
la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, mitjançant, entre d'altres, el Projecte Roba 

Amiga), i el Pla Estratègic d'ALUMNI de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), encàrrec del 

Consell Social.  

Al llarg de l'any 2017, hem continuat ajudant un important nombre 

d'institucions no lucratives, de diferents sectors, en la 

DEFINICIÓ DE LA SEVA ESTRATÈGIA. En els darrers mesos hem 

tingut la sort de participar en quatre projectes  que ens han omplert  

de satisfacció i coneixement: el suport a l'elaboració del Pla 

Estratègic del MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

“Estratègia MACBA 2020”, l'Estratègia de la xarxa REDIT, (Red de 

Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana), 

l'Estratègia de Ia FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (dedicada a  

L"Asociación Española de Parques y Jardines Públicos" (AEPJP), amb 

la col.laboració  de la "Federación Española de Municipios y Provincias" 

(FEMP), a través de la seva Xarxa de Governs Locals /  Biodiversitat, i de l' 

"Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines" (ASEJA),  

ens va encarregar un estudi per tal de conèixer i analitzar els models de 

gestió de la infraestructura verda de 54 municipis espanyols, així com per 

comparar 14 indicadors clau que expliquen els  diferents  models  i  realitats 

de la gestió del verd urbà de diverses ciutats. L'equip MOMENTUMco va ajudar a dissenyar 

l'enquesta de manera alineada als objectius de l'estudi, coordinar l'enviament i la obtenció de les 

respostes de l'enquesta, utilitzant la plataforma SurveyMonkey, explotar de forma analítica els 

resultats obtinguts i elaborar l’informe final, en base  a la interpretació dels resultats i la confecció 

dels respectius gràfics i indicadors. 

Nota de premsa disponible  

Descarrega l’estudi 
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http://www.uab.cat/alumni/
http://www.macba.cat/en/
http://www.redit.es/index.php?lang=en
https://www.formacioitreball.org/
https://vivirlosparques.es/
http://www.femp.es/
http://www.femp.es/
http://www.aseja.com/
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/presentado-el-estudio-analisis-de-la-conservacion-de-la-infraestructura-verde
http://www.aepjp.es/images/pdf/EstudioAEPJPv24052017.pdf


Per millorar processos d'una manera àgil i consensuada amb un 

grup de treball (10-15 persones) multidisciplinar, hem ofert als 

nostres clients la metodologia de workshop amb panells i targetes.  

D'aquesta manera, amb una bateria de sessions programades,  

hem ajudat a redefinir, per exemple, processos relacionats amb la 

tramitació de llicències municipals, o la gestió d'objectes 

perduts, així com també per definir conjuntament entre els 

principals implicats requeriments que les futures solucions 

tecnològiques hauran de recollir per tal de donar resposta als 

nous processos establerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del 2017 hem col·laborat en diversos projectes amb l'objectiu d'automatitzar el tractament de 

les dades de diferents fonts d'informació i, d'aquesta manera, aprofundir en l'anàlisi de les tendències 

que es generen en la gestió municipal. Hem pogut constatar que l'eina Microsoft Power BI és una 

de les tecnologies que ajuda a fer aquesta transició vers el foment de l'anàlisi de dades d'una manera 

més fàcil. Al Regne Unit hem trobat aquest exemple per il·lustrar que estem arribant a una nova era 

de visualització i de compartir informació, en línia amb el que ara s'està desenvolupant a diverses 

organitzacions i Ajuntaments.  

 

- Exemple Power BI: UK Public Sector Local & Regional Government 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/?cdn=disable
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/UK-Public-Sector-Local-amp-Regional-Government/m-p/120229


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja fa uns anys que un dels serveis que oferim als nostres clients és 

el de desenvolupar el rol d'Oficina Tècnica de Suport per al 

desenvolupament, implantació i execució de Projectes. Sempre 

recordem que "CANVI = ESTRATÈGIA x EXECUCIÓ", és a dir, que 

si un dels dos factors és zero, no avançarem. Si els Projectes 

concreten la realització de l'Estratègia, sense una efectiva Execució 

dels mateixos, l'Estratègia no pot avançar cap els Objectius 

desitjats. Alguns exemples paradigmàtics desenvolupats al llarg 

d'aquest semestre són l'acompanyament a la Direcció de Turisme , 

a qui donem suport en tots els espais participatius al voltant del 

Consell Municipal de Turisme i Ciutat i del Pla  Estratègic  de 

Turisme, i la feina realitzada a la Fundació Barcelona Respiratory 

Network  (www.brn.cat)  on  actuem   com   a   gabinet  tècnic  dels 

diferents òrgans col·legiats (patronat, comitè científic, comitè executiu, ...) i donem suport a l'execució 

de les diferents accions planificades. 

