que permetran elevar el

400 en reconeixement a un model de gestió

nivell d’excel·lència i conèixer en quines àrees i

basat en l’excel·lència, la innovació i la sosteni-

àmbits cal centrar esforços per millorar.

bilitat, així com a l’aportació de valor que realitza
la companyia als seus grups d’interès. EFQM va
avalar que B:SM és una companyia que treballa
permanentment per la transformació i la millora
del rendiment, i que està preparada per afrontar
els reptes futurs maximitzant l’aportació de valor
a la societat.
El procés d’avaluació va realçar alguns punts
forts de la companyia, com ara l’orientació al
client, l’escolta activa, la capacitat d’innovació i
l’impuls de nombroses col·laboracions publicoprivades. A la vegada, es van identificar diverses

El desplegament del Model EFQM era un dels objectius clau marcats per al 2021, amb la mirada
posada en l’impuls d’una gestió excel·lent, innovadora, sostenible i col·laborativa, molt alineada
amb els nostres valors corporatius.
Aquesta distinció, de què ja disposen 3.000 empreses a tot l’Estat, és concedida per l’European
Foundation for Quality Management (EFQM),
representada a l’Estat espanyol pel Club Excelencia en Gestión (CEG).

Incentivem

l’ús educatiu i el retorn
social de les nostres
activitats

STEAM
Estadi Olímpic

1.022

estudiants de 2n i 3r d’ESO

STEAM
Parc del Fòrum

1.014

estudiants de 4t
d’ESO i batxillerat

30

centres escolars
(60% BCN Ciutat;
20% Àrea Metropolitana;
20% resta Catalunya)
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L’any 2021, B:SM va refermar l’aposta per la

nera lúdica en un entorn de creativitat i innovació

innovació educativa amb la consolidació de les

amb tot el rigor científic.

jornades Visions – STEAM. Aquestes iniciatives
promouen les vocacions científiques entre l’alumnat d’ESO i batxillerat, posant una mirada especial sobre els estereotips de gènere. El projecte
treballa des de la cultura STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques), i s’impulsa
amb la col·laboració de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
El Parc del Fòrum i l’Anella Olímpica es van convertir en laboratoris científics gegants, on els nois
i noies podien experimentar i aprendre d’una ma-

La feina, però, comença a l’aula. L’alumnat participa en les jornades després d’haver treballat amb
el professorat. Més tard, a través d’una mirada
transversal, es trien els temes que, per la seva
complexitat, són més difícils d’explicar a l’institut
i es transformen per poder-los desenvolupar de
manera més lúdica durant la jornada.
Malgrat les reduccions de l’aforament derivades
de la pandèmia, 2.036 joves de 67 centres escolars van gaudir de les activitats.

Apostem

pel talent i per la flexibilitat
de la jornada laboral
Les polítiques de desenvolupament
del talent posen èmfasi en la gestió
proactiva de la digitalització, la
polivalència i l’empoderament
dels equips, així com el relleu
generacional.
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dicional, i s’hi pot adherir el personal no subjecte a

desplaçaments a la feina, incrementar la concilia-

prestació horària obligatòria.

ció familiar i contribuir al desenvolupament de les
persones mitjançant la polivalència i l’autonomia
personal. A més, es va dissenyar per alinear-se
amb els objectius de sostenibilitat ambiental de la
companyia i amb el marc dels objectius de Desenvolupament Sostenible.

El compromís de B:SM amb els seus treballadors
i treballadores, però, va més enllà de la conciliació
laboral i horària. En aquest sentit, cal destacar
les 19.500 hores de formació ofertes a la plantilla
(13,37 hores per persona treballadora). El talent
intern també es potencia a través de CREA, el

En la concepció del nou sistema de treball es va

projecte participatiu de millora contínua de la

establir un sistema mixt que combina la presen-

companyia, totalment digitalitzat, mitjançant el

Les persones són un dels eixos de les línies estra-

cialitat tres dies a la setmana i el teletreball durant

qual es promou la implicació de tota l’organització,

tègiques de B:SM. La seva gestió se situa al centre

els dos dies restants. Amb l’objectiu de contribuir a

orientant-la a l’escolta activa i a la innovació.

de la companyia, que té entre les seves prioritats

l’assoliment dels ODS, un dels dos dies teletreba-

vetllar pel benestar de les persones treballadores

llables és fix, la qual cosa permetrà la reducció del

a través d’un lideratge responsable i una direcció

consum energètic i d’aigua, i per això hem anome-

per valors.

nat el “dia del planeta”. L’altre és el “dia personal”

Les polítiques de desenvolupament del talent posen èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització, la polivalència i l’empoderament dels equips,

i, per tant, és escollit directament per la persona
treballadora. Per fer-ne difusió es va crear la campanya interna “Per tu, pel planeta”.

La resposta el 2021 va ser, un cop més, aclaparadora. Un total de 194 persones ideadores van proposar 184 idees, moltes de les quals es basaven en
la digitalització de processos o procediments, seguint amb les tendències establertes pels efectes
de la pandèmia. De totes les idees proposades, un
total de 80 van iniciar el seu procés d’implantació.

així com el relleu generacional. A la vegada,

En paral·lel al desplegament del teletreball, es

s’apliquen eines de comunicació i escolta activa

va fer un esforç de formació sobre prevenció de

per conèixer les necessitats i expectatives de les

riscos laborals i seguretat. L’objectiu va ser oferir

persones i integrar-les en la gestió i estratègia de

el màxim d’informació, facilitats i confortabilitat a

la companyia.

totes les persones treballadores interessades.

Basant-se en l’experiència obtinguda a l’inici de

A banda del nou règim de treball a distància,

directiu, generant sinergies entre els diferents

la pandèmia, B:SM va treballar durant el 2021 en

l’Acord Col·lectiu sobre el Teletreball va introduir

departaments de la companyia. Fins a 17 idees

la implantació d’un nou sistema que actualitza i

el Flexi-Temps, una opció de flexibilitat horària

es van presentar a la trobada, que es va haver de

estabilitza les condicions del teletreball. El nou

adreçada, també, a la millora del benestar de les

celebrar de manera virtual amb motiu de l’evolució

sistema, que és voluntari, es regeix segons l’Acord

persones. La iniciativa s’inclou en el Pla d’igualtat i

de la pandèmia.

