
                                                                                

L'Ajuntament de Barcelona i Microsoft Ibérica 
col·laboren per convertir la ciutat en referent 
internacional de la Societat del Coneixement

. Ambdós col·laboraran per atreure a Barcelona projectes d'investigació i 
desenvolupament, i per promocionar la ciutat de Barcelona com a punt de 
trobada europeu, afavorint l'impuls de l'esperit emprenedor

. Ambdues entitats impulsaran tasques d'alfabetització digital entre els 
grups socials més desfavorits

. Microsoft col·laborarà amb l'Ajuntament en el desenvolupament de 
serveis avançats de mobilitat contribuint a l'eficàcia de la gestió municipal

Barcelona, 16 d'octubre de 2007. - L'Ajuntament de Barcelona i Microsoft Ibérica han 
donat avui un pas més en la important col·laboració que ambdues organitzacions 
mantenen. Així, han rubricat un nou conveni marc que té com a objectiu fomentar el 
desenvolupament de la Societat de la Informació a la ciutat comtal.

L'acord, firmat aquest matí per l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Hereu, i la 
presidenta de Microsoft Ibérica, Rosa María García, reafirma el compromís del fabricant 
de programari amb Catalunya. Fa ja dos anys que la companyia va instal·lar unes noves 
oficines a la capital barcelonina i va nomenar Carles Grau com a Director de Microsoft a 
Catalunya, amb el ferm propòsit de posar en marxa una sèrie d'acords i iniciatives que 
redundessin en benefici tant de les empreses de la Comunitat Autònoma com de les 
Administracions públiques i els ciutadans.

Les línies de cooperació que estableix el nou acord van dirigides a l'impuls de la Societat 
de la Informació i el foment de la inclusió digital en la ciutat de Barcelona, així com la 
col·laboració en projectes innovadors de gestió municipal. A més, la col·laboració entre 
ambdues entitats ha tingut sempre com a eix vertebrador el foment de l'esperit 
emprenedor -clar exemple d'això és la iniciativa Emprendia de suport a joves 
desenvolupadors de programari posada en marxa a través de Barcelona Activa- i l'ús de 
la llengua catalana dins de les Noves Tecnologies. El paradigma d'aquest últim 
compromís és la campanya "Fes un clic al català", posada en marxa per Microsoft en 
col·laboració amb els actors més importants del sector TIC -Dell, HP, Toshiba- i amb 
l'Ajuntament de Barcelona. L'esmentada campanya, dirigida a promocionar l'ús del 
català, a través de la descàrrega d’interfaces a l'esmentada llengua per a Windows i 
l'Office. Fins el moment, ha tingut gran difusió, la qual cosa acosta cada cop més a la 
realitat l’ambiciós repte d’un milió de descàrregues en els pròxim dotze mesos.

D'acord amb Rosa García, Presidenta de Microsoft Ibérica, "aquest conveni és una nova 
fita en el nostre suport continu a l'esperit innovador i emprenedor innat a Catalunya, que 
té un exponent clar a la moderna ciutat de Barcelona, ciutat que avança per convertir-se 
en referent internacional de la Societat del Coneixement. Un any més, aquesta ciutat 
acollirà, en l'últim trimestre de 2007, el TechEd, un dels esdeveniments més importants 
de Microsoft per a tècnics i professionals de les TIC a nivell global".



                                                                                

Per la seva part, Jordi Hereu, alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, manifesta: 
"Barcelona aposta per ser un centre de referència europeu de la Societat del 
Coneixement i atreure projectes internacionals capdavanters d'investigació i 
desenvolupament en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El 
conveni impulsa la formació digital dels ciutadans de Barcelona, frenant l'exclusió digital 
dels sectors més desfavorits."

Alfabetització digital

Un dels aspectes prioritaris per a Microsoft i l'Ajuntament de Barcelona és impulsar la 
formació als ciutadans barcelonins sobre les principals eines d'ofimàtica i d'accés a 
Internet, especialment a aquells col·lectius més desfavorits i per tant en situació de perill 
d'exclusió digital.

Microsoft Ibèrica promou aquest tipus de formació des de fa anys, dins del seu programa 
de responsabilitat social corporativa. La companyia patrocina i recolza la xarxa de centres 
Conecta d'alfabetització digital que la Fundació Esplai té establerts al costat 
d'associacions i ONGs a tot Espanya. Microsoft unirà esforços junt amb l'Ajuntament de 
Barcelona per consolidar i continuar dinamitzant les aules Conecta ubicades a Barcelona 
als districtes de Sant Martí i Ciutat Vella (Raval).

Així mateix, d'ara endavant els centres cívics i educatius dependents de l'Ajuntament 
-que promouen sense ànim de lucre serveis d'accés dels ciutadans a la cultura digital- 
podran accedir a tecnologia Microsoft en condicions especials, gràcies a un programa que 
la companyia té establert per a les institucions formatives. Microsoft també aportarà a 
aquests centres eines de gran utilitat per al desenvolupament de la seva tasca, com a 
programari per a educació a través d'Internet (i-Learning), materials d’ajuda per a 
tasques d’alfabetitzacuió digital o continguts curriculars que es poden trobar a portals 
com ProfesoresInnovadores.com.

També en l'àmbit de la formació tecnològica, Microsoft i el Consistori impulsaran una 
"Aula Microsoft" a Cibernarium -dins del Parc Tecnològic Barcelona Nord- en la que 
s’impartirà formació dirigida a professionals del sector tecnològic.

Atreure la innovació i fomentar el desenvolupament de nous sistemes TIC

Microsoft Ibérica i l'Ajuntament de Barcelona també treballaran estretament per a 
atreure a Barcelona projectes de I+D rellevants, que aconsegueixin convertir-se en 
autèntics capdavanters de l'esperit innovador de la ciutat, com ja ho són iniciatives d'alta 
tecnologia consolidades amb el Barcelona Supercomputing Center de l'UPC i el Music 
Technology Group del Barcelona Media de l'UPF.

Microsoft col·laborarà en projectes innovadors en l'àmbit de Tecnologies de la Informació 
i Comunicació municipals. Un exemple d'aquesta col·laboració és un projecte de 
desenvolupament de serveis avançats de mobilitat, basats en tecnologies 3G i Windows 
Mobile. Aquests serveis es dirigiran tant al ciutadà com als diferents serveis municipals 
(guàrdia urbana, inspeccions, personal de l'Ajuntament, etc.). El Consistori rebrà suport 
tècnic de Microsoft referent a les últimes innovacions tecnològiques mòbils.

Sobre Microsoft Ibérica
Microsoft Ibérica és subsidiària espanyola de Microsoft Corporation. Fundada el 1975, 
Microsoft és el líder mundial de programari per a informàtica personal i d'empreses. La 
companyia ofereix un ampli ventall de productes i serveis dissenyats per contribuir tant 



                                                                                

al desenvolupament del talent de les persones com al potencial de les empreses 
augmentant així la seva eficàcia, productivitat i capacitat competitiva.


