
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE 

LES ENTITATS QUE ACOLLIRAN EL PROJECTE 

CATALUNYA RURAL HUB 2022 
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1. Què és el Catalunya Rural Hub? 

 

Introducció 

La Mobile World Capital (en endavant, MWCapital) és una entitat sense ànim de lucre que té 

com a objectiu impulsar la transformació digital de la societat, ajudant a millorar la vida de les 

persones a nivell global. Amb suport públic i privat, la MWCapital centra la seva activitat en 

quatre (4) àrees: l'acceleració de la innovació a través de l'emprenedoria digital; la transformació 

de la indústria mitjançant la tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves 

generacions i els professionals; i la reflexió sobre l'impacte de la tecnologia en la nostra societat. 

En conjunt, els seus programes estan transformant de manera positiva l'economia, l'educació i 

la societat.  

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de 

Catalunya exerceix, sota la direcció del vicepresident del Govern, la competència en els següents 

àmbits d’actuació: polítiques digitals, territori i mobilitat, i estratègia, informació i coordinació 

territorial. Mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals, exerceix la competència en matèria de 

coordinació de les polítiques digitals i de foment de la innovació, l'economia i la societat digital. 

A través de la Direcció General de Societat Digital, li correspon l’exercici de les funcions per 

establir, dirigir i coordinar programes per al desenvolupament de la societat digital en 

coordinació amb altres administracions. 

La MWCapital, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i 

altres entitats privades (Cercle Tecnològic de Catalunya, Barcelona Tech City, 22@network, 

PIMEC i Foment del Treball Nacional) impulsen el programa Barcelona Digital Talent (d'ara 

endavant, BDT), una iniciativa per a posicionar Catalunya com a capital del talent digital. 

L'aliança pretén reorientar professionals perquè es formin i es converteixin en nou talent digital 

i captar talent internacional per a donar resposta a la falta de talent digital a Catalunya i a 

l'increment de negocis de base tecnològica que demanden perfils amb competències digitals.  

El programa BDT té com a objectiu posicionar Barcelona i Catalunya com a capital de talent i, 

per a fer front a l'actual bretxa de talent digital que hi ha al país , promou el reciclatge laboral 

(reskilling) en competències digitals de les persones professionals, així com l'atracció nacional i 

internacional de noves persones professionals al mercat. D'acord amb l'últim informe Digital 

Talent Overview 2021 elaborat pel Programa Barcelona Digital Talent es constata que el sector 

TIC té una elevada falta de professionals. Entre els anys 2018 i 2019 la demanda de professionals 

digitals ha augmentat un 80% mentre que l'oferta de professionals disponibles només ha crescut 

un 23%. 

Objectius del Catalunya Rural Hub  

El projecte Catalunya Rural Hub neix d’una doble necessitat: d’una banda, promoure la 
deslocalització dels professionals del sector digital cap als territoris rurals de Catalunya, 
facilitant-los la possibilitat de viure i treballar en municipis amb major qualitat de vida; i, de 
l’altra, contribuir al repoblament i el desenvolupament econòmic dels municipis rurals. 
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L’objectiu principal de l’experiència és que les persones participants experimentin de primera 
mà el que significa viure i treballar en entorn rurals. L’experiència consisteix en fer aquesta 
simulació durant una estada de 5 dies laborals, durant els quals els participants podran residir i 
desenvolupar la seva activitat professional en remot des d’un municipi rural de Catalunya. Amb 
l’objectiu de conèixer millor les oportunitats del territori, s’oferiran una sèrie d’activitats sòcio-
culturals fora de l’horari laboral que permetin familiaritzar-se amb un entorn allunyat de les 
grans ciutats. Per maximitzar l’experiència des d’una perspectiva professional i social, els 
participants disposaran d’un espai de coworking on teletreballar i fer networking. 
 
 

En què consisteix l’experiència?  
 
Es proposen dos experiències, d’una i  dues setmanes laborals, respectivament, a dos municipis 
rurals diferents. El projecte s’adreça a dos tipus de professionals: treballadors que podrien 
plantejar-se la possibilitat d’instal·lar-se definitivament en un nou territori i els anomenats 
“nòmades digitals”, que prefereixen una estada més temporal. Ambdós perfils comparteixen les 
següents característiques:   

• Professionals del sector digital que poden treballar en remot.  

