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CITILAB 
A. CITILAB 

A.1. Visió 

 
Citilab, motor i referent d’una nova Societat del Coneixement inclusiva i cohesionada,            
fomenta la innovació tecnològica i social; crea valor, coneixement i noves oportunitats            
en xarxa.  

A.2. Missió 

 
● Foment de la nova Societat del Coneixement, divulgant les noves tecnologies, i 

les noves relacions entre art, ciència i noves tecnologies. 
 

● Apropar al gran públic a les últimes innovacions tecnològiques d’Internet en 
totes les seves manifestacions. 

 
● Mantenir la cohesió social dintre de la nova cultura digital, facilitant l’accés 

democràtic a la informació i fomentant la utilització de les noves tecnologies. 
 

● Promoure i desenvolupar tot tipus d’activitats formatives. 

A.3. Patronat 

 
Actualment configuren el Patronat: Ajuntament de Cornellà, Generalitat de Catalunya,          
Diputació de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Siemens, Fundació per a           
la Recerca i la Innovació. També les persones físiques Sr. Antonio Morales, Sr. Lluís              
Bayo i Sra. A. Belén Morejón. 

A.4. Aliances 

 
Hem mantingut aliances institucionals amb Consell Comarcal del Baix Llobregat,          
Innobaix, Universitat Autònoma de Barcelona, AMB, DIBA i DGTC. 

A.5. Xarxes Internacionals 

 
Citilab està treballant amb la European Network of Living Labs, la Red Iberoamericana 
de Laboratorios Ciudadanos i Women in Science, Engineering and Technology  
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A.6. l’Espai 

 
Citilab ha facilitat 4.500m2 d’espais d’intercanvi, de divulgació i transferència de           
coneixement. Unes vegades a iniciativa de Citilab i d’altres en col·laboració amb altres             
institucions. Citilab es consolida com un espai de talent, de xarxes de col·laboració i              
de projectes d’innovació pel desenvolupament social i econòmic.  
 
Citilab, amb més de 1.500 m2, es consolida com un instrument de suport a empreses               
d’innovació social i tecnològica.  

A.7. Equip Humà 

 
L’any 2016 Citilab ha comptat amb un equip humà de 16 persones com a personal               
laboral i fins a 7 persones en règim de pràctiques. La capacitat del personal              
laboral ha estat d’unes 28.352 hores, sense comptar els contractes de pràctiques. 

A.8. Dades econòmiques 

 
La liquidació del pressupost ha estat aproximadament de  1’3 milions d’euros. 

A.9. Dades d’Activitats 

 
El número total d’usos enregistrats ha estat 48.535 usos, representa un increment            
del 22,17% respecte a les dades de l’any anterior. Aquest notable augment té que              
veure amb l’obertura de les aules d’estudis 24h i la nova oferta del Cicle Formatiu de                
Grau Superior de la Fundació Obicex. D’aquests usos, 11.125 son de jornades i             
events (22,92%) i 37.410 usos (77’08%) per activitats pròpies del Citilab, dels            
quals 51,97% son de ciutadans (el 8,59% d’aules d’estudi, és a dir 4.168 usos) i               
19,74% d’Emprenedors (labworking i CETIC). 
 
En total 991 usuaris han assistit a tallers de formació, que representa un             
increment del 14,97% respecte l’any anterior.  

A.10. Citilabers 

 
L’any 2016 el número de nous socis inscrits ha estat de 869. S’ha augmentat el               
número de socis en un +11,11% respecte l’any anterior, quatre punts més que el              
creixement anterior degut a l’obertura de les aules d’estudi. Arribem a la xifra total de               
8.688 Citilabers. El 55% son homes i el 45% son dones. 