Col·lectiu convingut amb el Comitè d’Empresa.

diversitat de B:SM com a alternativa a l’horari tra-

També es va celebrar una nova edició del Fòrum de
les Idees, l’espai de reflexió i debat del programa
Crea, on les persones ideadores tenen l’oportunitat de compartir les seves propostes amb la resta
de companys i companyes i explicar-les a l’equip

Projectes corporatius

La nova proposta té com a finalitat reduir els

Promovem

entorns segurs per a
les persones
B:SM va seguir vetllant
per crear entorns
saludables per a la
ciutadania, la clientela
i les persones
treballadores.

31
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Tot i la millora de la situació pandèmica, B:SM

Tots els serveis i espais de B:SM van obtenir la

va continuar treballant per crear entorns segurs

qualificació Excellence, la més elevada d’aques-

i saludables per a la ciutadania, la clientela i

ta certificació. Bureau Veritas va ser l’encarre-

les persones treballadores en totes les seves

gada de dirigir el procés d’auditoria, durant el

instal·lacions.

qual, a banda de comprovar que es complien les

Seguint la línia iniciada l’exercici anterior, el 2021
es van renovar els certificats Global Safe Site a
tots els espais gestionats per la companyia. B:SM
va ser la primera empresa pública de l’Estat a
obtenir aquestes certificacions, l’any 2020, amb
l’objectiu de garantir la implementació correcta
dels protocols de seguretat davant la covid-19.

mesures establertes per les autoritats sanitàries,
es va verificar que s’executaven correctament els
processos de protecció de la salut de la clientela, la ciutadania i dels col·laboradors a totes les
nostres activitats.

Avancem

en transformació i
seguretat digital
La digitalització és un dels
eixos clau de B:SM per assolir
els objectius de creixement,
transformació i millora contínua.
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gar amb èxit aplicacions sense codi a les unitats,
que faciliten que cada negoci pugui desenvolupar
les seves pròpies solucions tecnològiques de
manera ràpida i flexible.
En l’àmbit de les metodologies àgils, es van
aplicar noves solucions per a la gestió de projectes que permeten un seguiment molt més proper
de l’evolució de les activitats i més control de la
qualitat. Alguns exemples dels projectes tecnològics desenvolupats van ser les noves versions
L’any 2021 es va treballar molt activament per

en l’accés als servidors de la companyia i als dis-

d’SMOU, que permeten continuar innovant en

satisfer les necessitats tecnològiques de totes les

positius electrònics de les persones treballadores.

l’estratègia de digitalització de la mobilitat de

unitats de negoci i corporatives, realitzant nom-

També es va crear un Centre d’Operacions de Se-

B:SM. També es van fer diferents desenvolupa-

brosos projectes i actuacions per assolir els seus

guretat per oferir una resposta avançada davant

ments i integracions per a la xarxa d’electromo-

objectius de creixement, transformació i millora

qualsevol tipus d’incident informàtic.

bilitat Endolla Barcelona, i es va crear la nova

contínua. Com a resultat, es van assolir fites molt
valuoses en tots els àmbits de la companyia, tant
de mobilitat, lleure, cultura, esport, cura de l’espai
públic o de serveis corporatius.

Els esforços es van centrar a millorar la protecció
dels sistemes. Per fer-ho possible, es va posar
en marxa una eina de protecció avançada i de
detecció de vulnerabilitats, així com mecanismes

aplicació SPRO, que regula les zones de càrrega
i descàrrega de la ciutat, homogeneïtzant servei i
prestacions amb la resta d’aplicacions, especialment, l’SMOU.

B:SM va donar continuïtat, al llarg del 2021, als

per evitar el correu brossa. En paral·lel, es van

En l’àmbit de la millora de l’experiència de

projectes inclosos al Pla de millora de la seguretat

promoure diverses formacions sobre cibersegu-

l’usuari, es van aplicar diferents canvis als canals

en l’àmbit de les tecnologies de la informació,

retat per a la plantilla i es va establir un sistema

d’atenció al client. Una mostra va ser la renovació

iniciat fa gairebé tres anys. En aquest sentit, es va

de còpies de seguretat offline que preservi la

de diferents portals web, com els de Grua Muni-

desplegar un sistema de doble factor de seguretat

informació de la companyia.

cipal i l’Estació Barcelona Nord, entre d’altres.

Projectes corporatius

Entre altres novetats, es van començar a desple-

Busquem

solucions innovadores amb
el projecte InnovAcció

InnovAcció
planteja solucions tecnològiques
a diferents reptes urbans, en
coherència amb l’Agenda 2030.
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B:SM té el compromís de construir una ciutat

ciutadania en àmbits com el lleure i la mobilitat, i

més, havien de dissenyar-se amb la capacitat de

capdavantera, també, en l’àmbit tecnològic. Per

fer-ho en coherència amb els Objectius de Desen-

ser adaptades i replicables en altres espais de la

complir aquesta voluntat, es va signar un acord

volupament Sostenible.

ciutat.

El primers reptes que es van presentar tenien

En l’àmbit de la mobilitat, es va iniciar un repte per

l’objectiu d’avançar cap a l’accessibilitat universal

trobar una solució que permetés implantar un sis-

d’espais culturals i de lleure, aprofitant l’ús de

tema de permisos d’estacionament a la calçada

les dades i la tecnologia. Per portar-los a terme es

dirigit a persones amb diversitat funcional.

de col·laboració amb Mobile World Capital Barcelona i el seu programa Digital Future Society
per desenvolupar solucions innovadores davant
de diferents necessitats.
Com a resultat va néixer la iniciativa InnovAcció

van seleccionar el Park Güell i el Zoo com a àmbits

2030, impulsada conjuntament amb el Comissio-

d’actuació. En tots dos casos, es plantejava la

nat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament. El projecte

necessitat de desenvolupar solucions que perme-

planteja públicament reptes als quals es vol donar

tin oferir una nova perspectiva perquè persones

resposta per mitjà de solucions digitals i tecnològi-

amb diversitat funcional puguin conèixer i gaudir

ques. L’objectiu és impactar positivament sobre la

d’ambdós indrets. Les solucions plantejades, a

Els tres projectes, que es continuaran treballant
durant l’any 2022, conviuran amb el llançament de
nous reptes aplicats a l’electromobilitat.