• Persones amb sensibilitat pels entorns rurals i una mínima predisposició  per traslladar-
hi la seva residència.  

 
Els participants desenvoluparan la seva activitat laboral de forma habitual i alhora participaran 
a diferents activitats de connexió amb el territori, de caràcter social, esportiu i/o cultural. També 
s’organitzaran trobades amb  les principals empreses i entitats del territori per conèixer l’entorn 
econòmic i social.  
 
D’aquesta estada s’extrauran conclusions sobre quins són els principals reptes a fer front i co-
dissenyar solucions basades en les experiències reals dels participants. Tot això amb l’objectiu 
últim de definir un pla d’acció a futur per tal de fomentar la deslocalització del talent digital de 
Catalunya.  
 
 

Què s’ofereix? 
 
Els territoris seleccionats com a seus del projecte no tindran cap cost derivat de la seva 
participació. Tot i així, es valorarà positivament qualsevol contribució econòmica o en espècie 
que les entitats incloguin en les seves candidatures, amb voluntat d’enriquir el projecte i 
contribuir a acollir els participants.  
 
Què s’ofereix? 
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La selecció de les persones participants, la difusió i avaluació del projecte es durà a terme  
conjuntament per part de la BDT i del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat.  
 
  

2. Beneficis de participar, des del punt de vista del territori: 
 

• Visibilitat dels municipis seleccionats a través de la campanya de comunicació 
dissenyada per la MWCapital i el Dept. de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i 
Territori.  

• Participació en una experiència pionera que contribuirà a generar estratègies i plans de 
futur per atraure persones als entorns rurals de Catalunya. 

• Contacte amb professionals i empreses del sector tecnològic amb sensibilitat pels 
entorns rurals. 

• Possibilitat d’aprofitar l’experiència com a palanca de desenvolupament i autoavaluació 
amb l’objectiu de fomentar polítiques de repoblament de l’entorn rural. 
 
 

3. Destinataris: 

La convocatòria s’adreça a les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, agrupacions de 

municipis...), agències de desenvolupament públiques i altres agents privats amb vocació 

d’interès general dels municipis rurals integrats dins de l’àmbit territorial dels Grups d’Acció 

Local de Catalunya.  

 

4. Compromisos de les entitats locals seleccionades: 
 
Els compromisos que assumeixen les entitats locals seleccionades per acollir el projecte 
Catalunya Rural Hub 2022, amb l’objectiu de garantir el seu desenvolupament eficaç i eficient, 
són: 
 

➢ Designar com a mínim una persona de l’entitat per a l’exercici de funcions de co-
organització i coordinació amb la BDT per al correcte desenvolupament del projecte al 
seu municipi. La persona designada, que s’haurà d’identificar amb  nom, cognoms, 
càrrec i dades de contacte, tindrà una dedicació mínima al projecte del 50 per cent de 
la seva jornada laboral durant l’experiència. 
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➢ Facilitar el contacte dels participants amb institucions, empreses, entitats acadèmiques 
i organitzacions socials del territori, durant els dies que es durà a terme l’experiència al 
municipi. 

➢ Posar a disposició del projecte, durant l’estada dels participants al territori, les 
instal·lacions i equipaments necessaris per acollir les activitats programades d’acord 
amb la candidatura presentada. 

➢ Difondre les activitats planificades a través dels canals propis (web, blogs, xarxes 
socials...) i, si escau, dels mitjans de comunicació locals, en coordinació amb la BDT i el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

➢ Elaborar i traslladar a les entitats impulsores del projecte un informe final d’anàlisi dels 
resultats, conclusions i impactes assolits, així com de les possibles accions a 
desenvolupar en el futur per facilitar l’acollida de nova població al municipi o municipis 
del territori. 