A.11. Reconeixements 

 
Citilab ha augmentat el seu reconeixement en l’entorn més proper a través del             
projecte Col·laboratori. Ha mantingut el seu posicionament Internacional amb la          
participació en 4 projectes Europeus: Pelars, Jam Today, Mind The Gap i Divercities. 
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A.12. Estratègies d’Innovació 

 
LA RIS3CAT ES POSA EN MARXA  
 
Citilab porta desenvolupant des de la seva fundació el 2007 un model d’innovació             
col·laborativa que posa la ciutadania al centre del procés. Aquest model, anomenat            
també de Quàdruple Hèlix, es basa en una oberta col·laboració entre governs,            
universitats, empreses i ciutadania. 
 
La nova estratègia de la mateixa Unió Europea per l’actual període 2014-2020            
comença a reconèixer aquest nou model. Es convida a regions i ciutats a elaborar les               
seves estratègies d’innovació com a mesura obligatòria per obtenir els nous Fons            
Estructurals. Per desenvolupar aquesta nova política es proposa que les regions i les             
ciutats segueixin un model d’innovació oberta i col.laborativa.  
 
Al febrer 2014, el govern de la Generalitat va aprovar l’estratègia de recerca i              
innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que impulsa un           
creixement intel·ligent, sostenible i integrador. El model que ha inspirat aquesta           
estratègia s’ha basat, en els primers anys, en el protagonisme d’universitats, centres            
de recerca, grans sectors empresarials i la mateixa Generalitat. Les ciutats han            
començat a participar en aquest model de creixement mitjançant els PECTS, Plans            
d’Especialització i Competitivitat Territorial, en el que la ciutadania ha estat absent. 
 
Els quatre eixos d’actuació de la RIS3CAT són: 
 

1. Enfocar en els sectors i les activitats econòmiques que pel seu pes i potencial              
poden facilitar el creixement. Els sectors prioritzats han estat els tradicionals:           
indústria alimentaria, química, sistemes industrials, indústries del disseny,        
indústries de la mobilitat, indústries de la salut, indústries de l’experiència. 

 
2. Identificar noves oportunitats en àmbits emergents a partir de la capacitat           

tecnològica i la innovació. 
Els sectors emergents seleccionats en l’àmbit català són el grafè, l’energia de            
fusió, l’Human Brain, el Big Data òmiques, i la internet de les Coses (IoT). 

 
3. Generar noves oportunitats a través de les tecnologies transversals. 

RIS3CAT ha seleccionat les següents per a Catalunya: TIC, Nanotecnologia,          
Materials avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura avançada. 

 
4. Millorar l’entorn d’innovació a través de les polítiques públiques de:  

l’Agenda digital, l’Emprenedoria, l’Ecoinnovació (economia verda), la Innovació        
no tecnològica i la Formació/Talent. 

 
El Govern de la Generalitat va aprovar el 2015 la nova estratègia digital de Catalunya,               
SMARTCAT que, unifica recerca i innovació en TIC i l’agenda digital.  
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LA CIUTADANIA ENTRA A LA RIS3CAT 
 
Tot i així, Citilab ha continuat desenvolupant durant tot l’any 2016 el seu model que               
posa al ciutadà al centre de les noves polítiques d’innovació, començant a tenir els              
seus fruits. 
 
El 30 de juny del 2016 va participar en el MediaTIC a la jornada organitzada per la                 
Generalitat amb diferents labs de tota Catalunya on es va plantejar la necessitat d’un              
programa dins la RIS3CAT que afavorís la Quàdruple Hèlix creant una xarxa de             
laboratoris ciutadans a tota Catalunya. 
 
El 6 de setembre Citilab va ser inclòs al PECT del Baix Llobregat, dirigit des del Consell                 
Comarca, impulsant un projecte de formació de la ciutadania en capacitats           
d’innovació. 
 
Finalment el 30 de novembre Citilab va organitzar dins la III Setmana de la              
Co-Innovació una trobada de tots els labs metropolitans que ha posicionat Citilab com             
a institució lider dins la innovació social digital en tota l’àrea metropolitana.  
 
Aquesta trajectòria han tingut una influència clara i decisiva en la posada en marxa,              
per part de la Generalitat, del programa CATLABS a finals del 2016. CATLABS impulsa              
la innovació social digital i la Quàdruple Hèlix dins la RIS3CAT, constituint el primer              
programa d’aquesta natura dins el sistema d’innovació del país. 
 