Cultura,
lleure,
esport i
biodiversitat
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Som

referents mundials en
la reactivació postcovid
del sector cultural
Anella Olímpica

Parc del Fòrum

106

96

218.617

161.081

esdeveniments

experiències

esdeveniments

experiències
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Un total de 5.000 persones van participar en
l’experiment, després d’haver-se sotmès a un test
d’antígens.
El resultat de l’assaig va ser positiu i va obtenir
ressò a escala internacional. El seguiment realitzat
després del concert va poder demostrar que no es
va produir cap gran esdeveniment de contagi com
a conseqüència de la realització del concert.
Amb la vista posada en la dinamització del sector

(Foto: Mariona Gil)

de cara a l’estiu, B:SM i l’Ajuntament de Barcelo-

B:SM ha volgut liderar la represa cultural de la

El Palau Sant Jordi va introduir diferents mesures

ciutat amb les màximes mesures sanitàries.

operatives a l’hora d’organitzar l’esdeveniment.

Amb aquesta missió com a punt de partida, el

En primer lloc, la pista va sectoritzar-se en quatre

27 de març del 2021, el Palau Sant Jordi va ser

grans àrees, cadascuna de les quals disposava

l’escenari d’un assaig clínic impulsat per diferents

d’accessos diferenciats. També es va reforçar la

promotors culturals, l’Ajuntament de Barcelo-

ventilació de tot el recinte per assimilar la qua-

na, el Departament de Salut i l’aval científic de

litat de l’aire a la d’un espai exterior. A més, es va

l’Hospital Germans Trias i Pujol. L’objectiu era

establir l’obligatorietat de portar mascareta FPP2

demostrar la viabilitat dels concerts amb grans

dins del Palau.

aforaments en el context de la pandèmia.
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na van impulsar una nova línia de subvencions
dotada de 500.000 euros de pressupost i destinada a la reducció de costos operatius de concerts
de gran format a l’Estadi Olímpic i el Parc del
Fòrum. En paral·lel, B:SM es va comprometre a
aplicar una reducció tarifària, tant dels costos
de la cessió d’espais com dels serveis directes
prestats, i a facilitar muntatges de petit i mitjà
format que s’ajustessin als protocols sanitaris.
Les subvencions van fer possible la celebració de
52 concerts.

Entre les activitats musicals que van tenir lloc als

A més, en l’àmbit de ciutat, el Fòrum va ser l’es-

espais de B:SM, destaca la nova edició del Festival

cenari, a principis d’any, la instal·lació “El Parc de

Cruïlla, que va posar en marxa diferents mesures

la màgia d’Orient”, que substituïa la tradicional

sanitàries prèvies a l’inici dels concerts, com la

Cavalcada de Reis a conseqüència de l’alta inci-

realització de testos d’antígens i l’obligatorietat de

dència de la covid. Al novembre es confirmaria el

la mascareta. També es van fer esdeveniments i

retorn de Barcelona Bosc Urbà al seu tradicional

activitats esportives, com el World Padel Tour i el

emplaçament, al Bosc de Columnes.

Festival Extrem Barcelona, i fires com BioCultura.

Avancem

en la transformació del
Port Olímpic

Avenç de la
transformació
del Port Olímpic
durant el 2021:
Recuperació dels antics
locals d’oci nocturn
Finalització de la
urbanització provisional
Inici de la consolidació
del Dic de Recer i la
renaturalització del fons
marí
Progressiva reordenació
dels amarratges
Noves activitats de
dinamització

12.839

experiències nàutiques
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Espai de ciutat, nàutica, economia blava i gastronomia. Barcelona de Serveis Municipals va seguir
endavant amb la transformació del Port Olímpic
durant l’any 2021. A finals de febrer es va completar la recuperació de la totalitat dels locals
d’oci nocturn del Moll de Mestral. Tornar a encarregar-se de la gestió directa d’aquests espais era
una de les peces imprescindibles per avançar en el
projecte de nous usos i activitats del Port.
La conclusió de la recuperació dels locals va
coincidir amb la finalització de la urbanització
provisional, que recupera 15.000 m2 per passejar-hi i practicar-hi esport.

nitzacions a cota moll i passeig, així com la creació

El cost de l’obra dels dics submergits està previst

de nous serveis, equipaments i accessos.

en 8,6 M€, 7,4 M€ dels quals es van invertir en

El reforç del Dic de Recer es va portar a terme
mitjançant la col·locació de 2.000 blocs de formigó al fons marí. En paral·lel, i com a mostra del

l’exercici 2021. La inversió de tota la rehabilitació
del Dic de Recer, incloent-hi el cost de l’adequació
dels locals i pallols, ascendirà a 19,1 M€.

compromís global del projecte amb la sosteni-

Al llarg de l’any també es van produir diferents ac-

L’any 2021 també va tirar endavant una de les

bilitat, el Port Olímpic i el Zoo de Barcelona van

tuacions de reordenació dels amarratges per tal

actuacions més importants per assegurar l’operati-

iniciar l’ambientalització dels dics submergits per

d’adaptar-ne l’amplitud i garantir les necessitats

vitat futura de les instal·lacions portuàries: el reforç

afavorir la recuperació de la biodiversitat a la zona

actuals de les eslores dels vaixells. L’adaptació

estructural del Dic de Recer. L’objectiu era solucio-

i la millora de l’estat del fons marí. Amb aquest

iniciada permetrà guanyar seguretat i comoditat

nar els problemes d’ultrapassament que pateix la

projecte, Barcelona esdevenia una ciutat pionera

a l’hora de fer-ne ús.

infraestructura durant els temporals, i establir les

en la vinculació d’una obra d’enginyeria marítima

bases que permetin desenvolupar les futures urba-

amb la cura de l’ecosistema marí.
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Dinamització del Port Olímpic
El Port Olímpic va voler-se obrir a la ciutat sent

rativa del 50è aniversari del Programa MaB de

l’escenari del Market del Port Olímpic. Els dies 6

la UNESCO. També, al desembre va tenir lloc la

i 7 de novembre, el Moll de Mestral va transfor-

fira “Viu i beu Batea”, que va congregar diferents

mar-se en un mercat de petits creadors i crea-

cellers i productors d’oli de la Terra Alta.

dores relacionats amb els valors marítims i de
respecte al medi ambient. La mostra també va
incloure una zona lúdica amb activitats familiars i
una àrea de foodtrucks.
A més, del 15 de novembre al 31 de desembre,
el Port Olímpic va ser la seu de l’exposició “Les
reserves de la biosfera”, una mostra commemo-

En l’àmbit nàutic, al Port Olímpic van tenir lloc
les regates organitzades pel Club de Mar Port
Olímpic.