 
 

5. Compromisos de la MWCapital i el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat: 

 
Les entitats impulsores de la convocatòria per a la selecció de municipis rurals per a l’execució 
del projecte Catalunya Rural Hub 2022, la BDT, la MWCapital i el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, es 
comprometen a: 
 

➢ Assessorar les entitats locals interessades en la convocatòria sobre el disseny i 
continguts de les candidatures. 

➢ Avaluar i seleccionar les candidatures presentades per les entitats locals d’acord amb 
els criteris fixats en aquestes bases.  

➢ Gestionar, executar i finançar les accions a realitzar en els municipis seleccionats com a 
seus, d’acord amb els objectius del projecte i el contingut de les candidatures. 

➢ Dissenyar i executar la campanya de comunicació del projecte Catalunya Rural Hub 
2022. 

➢ Exercir funcions de representació i protocol·làries davant dels representants polítics i 
institucionals dels municipis seleccionats. 

➢ Assistir als actes públics (rodes de premsa, inauguració, etc.) organitzats per les entitats 
locals en relació amb el projecte Catalunya Rural Hub. 

 

 

6. Avaluacions de les candidatures 

S’avaluaran un seguit de criteris per tal de seleccionar les candidatures més idònies per acollir 

l’experiència. D’una banda, es defineixen uns requisits obligatoris i excloents i, de l’altra, un 

seguit de criteris de valoració, que no són obligatoris però sí desitjables.  

 

6.1. Requisits obligatoris 

Els següents criteris són necessaris per tal de valorar la candidatura: 

1. Connexió a Internet. És necessari que tant als espais de treball compartit 

(coworking) com als allotjaments on residiran els participants durant la seva estada 

al municipi rural hi hagi connexió a Internet de qualitat. 



 

 

 
Impulsat per: 

2. Disposar d’un espai de coworking que faciliti la generació de sinergies entre els 

professionals participants al projecte i entre aquests i les empreses i entitats del 

territori. Es pot crear ad-hoc, només pels dies de l’experiència, tot i que es valorarà 

positivament si ja existia prèviament un espai dinamitzat. En tot cas, ha de ser un 

espai dinamitzat, que promogui la interacció entre participants al projecte i 

professionals del territori. Si prèviament ja existia una comunitat de co-workers, es 

valoraran propostes de dinamització que vinculin la comunitat ja existent i les 

persones participants de l’experiència. 

3. Ser un municipi rural integrat dins de l’àmbit territorial dels Grups d’Acció Local de 

Catalunya (Leader), els quals abasten el 73% del territori de Catalunya i un 10% de 

la població total. 

 

6.2. Criteris de valoració 

Es valoraran un seguit de criteris, d’acord amb la informació continguda en la memòria 

presentada per les entitats. La puntuació màxima serà de 100 punts i el mínim perquè una 

candidatura sigui considerada elegible serà de 50 punts. 

El municipi que obtingui la major puntuació acollirà l’experiència de dues setmanes, mentre 

que el que quedi en segon lloc acollirà l’experiència d’una setmana. 

1. Implicació d’agents públics i/o privats del propi territori (comarca, província...). 20 

punts  (500 caràcters màxim) 

o Proposta d’activitats com la resolució de reptes reals amb la comunitat 

de la zona, networking, visibilització, etc. 

o Implicació d’empreses rellevants de diferents sectors.  

o Proposta d’activitats culturals i esportives destinades als participants 

(ex: senderisme, esports d’aventura, ski, tast de vins, etc.).  

 

2. Aportació econòmica o en espècie. 15 punts. (500 caràcters màxim) 

Es valorarà qualsevol aportació econòmica o en espècie que pugui enriquir el 

projecte, com per exemple: finançament de les despeses d’allotjament dels 

participants o de les activitats culturals i esportives, espais que facilitin dinàmiques 

de treball, espai de coworking, un lot de benvinguda amb productes de la zona, etc. 

 

3. Serveis i oci. 15 punts. (250 caràcters màxim) 

La candidatura haurà de descriure l’oferta de serveis disponibles al municipi, la seva 

accessibilitat, proximitat a l’espai de treball i/o l’habitatge. Aquests serveis poden 

ser: centres d’atenció sanitària, escoles, botiga de queviures, restauració, farmàcies, 

etc. La proposta dissenyada s’ha d’elaborar com un pla d’acollida amb capacitat 

d’atracció de persones que provenen d’un entorn urbà i han de poder desenvolupar 

la seva activitat professional amb normalitat. 