L'edició del Times Higher Education, publicat a finals del 2015,  

portava un article en el qual set acadèmics distingits explicaven 

als lectors com s'imaginaven l'educació superior l'any 2030,  

tractant qüestions com el paper de les tecnologies, el rol de la 

Intel·ligència artificial, la necessitat de potenciar la lectura, la 

interdisciplinarietat, el Long Life Learning, la pèrdua del 

monopoli del coneixement per part de les universitats, ... Hem 

recuperat aquest article ja que estem començant a treballar amb 

una gran Universitat sobre la seva Visió 2030.  

Article disponible 

La GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA de l'Ajuntament de Barcelona va publicar aquest document,  

"EINES I TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ", on es presenta un recull d’eines i 

dinàmiques emprades en la dinamització de les 410 trobades presencials fetes en 

el procés participatiu per a l'elaboració del PAM 2016-2019. L'equip 

MOMENTUMco va ser un dels 12 equips de consultors encarregats de dissenyar i 

dinamitzar les sessions de treball presencial. En el nostre cas, vàrem ser els 

adjudicataris del lot del concurs relatiu al camp de l' ACTIVITAT ECONÒMICA, 

que englobà el Turisme, el Consum, els Mercats, o l'Economia Social i 

Solidària, entre d'altres. Igualment, i en el mateix context, varem ajudar a 

desenvolupar els processos participatius per a la concreció del Pla d'Actuació 

Municipal PAD del Districte de Sants Montjuïc. 

Document disponible 

http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/es/inicio
http://www.brn.cat/
https://www.timeshighereducation.com/features/what-will-universities-look-like-in-2030-future-perfect#survey-answer
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/1415/eines_i_t%C3%A8cniques_de_dinamitzaci%C3%B3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estudi "Geografies de la Innovació a l'àrea metropolitana de 

Barcelona" busca avaluar a nivell metropolità, l'impacte de les 

iniciatives innovadores en el territori, entenent que les 

condicions del teixit urbà influeixen en la generació de diversos 

models econòmics i espacials.  

Estudi disponible 

A MOMENTUMCO acabem l'any amb un equip entusiasta, divers i multidisciplinari. A més dels tres 

socis de l'empresa, Xavier Estivill, Joan Casals i Sergi Galván, la Cap de Projectes Lara Astiz, la 

Consultora Irene Humet, i la Team Assistent Soraya Ali, a  principis de 2016, s'incorpora la Maria 

Moreno, com a estudiant en pràctiques, esdevenint consultora junior al setembre de 2017. L'equip amb 

el que encarem 2018, es completa amb en Pablo Villegas com a consultor tècnic i l'Ariadna 

Parladé com a estudiant en pràctiques.  

http://ambinnova.300000kms.net/index_en.html
https://www.linkedin.com/in/xavier-estivill-sancho-37037223?authType=NAME_SEARCH&authToken=ggj7&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId81517188authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213191424tasxavieresti
https://www.linkedin.com/in/joancasals?authType=NAME_SEARCH&authToken=TwlM&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId50283570authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213210412tascasal
https://es.linkedin.com/in/sergi-galv%C3%A1n-2965b0?trk=pub-pbmap
https://www.linkedin.com/in/laraastiz?authType=NAME_SEARCH&authToken=xIGu&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=clickedVerticalmynetworkclickedEntityId150516705authTypeNAME_SEARCHidx1-1-1tarId1458213272536tasastiz
https://es.linkedin.com/in/irene-humet-udina-79874a135
https://www.linkedin.com/in/soraya-ali-rivas-92792149?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.linkedin.com/in/maria-moreno-rivas
https://www.linkedin.com/in/maria-moreno-rivas
https://www.linkedin.com/in/pablo-villegas-mart%C3%ADn-592399bb/
https://www.linkedin.com/in/ariadna-parlad%C3%A9-romero-343925109/
https://www.linkedin.com/in/ariadna-parlad%C3%A9-romero-343925109/