Fem

del Zoo un espai de
recerca, conservació i
divulgació
621.137

Estrena del nou
Pla educatiu

Creació del
BioBanc

24.339

Inauguració del
restaurant La
Dama, referent en
alimentació saludable

50.000 €

experiències

famílies membres
del Zoo Club

dedicats a beques de
recerca i conservació in situ
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Tot i la reducció d’aforament derivat de les me-

nar-s’hi d’alta, la qual cosa representa un incre-

pedagògic consta de 20 experiències, per a totes

sures covid, el Zoo va aconseguir doblar les xifres

ment del 26% respecte a l’exercici anterior.

les edats, que estan vinculades a la fauna prope-

de visitants assolides l’any 2020. En total, es van
generar 621.137 experiències de natura i biodiversitat. L’afluència de públic va anar augmentant al llarg de l’any, especialment durant el segon
semestre, quan va començar a recuperar-se la
distribució habitual de procedències. El 77% del
públic era originari de Catalunya, i el 23% restant
procedia de la resta d’Espanya i de l’estranger. El
públic europeu va representar el 80% d’aquest
grup de visitants forans.
També va ser especialment notori l’increment de
membres del Zoo Club. 24.339 famílies van do-

L’any 2021 va continuar desplegant-se el Nou
Model de Zoo. Coincidint amb la celebració de la
Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible,
es va inaugurar el nou restaurant La Dama. És el

ra, autòctona i amenaçada. La zoologia, la biologia, l’ecologia, la conservació de la biodiversitat i
el benestar animal són algunes de les disciplines
tractades.

primer centre del parc que aplica el Pla de res-

A més, el Zoo va aprofundir el seu posicionament

tauració saludable. Amb una inversió de 917.847

com a referent en la recerca i la conservació de la

euros, el nou restaurant contribuirà a promoure

fauna amb la presentació del BioBanc. El projec-

l’alimentació saludable i l’adopció d’hàbits ali-

te, pioner a Espanya, té com a objectiu la conser-

mentaris respectuosos i responsables.
D’altra banda, poc abans de l’inici del curs escolar,
el Zoo va estrenar un nou Pla educatiu. El catàleg
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vació de la biodiversitat a través de la preservació
de biomaterial d’animals, sobretot els que es troben en un perill d’extinció més elevat. El BioBanc
disposa de dues seus, una a l’Institut de Biologia
Evolutiva (IBE) —un centre mixt format per la
Universitat Pompeu Fabra i el CSIC—, i l’altra a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El Zoo va continuar desenvolupant un rol actiu pel
que fa a l’estudi, la conservació i la reintroducció
d’espècies autòctones amenaçades. En aquest
sentit, cal destacar la tasca realitzada en relació
amb espècies com ara la llúdriga, la tortuga de
rierol, la tortuga mediterrània i el tritó del Montseny. També es va acordar amb el Govern balear
l’ampliació del programa de reintroducció dels
ferrerets, vigent des del 1993, obrint la porta a
criar altres amfibis i rèptils al Zoo per facilitar-ne
la posterior reintroducció.
Finalment, un exercici més, la Fundació Barcelona Zoo va convocar les beques per a projectes
de recerca i conservació. Amb aquest projecte,
la Fundació impulsa iniciatives de tercers que
promoguin la recerca i conservació d’hàbitats i
espècies amenaçades, en coherència amb els
valors del Zoo. En total, es van seleccionar 8 projectes d’entre les 24 sol·licituds rebudes, la major
part dels quals estaven focalitzats en l’estudi de
la fauna i els ecosistemes autòctons de la Mediterrània. Les beques van comptar amb un pressupost de 50.000 euros.

Iniciem

la configuració d’un pol
d’innovació a l’Anella
Olímpica
2,8 M€
destinats a la configuració
d’una incubadora en
l’àmbit de la tecnologia i
l’esport a l’Anella Olímpica

51
Cultura, lleure, esport i biodiversitat

A mitjans d’abril del 2021, a l’Esplanada de l’Ane-

boració de l’Institut Barcelona Esports i Barcelona

lla Olímpica es va fer la presentació del Barcelo-

Activa.

na Sports Hub. Es tracta d’un projecte impulsat
per l’Ajuntament que vol fer de la muntanya de
Montjuïc l’epicentre d’un pol d’activitat econòmica innovadora en l’àmbit de l’esport i la tecnologia.
L’Anella Olímpica vol tenir un paper determinant
en aquest nou camí, sent la seu de la primera
incubadora de projectes sportstech de la ciutat.
Amb una inversió inicial de 2,8 milions d’euros, el
nou espai està impulsat per B:SM amb la col·la-

El projecte permetrà incrementar el posicionament de la ciutat com a referent d’aquest sector
emergent, del qual ja forma part un incipient
ecosistema de 300 petites empreses.
La nova incubadora i el projecte del Barcelona
Sports Hub van presentar-se en el marc de les
jornades de reactivació econòmica Barcelona
reAct.

Preservem

el Park Güell per al
gaudi de la ciutadania

2.124.450
experiències

1,5 M€

invertits en millores
als barris de l’entorn
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El Park Güell és una de les zones verdes més importants de Barcelona. Declarat Patrimoni Mundial
per la UNESCO, és una de les obres de Gaudí més
visitades de la ciutat. Durant l’any 2021 va rebre un
total de 1.506.456 visitants, als quals cal afegir-hi
615.234 veïns i veïnes de barris de l’entorn.
Tot i que l’any va començar amb unes restriccions
de mobilitat importants derivades de les diferents
onades de la covid, al llarg de l’any, l’afluència de
visitants va anar augmentant de manera irregular,
d’acord amb la situació pandèmica. Es tractava,
fonamentalment, de públic d’origen europeu i de
la resta de l’Estat.
A la primavera, la millora de la situació pandèmica va permetre l’organització de visites familiars
els caps de setmana de maig. Es van programar
un total de 16 sessions, amb un contingut adaptat
al públic infantil i amb un preu especial per facilitar l’accés d’un ampli espectre de la ciutadania.
Les van seguir 242 persones.