 

4. Mobilitat. 10 punts. (250 caràcters màxim) 

Es valorarà l’existència d’una xarxa de transport públic que faciliti l’accés a als 

serveis bàsics. Si no existeix, es valorarà la possibilitat de llogar transport privat. 

 

5. Projectes actuals amb el mateix objectiu. 10 punts (250 caràcters màxim) 
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Es valorarà sinèrgies que es puguin establir i retroalimentar amb el projecte. 

Explicar-les breument. Exemple: espais i metodologia de coworking, polítiques de 

dinamització de l’habitatge, etc. Cal tenir present que l’experiència pot servir de 

palanca per poder donar continuïtat i crear xarxa entre diferents projectes per tal 

de fomentar el repoblament. 

 

6. Habitatge disponible. 10 punts (250 caràcters màxim) 

Es valorarà la disposició d’habitatge actual al municipi i al seu entorn, així com 

l’existència de polítiques que fomentin la dinamització del parc d’habitatges de la 

zona. Explicació breu de l’estat actual. 

 

7. Serveis d’acollida al territori. 10 punts. (250 caràcters màxim) 

Es valorarà l’existència d’una xarxa integral d’acollida (antenes d’acollida) i/o servei 

d’acompanyament integral dels diferents serveis bàsics (habitatge, oci, etc.) 

 

8. Despoblament. 5 punts. (250 caràcters màxim) 

Es prioritzaran aquells municipis que pateixin actualment una tendència al 

despoblament. S’haurà d’analitzar l’evolució de la població durant els últims 20 

anys.  

 

9. Serveis educatius. 5 punts (250 caràcters màxim) 

De cara a fomentar l’atracció cap a un públic permanent es valorarà que a la zona hi 

hagin centres escolars (escoles bressol, primària i secundària) i amb facilitat d’accés 

de transport. Explicar breument. 

En general, es valorarà positivament totes aquelles propostes que fomentin l’activitat 

econòmica de la zona. La intenció és mostrar a les persones que participen a l’experiència totes 

les possibilitats culturals, esportives, gastronòmiques, turístiques, etc., que poden trobar al 

municipi rural i al seu entorn.  

Atès el caràcter estacional d’algunes activitats, així com les condicions meteorològiques 

extremes d’alguns municipis de Catalunya, la BDT i les entitats locals decidiran  conjuntament 

l’època de l’any en què es durà a terme el projecte, per tal que els factors climàtics juguin a favor 

de l’experiència.  

 

7. Valoració de les propostes 
 
Les candidatures presentades, que hauran d’incloure una memòria amb la descripció de les 
activitats d’acord amb el model facilitat per la BDT, seran valorades per una comissió formada 
per representants de: 

• la Barcelona Digital Talent 
• el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat 

de Catalunya. 
 

Fruit d’aquesta valoració, s’elaborarà una llista amb les candidatures que assoleixin una 

valoració mínima de 50 punts. Les dues entitats que assoleixin més puntuació seran 

seleccionades per acollir el projecte i la resta, sempre que hagin obtingut un mínim de 50 punts, 

integraran una llista de reserva. 
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8. Resolució de dubtes i informació de contacte 
 
El dia 22 de novembre de 13 h a 14.30 h es proposa una sessió informativa per tal de resoldre 
tots aquells dubtes referents al disseny de les candidatures. Es podrà accedir a través d’aquest 
enllaç. 
 

Per a qualsevol dubte i informació sobre la convocatòria us podeu adreçar a Esther Amice: 

eamice@barcelonadigitaltalent.com 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI4NjlkNTktZWY3OC00YmU4LWEzMGItMzE0MjQzYmIzYWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e28f7919-adf0-4feb-85b5-997a9b4e4907%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8adac6-4447-4564-8139-66e32f80b334%22%7d
mailto:eamice@barcelonadigitaltalent.com

