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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?   

1. Nom de l’actuació: Col·laboració amb Abrazo Cultural 
 

  

 

 
 

 

 

Breu descripció: eXplorins té la voluntat d’implicar-se amb projectes 
socials de Barcelona, dedicant-els-hi 1/3 dels 
ingressos generats a través de les rutes, i vam iniciar 
aquesta activitat col·laborant amb Abrazo Cultural. 
Fins a data d’avui (05.02.2020) hem realitzat una ruta 
i un workshop amb ells, i estem treballant per a 
poder-hi col·laborar en els seus nous tallers 
programats pel març 2020. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Data inici: 4 / novembre / 2019 Data fi: 5 / febrer / 2020 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

6.3, 6.6, 6.8, 6.9, 7.2, 7.9, 7.10, 8.1, 8.3, 8.7, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9 

  

Més informació: https://blog.explorins.com/un-dia-de-abrazos-e-historias-abrazo-cultural-explorins/ 
 

 Beneficis: 

 

Indicador/s: Comptabilitzem la col·laboració a través de les activitats realitzades conjuntament (dues 
de moment, la ruta i el workshop, amb previsió de més en un futur pròxim). També a 
nivell d’inversió econòmica, mesurant les aportacions que fem en el moment en què 
obtinguem beneficis per les rutes de pagament, i sobretot a nivell humà, ja que encara 
que no sigui mesurable tot el feedback que ells ens aporten és molt valuós pel 
desenvolupament de la plataforma i per futures col·laboracions.    

 

 

eXplorins 

   

☐ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Valors: Tot i que són varis els compromisos que adquirim al realitzar aquesta col·laboració, 
volem centrar-nos en l’educació i acció ciutadana des del punt de vista no formal. No 
només estem visibilitzant el treball d’Abrazo Cultural sinó que estem reforçant aquest 
teixit associatiu i activant la participació creuada entre l’associació i la nostra 
plataforma, fent activitats conjuntes i retroalimentant-nos, tant a nivell de contingut 
com en la seva divulgació i també a nivell d’aportació humana, cultural i de valors. 

 

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: eXplorins 

 

Breu descripció: eXplorins és una plataforma de narració espacial, explicant històries de la 
ciutat, els seus indrets i les seves persones a través de rutes que es realitzen 
amb l’smartphone. Així doncs, no es depèn d’un guia ni d’unes hores en 
concret.  

  

 

  

Dades de contacte: 
 

Avinguda Francesc Cambó, 7, 1r 1ra 

 685 36 94 45 

 
 hola@explorins.com 

 
 

www.explorins.com 

 

Data de signatura del (CCS): dijous, 23 / maig / 2019 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Hem creat un model innovador de rutes amb valor i impacte social. Aquest funciona de la següent manera: 
comença amb la sobirania interpretativa, ja que els creadors són els generadors del contingut de la 
plataforma, i aquests tenen aquesta sobirania d’interpretar el territori al crear les seves pròpies rutes. Es 
tracta doncs de compartir coneixement, en aquest medi interactiu que té disponibilitat permanent, ja que els 
usuaris poden fer les rutes sense limitacions horàries ni un número limitat de places. Finalment es basa en la 
participació econòmica equilibrada: el creador de la ruta pot elegir si aquesta és gratis o de pagament. Les 
gratuïtes aportes visibilitat, participació i generen comunitat. Les de pagament també aporten visibilitat, el 
contingut és curat i es dóna recolzament econòmic a projectes socials amb qui col·laborem (Abrazo Cultural 
en aquest cas). Aquest recolzament es pot fer ja que els beneficis de les rutes de pagament es divideixen a 
terços entre el creador, la plataforma i el projecte. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