Coincidint amb l’inici del curs escolar, també es

En total, 20.181 estudiants van gaudir d’una de

El Park Güell va estrenar, també, una nova visita

va reactivar el programa educatiu “Park Güell

les experiències educatives del Park.

virtual. Disponible en quatre idiomes, permet

i les escoles”. Es tracta d’un pla pedagògic que
vol apropar l’obra de Gaudí a les diferents etapes educatives, i que preveu dues modalitats de
visita: l’experiència guiada, disponible en cinc
idiomes, i l’accés gratuït sense servei de guiatge.

Finalment, es van tornar a organitzar visites
guiades per al públic general coincidint amb el
pont de desembre i les vacances de Nadal. Van
gaudir-ne 2.518 persones.

recórrer quinze dels espais més emblemàtics del
conjunt, com la Sala Hipòstila, el Passeig de les
Palmeres i la Plaça de la Natura. El projecte és
una de les darreres accions que s’han impulsat
per contribuir a difondre l’obra d’Antoni Gaudí.
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La millora de les condicions pandèmiques també va

millores en l’àmbit dels barris de l’entorn, valo-

Casals, en el marc dels actes del Dia Internacional

permetre la recuperació de les activitats d’estiu or-

rades en 1,5 M€. Un exemple és la remodelació de

de les Dones al Districte de Gràcia. El mirador és

ganitzades amb la col·laboració del MUHBA. 1.439

la gespa artificial del camp de futbol del Carmel,

un espai d’estada recentment habilitat a l’accés

barcelonins i barcelonines van gaudir de les 28 pro-

amb una superfície de més de 4.700 m .

del Park Güell per la Baixada de la Glòria.

postes organitzades, incloent-hi concerts musicals,
projeccions de cinema i itineraris culturals.

2

També es van completar els treballs de remodelació de l’escala intermèdia de la Baixada de la

Tot i la reducció del públic visitant, la regulació del

Glòria, entre els carrers de Verdi i Sostres. A més,

Park Güell va continuar traduint-se en diferents

el 6 de març es va inaugurar el mirador Consol

Nova
mobilitat
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Continuem

desplegant la Xarxa
Endolla

600

punts de recàrrega

6

punts per km2

1

punt per cada 11,2
vehicles elèctrics

6.400
recàrregues
mensuals

9.514
usuaris
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Barcelona aspira a millorar l’oferta i capil·laritat

ciutadania en la transició cap al vehicle elèctric.

del servei, arribant a més de 3.000 punts l’any

La xarxa d’electromobilitat de B:SM va estrenar

2024, 1.000 dels quals estaran actius, mentre que

una nova estructura tarifària adaptable que

els 2.000 restants quedaran preinstal·lats i pre-

cerca un ús responsable de l’energia. Entre altres

parats per ser activats en funció de la demanda

avantatges, les tarifes afavoreixen els usuaris i

futura. Així doncs, es planteja un desplegament

usuàries habituals que fan recàrregues planifica-

flexible i escalable per respondre de manera

des. Les tarifes estan pensades, també, per a les

àgil a la demanda futura i adaptar-se de forma

persones que no disposen d’un punt de recàrrega

eficient a la tecnologia d’un mercat en constant

particular al seu domicili, i converteixen la xarxa

evolució.

Endolla en un servei de referència a la ciutat.

Durant el 2021, Endolla Barcelona va conti-

La infraestructura de recàrrega va continuar ex-

nuar apostant per la participació en iniciatives

pandint-se per la ciutat al llarg del 2021. La xarxa

innovadores que aportin valor a la ciutadania,

Endolla va créixer amb 44 nous punts, 38 dels quals

com eCharge 4 Drivers. Es tracta d’un projecte de

estan situats als Aparcaments B:SM i 6 a la via

recerca cofinançat per la Unió Europea i promo-

pública. D’aquesta manera, s’assolia la fita de 600

gut per Comissió Europea i l’Institute of Commu-

punts distribuïts per tota la ciutat, amb una co-

nication and Computer Systems (ICCS), en el qual

bertura territorial homogènia i equitativa. Aquestes

participen 10 ciutats europees. Els seus objectius

dades converteixen Endolla Barcelona en la xarxa

principals són millorar l’experiència d’ús reduint

pública d’electromobilitat més gran de tot l’Estat.

el temps de recàrrega, desplegar la infraestructu-

L’estratègia de creixement de la xarxa va presentar-se al Saló Automobile Barcelona. Endolla

ra d’una manera sostenible i desenvolupar punts
de recàrrega intel·ligents de fàcil usabilitat.

Nova mobilitat

Endolla Barcelona va continuar acompanyant la

481.478
usuaris

Presents

al Saló Automobile
Barcelona amb SMOU

3.500.000
operacions totals

4

serveis de mobilitat de
B:SM: AgilPark, Bicing,
Endolla, ApparkB

11

municipis metropolitans
integrats

16

operadors de mobilitat
compartida
Premi Automobile Barcelona by
El Periódico en la categoria Be
Connected
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SMOU es va convertir en la primera aplicació de

L’estand d’SMOU es va dividir en tres grans

una estació i tres bicis elèctriques que permetien

mobilitat sostenible present al Saló Automobile

espais, dedicats a donar a conèixer els diferents

conèixer el desplegament de la bicicleta elèctrica

Barcelona. Va ocupar un espai central dins de la

serveis i les solucions de mobilitat que recull

per la ciutat. La tercera àrea estava dedicada a la

fira, amb un estand de 250 m que projectava els

l’aplicació. Una zona va estar dedicada a Endo-

transformació que estan experimentant els Apar-

valors de la innovació i la mobilitat compartida,

lla Barcelona, on es van presentar els reptes i la

caments B:SM com a hubs de mobilitat integrada.

en una trobada que va atorgar una rellevància

futura expansió de la xarxa, i es podia interactuar

especial a l’electromobilitat i als nous models de

amb un punt de recàrrega. El segon espai estava

mobilitat.

protagonitzat pel Bicing. Aquest sector contenia

2

L’èxit de la participació d’SMOU al Saló Automobile es va materialitzar guanyant els XIII Premis
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Automobile Barcelona by El Periódico en la

aquest sentit, com a fites destacades, cal destacar

categoria Be Connected. El guardó distingia les

l’inici del cobrament del servei d’electromobilitat

empreses, les empreses emergents i els projectes

d’Endolla Barcelona, la incorporació del servei de

emprenedors que treballen diàriament perquè el

consulta de places lliures als aparcaments de

sector de l’automòbil continuï creixent i mantingui

B:SM, BAMSA i SABA i els avisos de retirada de ve-

el seu impuls com a motor econòmic del país. En

hicles de la Grua Municipal. En l’àmbit dels acords

aquest cas, va reconèixer la iniciativa que més va

de col·laboració amb altres operadors, cal esmentar

desenvolupar la integració de la digitalització en

la integració del servei de carsharing de Virtuo.

els processos productius, en l’entorn de l’automòbil i les seves infraestructures.

SMOU també va continuar la seva expansió metropolitana. El mes de febrer, Sant Boi de Llobregat s’incorporava a la llista de municipis que han

SMOU, l’aplicació per moure’s per Barcelona
Durant tot el 2021, SMOU va consolidar el seu
posicionament com l’aplicació mòbil de referència
pel que fa a la mobilitat personal a la ciutat de
Barcelona. SMOU va tancar l’any 2021 assolint la
xifra de 481.478 usuaris i 3.500.000 operacions
totals.
Partint d’una clara orientació al client, SMOU va
continuar incrementant la integració de serveis,
tant propis de B:SM com d’altres operadors. En

adoptat el pagament de l’estacionament regulat a
través d’SMOU.
L’aplicació també va introduir millores de gestió
per a les persones usuàries, com la consulta i
enviament de les factures d’agilPark i l’agrupació
de la facturació mensual.
Seguint amb l’esperit de millora contínua, l’any
2021 es va fer una prova pilot per explorar la
integració del pagament de l’estacionament per
minuts a aparcaments tercers.

Fem

dels Aparcaments B:SM els nous
hubs de mobilitat urbana
52

4,3

8

14.942

29

6

aparcaments

places

milions d’operacions

aparcaments equipats
amb lockers per a la
recollida de mercaderies

nous micromagatzems
Geever

espais exclusius per a
bicicletes
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instal·lació de 6 biciparks: noves zones segures

nardó) van començar a participar en una prova

i exclusives per a l’estacionament de bicicletes.

pilot que consisteix en la instal·lació d’armariets

Aquestes noves àrees es van localitzar als aparca-

refrigerats per a la recollida segura de comandes

ments de La Boqueria - La Rambla - Liceu, Mercat

de producte fresc.

de Sant Antoni, Pl. Navas - Paral·lel, Estació Barce-

Dins d’aquesta mateixa estratègia, es van instal·lar 8 micromagatzems Geever. Des d’aquests

A banda, es va continuar treballant per millorar-ne

espais, l’operador canalitza les entregues als

l’experiència d’ús. En aquest sentit, es va desenvo-

domicilis dins d’un radi màxim de 750 metres.

lupar un sistema de lectura de matrícules per a

L’objectiu és minimitzar al màxim possible les

motocicletes, que facilita l’entrada i la sortida sen-

molèsties, el soroll i la contaminació ambiental

se necessitat d’introduir la targeta d’abonament.

a la via pública. El subministrament diari de les

Actualment està disponible a 6 aparcaments.

Els Aparcaments B:SM van fer grans avenços

mercaderies a cadascun d’aquests petits ma-

durant l’últim any per esdevenir veritables cen-

gatzems es fa a la nit amb furgonetes lleugeres,

tres de serveis a la mobilitat. El lideratge que

mentre que l’entrega final als particulars es fa per

B:SM exerceix en el sector ha anat transformant

mitjà de patinets elèctrics o carretons manuals.

el concepte d’aparcament per fer front als reptes
clau de les ciutats: la reducció de la contaminació
mediambiental, l’estalvi de temps, l’optimització
de l’espai públic i la intermodalitat.
Durant la pandèmia, les compres en línia han crescut un 50%. Per això un dels reptes de l’any va ser
oferir solucions sostenibles a la gestió de la distribució urbana de mercaderies amb l’objectiu de
reduir el trànsit d’agitació, el soroll i la contaminació.
Per continuar avançant en aquesta direcció, es
van posar en marxa nous serveis, com els lockers
de recollida de paqueteria, disponibles a 29 dels
aparcaments, claus per a la distribució d’última
milla. A més, 4 aparcaments propers a mercats

lona Nord - Ciutadella, Plaça Joanic i Illa Borbó.

També es va continuar avançant en qüestions
com la seguretat i l’aplicació de mesures de
sostenibilitat. En aquest sentit, 34 dels aparcaments de la xarxa ja disposen d’il·luminació LED,

En l’àmbit dels serveis a la mobilitat, cal desta-

que permet aconseguir una millora del confort i la

car que es va impulsar l’ús de la bicicleta amb la

seguretat i un estalvi energètic més elevat.
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(Boqueria, Sant Antoni, Sagrada Família i Gui-

Consolidem
l’ús compartit de la
bicicleta a la ciutat

519

estacions

7.000
bicicletes

(3.000 d’elèctriques /
4.000 de mecàniques)

130.000
persones abonades

+ 90%

d’usos de la bicicleta
elèctrica respecte de
l’any anterior
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La pandèmia i la creixent sensibilització ciutadana sobre el canvi climàtic han incrementat la
demanda de la micromobilitat a Barcelona. Això
s’ha traduït, també, en un augment de l’ús del
Bicing durant el 2021.
Per respondre al creixement de la mobilitat elèctrica, Bicing va incrementar la flota de bicicletes
elèctriques amb 1.000 noves unitats. Així, es va
arribar a una xifra total de 7.000 bicis: 4.000 de
mecàniques i 3.000 d’elèctriques.
El servei va poder absorbir aquesta demanda
gràcies l’alta densitat d’estacions per km2. Sense
anar més lluny, Barcelona és la ciutat amb la densitat més alta de tot Europa.
El Bicing continua en procés de millora contínua.
Posant la qualitat del servei al centre, es va
elaborar un Pla estratègic operatiu que permetés anticipar-se a futurs escenaris. Entre altres
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qüestions, es va valorar la col·locació de les anomenades estacions virtuals, les quals s’ubiquen
de manera efímera per cobrir les necessitats
puntuals derivades de la celebració d’un esdeveniment. L’estratègia va posar-se a prova durant la
Cursa de La Mercè.
A banda, es va treballar en l’optimització de les
ubicacions de les estacions per millorar l’agilitat de la reposició de bicis i la seguretat de les
persones abonades, i es va començar a valorar
la implementació d’un model predictiu des de
l’aplicació SMOU que redueixi la incertesa sobre
la disponibilitat de bicicletes.
Respecte del manteniment, es van introduir
millores que fessin més eficient el pas de les
bicis pels tallers i n’allarguessin la vida útil. Les
accions més destacades van ser intentar reduir
les punxades mitjançant un nou model de rodes
posteriors i la impermeabilització del sistema
d’assistència a la pedalada.
El Bicing va continuar apostant per la digitalització. Durant el 2021, es va millorar el procés d’alta
de menors d’entre 16 i 18 anys, fent-lo totalment
en línia tant per a la persona usuària com per al
seu representant legal. També es va optimitzar
l’experiència de gestió a través de l’app SMOU
mitjançant un wallet que permet consultar el
consum dels viatges elèctrics aconseguits amb
l’app del Joc del Bicing.
(Foto: Mònica Moreno)

Contribuïm

a l’ordenació del trànsit per
fer una ciutat més verda
AREA

62.034

12,4

9

12.038

places regulades

ampliacions durant
l’any 2021

milions d’usos

noves places
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de tota la ciutat de Barcelona a través d’AREA. L’objectiu és optimitzar l’espai d’estacionament a la via
pública i contribuir a la mobilitat sostenible ajudant
reduir emissions.
Al llarg del 2021, es van crear 11.453 places d’AREA
verda, 581 places DUM i 22 places d’AREA blava. L’expansió va tenir lloc en 12 barris, localitzats, fonamentalment, als districtes de Sant Martí (el Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau, Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou), Horta-Guinardó (la Teixonera, Sant Genís
dels Agudells, Montbau, el Carmel, Vilapicina i la Torre
Llobeta), la zona nord de Gràcia (Vallcarca i els Penitents, el Coll) i les Corts (la Maternitat i Sant Ramon).
En total, el nombre de places regulades va arribar a
62.034, en què van generar-se 12,4 milions d’usos.
La gestió d’AREA és fonamental perquè la ciutadania
guanyi més espai públic, i gaudeixi de més comoditat i seguretat en el seu dia a dia. A més, permet
optimitzar l’espai d’estacionament disponible a la via
pública, augmentant la disponibilitat de places per a
les persones residents.
A banda del creixement de places, la digitalització
del servei va ser un dels avenços més importants. Al
llarg de l’any, es va duplicar la flota de Vehicles Lectors de Matrícules, passant de 4 a 8 unitats. També
es van renovar tots els equips PDA de vigilància. Això
permetrà prestar el servei amb més agilitat i, alhora,
disposar de les últimes tecnologies de vigilància.

Nova mobilitat

B:SM gestiona l’estacionament regulat en superfície

Aportem

solucions a la mobilitat
professional

SPRO

117.056
usuaris

13.134.414
operacions

Opera a 9 municipis
metropolitans
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La creació de la nova Unitat de Distribució d’Últi-

SPRO va créixer, també, en serveis oferts. Com a

ma Milla va permetre donar un impuls als serveis

novetat, s’hi va integrar la gestió de Zona Bus, el

de mobilitat professional que ofereix B:SM.

conjunt de zones d’estacionament exclusives per

L’optimització de l’ordre en l’espai públic va ser un

a autocars turístics, que es troben als punts amb

dels àmbits de treball principals.

més atractiu turístic de la ciutat. Gràcies a això,

Les sinergies generades al voltant d’SPRO van fer
que, durant el 2021, l’app mòbil per a professionals continués creixent tant en usuaris i usuàries
—va superar els 114.000—, com en municipis
als quals està operativa. Actualment, SPRO està
desplegada a Badalona, Castelldefels, Esplugues
de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern i
Santa Coloma de Gramenet, a banda de Barcelona.

els conductors o conductores d’autocar turístic ja
poden gestionar la seva parada o estacionament
de manera àgil i ràpida a través del mòbil, i sense
haver d’utilitzar paper. Per facilitar encara més
aquesta gestió, algunes de les places incorporen
un sistema de disponibilitat en temps real de
places lliures, que es presenta amb un codi de
colors. El color verd indica disponibilitat alta; el
taronja, mitjana, i el vermell, baixa.

Ens adaptem

per liderar els nous reptes
de la mobilitat
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Per continuar avançant en els reptes que planteja
la nova mobilitat, B:SM va promoure una reorganització interna que alineés la companyia amb les
noves necessitats.
Fruit d’aquesta nova visió, el Centre de Suport a
les Operacions (CSO) va passar a configurar-se
com una nova unitat, la de Serveis Centrals a les
Operacions (SCO), incorporant, entre altres àmbits, les operacions dels Vehicles Lectors de Matrícula (VLM). En aquesta nova etapa, el propòsit
de l’SCO és convertir-se en un nucli de serveis on
la digitalització, la integració i la transversalitat
es posin a disposició de les operacions, plataformes i serveis de mobilitat.

Endolla Barcelona, per la seva banda, es va confi-

a la ciutat i esdevenir un agent de tracció del

gurar com a unitat de negoci amb identitat pròpia.

sector, promovent aliances publicoprivades ba-

Aquest impuls és necessari per encapçalar el

sades en l’intercanvi de coneixement, la innovació

desplegament de la xarxa d’electromobilitat a la

i l’aportació de valor.

ciutat i l’estratègia de transformació que té vinculada. Més enllà de fomentar el creixement del
servei, treballarà per liderar la mobilitat elèctrica

Finalment, es va crear la Unitat de Distribució
d’Última Milla, sota la Direcció de Solucions de

(Foto: Mariona Gil)
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Mobilitat Professional. La seva missió és apor-

integració de noves solucions com les xarxes

tar solucions a un dels reptes més importants

de lockers, que repercuteixen positivament en

de la mobilitat sostenible: la distribució urbana

l’ordenació de l’espai públic i la disminució de les

de mercaderies. Entre els seus reptes es troben

externalitats de la distribució de paqueteria.

la generació de sinergies amb SPRO, l’aplicació
mòbil per a professionals de la distribució, i la

Cura de la
ciutadania i de
l’espai públic

83

Acompanyem

a la ciutadania durant el
procés de vacunació

AGENTS
CÍVICS

70

professionals vetllen per
la convivència i la gestió
de l’espai públic
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La tasca realitzada pels Agents Cívics durant l’any

També es va continuar desenvolupant la super-

2021 va ser ingent. Sense deixar de banda les

visió del compliment de les mesures preventi-

habituals actuacions relacionades amb la gestió

ves davant la covid-19 en nombrosos espais de

de l’espai públic i el compliment de les normatives

concurrència de la ciutat.

de convivència, les 70 persones professionals que
formen part de la unitat estable d’Agents Cívics
van assumir una important càrrega de treball als
punts de vacunació massius. La gestió de cues i la
regulació d’aforaments van ser dos dels encàrrecs
assumits, actuacions que han estat mereixedores
de nombrosos reconeixements públics.

Un altre àmbit destacat d’actuació va ser el
suport a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania
(OAC), on les i els Agents Cívics van continuar fent
tasques de suport i acompanyament.

Convertim

l’Estació Barcelona Nord en
el nou hub turístic de la ciutat
L’Estació Barcelona Nord
ha esdevingut un nou hub
de mobilitat turística per
contribuir a la pacificació del
centre de la ciutat

79.465
expedicions

1.226.840
experiències
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L’Estació Barcelona Nord va culminar el seu pro-

rents modes de transport públic i l’alliberament

cés de transformació com a nou hub de mobi-

d’espai públic per a la ciutadania, tot contribuint

litat turística de la ciutat, reunint en un mateix

a la política global de mobilitat sostenible de la

espai els fluxos d’arribades i sortides d’autocars

ciutat.

turístics i discrecionals. Aquest reposicionament
forma part d’un projecte global que té com a objectiu principal regular la mobilitat amb autocar i
pacificar el centre de la ciutat.

Coincidint amb l’inici d’aquesta nova etapa,
l’Estació d’Autobusos va renovar i modernitzar
els seus espais per millorar l’acollida tant de
les persones usuàries com de les empreses de

Un altre dels propòsits és afavorir el turisme

transport. Entre altres millores, es va estrenar

cultural i de proximitat, fomentar el transport

un nou accés principal que connecta l’Estació

col·lectiu de qualitat i millorar l’experiència en

amb l’intercanviador de Metro i Rodalies d’Arc de

el servei, facilitant la connectivitat entre dife-

Triomf. Aquesta nova intermodalitat, sumada a la
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un espai de referència per a les principals excursions i sortides turístiques.
Les noves instal·lacions van estrenar cafeteria i
l’Espai de la Mediterrània. Es tracta d’una zona
destinada a atendre a les persones usuàries de
les excursions turístiques que ha estat concebuda, alhora, com a sala d’espera, ja que té un accés
directe a les dàrsenes d’on surten els autocars.
A més, Barcelona Turisme hi va instal·lar una
nova oficina d’informació a les persones visitants, la qual cosa és un valor afegit a l’experiència dels usuaris i usuàries de l’Estació.
Entre les línies i les empreses operadores que van
començar a treballar des de l’Estació Barcelona
Nord, cal destacar el Tibibus i Catalunya Bus
Turístic. A més, es va mantenir l’activitat de les
nombroses línies regulars que connecten amb
destinacions nacionals i internacionals, així com
les sortides a la neu que opera el Grup Sagalés.
Coincidint amb la renovació de les instal·lacions,
l’Estació Barcelona Nord va redefinir la imatge
gràfica i va estrenar un web més visual.
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seva centralitat urbana, fan de l’Estació del Nord

Treballem

per facilitar una mobilitat segura i
garantir la disciplina viària
GRUA
MUNICIPAL

108.911
serveis

Col·laboració en la preparació
d’esdeveniments de ciutat

Noves millores que avancen
en la digitalització de
l’experiència
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especials en la preparació d’esdeveniments i
accions impulsades per la ciutat, com la Marató,
el Barcelona Triathlon, la Cursa de Bombers o la
Cursa de la Dona, entre d’altres.
La Grua també va avançar a millorar l’experiència
de la ciutadania quan s’ha de relacionar amb el
servei. Per exemple, es va renovar la pàgina web
amb una imatge més moderna, incloent-hi millors
prestacions per facilitar les gestions en línia.
A més, es va incorporar un avís de grua a l’app
SMOU. Es tracta d’un servei totalment gratuït
que millora l’atenció a la ciutadania, agilitzant i
facilitant que es rebi tota la informació de manera
més ràpida. L’avís informa d’on es troba el vehicle,
quina ha estat la taxa del servei i permet fer l’abonament en línia. Aquesta novetat és una mostra
més dels processos de millora contínua i escolta
activa del talent intern, ja que es va incorporar a
partir d’una idea de la plataforma CREA.
En l’optimització i ordenació de l’espai públic, la

També s’ha treballat per facilitar els tràmits relacio-

Grua Municipal hi juga un paper fonamental. Amb

nats amb la gestió de places d’aparcament de con-

108.911 serveis realitzats, es van assolir uns

cessió municipal. Durant l’any 2021 es van tractar

nivells de disciplina viària que van permetre una

569 casos relacionats amb transmissions i canvis de

mobilitat eficient i un ús racional de l’espai públic.

titularitat de places a aquests aparcaments.
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El servei va col·laborar amb diversos dispositius
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localitzacions
audiovisuals

Impuls del
posicionament de
Barcelona com a
plató audiovisual

B:SM, plató
de rodatges
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Tot i els efectes de la pandèmia, B:SM va gestionant
nombroses peticions de rodatges audiovisuals a
les seves instal·lacions. D’aquesta manera, es va
voler contribuir a l’impuls i la dinamització de la
indústria audiovisual i al posicionament de la ciutat
de Barcelona com a localització de produccions de
cinema, vídeo i publicitat.
Durant l’any 2021 es van gestionar un total de 74
produccions. La immensa majoria van ser rodatges
publicitaris amb repercussió local i internacional.
Marques tan destacades com Opel, Zalando, Puma,
Cupra, Yamaha, Renault, BMW, Nissan, Peugeot, Facebook, Samsung i Geox, entre d’altres, van apostar
pels espais emblemàtics que gestiona B:SM.
Un cop més, el Fòrum va ser l’escenari amb més
importància, seguit de l’Estadi Olímpic.
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