La creació de la xarxa CATLABS confirma el que Citilab impulsa ja des de fa quasi una                 
dècada: que la innovació ha de partir de la ciutadania i ha d’implicar-la al costat del                
mon acadèmic, les empreses i les administracions públiques en el sistema d’innovació            
del país. 
 
En aquest sentit, Citilab es confirma com una institució lider a Catalunya en la              
innovació social digital, i pot jugar un rol clau en l’articulació del nou sistema              
d’innovació català.  
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ROL ESTRATÈGIC DEL CITILAB I EL SEU MODEL 
 
Citilab és el laboratori ciutadà de la ciutat de Cornella de Llobregat, lloc on va néixer i                 
d’on es nodreix principalment tant humanament com financerament.  
 
El seu rol ha estat en els darrers quasi 10 anys d’existència ser el laboratori dels                
laboratoris ciutadans. S’ha avançat quasi una dècada a les polítiques que d’ara            
endavant hauran de seguir la resta de municipis de Catalunya i d’Europa. Aquest rol              
ha estat desplegat en mig d’un període de crisi econòmica i social profunda que              
encara continua.  
 
L’esforç fet per tot l’equip del Citilab i per la mateixa ciutat de Cornellà ha estat                
titànic. Però ha sobreviscut i ara pot començar a recollir els fruits.  
 
El 2016 ha estat l’any de confirmació que el camí i el model obert fa 10 anys és ara                   
seguit per moltes institucions. El perill ara és que en els pròxims anys el Citilab no                
pugui capitalitzar tot aquest esforç per la manca de reconeixement institucional i            
econòmic per part d’institucions nacionals.  
 
Per evitar aquest perill i aprofitar el moment, el Citilab ha iniciat l’any 2016 la               
modelització del seu coneixement, del seu know-how com laboratori ciutadà.  
 
En resum, Citilab impulsa per al període 2020 i més enllà un model i una estratègia de                 
col·laboratori ciutadà, d’innovació col·laborativa digital, que ara vol obrir-se encara          
més al conjunt de la ciutat de Cornellà, articulant nous projectes i accions amb les               
institucions i empreses del territori. 
 
Aquest model implica treballar en aquests  quatre àmbits: 
 

● Treballar per a un nou model de participació, d’implicació i de co-responsabilitat            
de la ciutadania al territori. 

 
● Incorporar el pensament computacional al món escolar per aprendre a innovar.  

 
● Co-crear i emprendre projectes d’innovació social i tecnològica generant noves          

professions. 
 

● Reflexionar, debatre, divulgar i orientar, inspirada en els think tanks.  
 
Aquests quatre àmbits es treballen al llarg de la vida d’un ciutadà, que passa també               
per diferents períodes: aprenentatge, co-creació i reflexió. Es per tant un procés            
d’innovació al llarg de la vida, per a tota la població, de qualsevol edat, gènere,               
condició social o origen cultural. 
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En relació al RIS3CAT, Citilab desenvolupa aquest programa dins l’eix 4 Millora            
d’Entorn d’Innovació, que inclou: 
 

● Agenda Digital 
● Formació/talent 
● Emprenedoria 
● Innovació social 

 
En relació amb Europa, aquesta línia està vinculada amb el programa Gran Coalition             
for Digital Skills and Jobs. Citilab pot jugar un rol estratègic en l’impuls a Catalunya de                
les polítiques d’educació digital tant en el món escolar com en el camp de la formació                
de noves habilitats digital i noves professions de cara als joves. Aquesta és una àrea               
on el Citilab pot establir una col.laboració estreta amb l’estratègia SMARTCAT. 
 
 
Les línies estratègiques del Citilab per al període 2016-2020 són a la vegada les àrees               
claus del model que Citilab com a col.laboratori ciutadà està acabant de perfilar com              
resum dels 10 anys viscuts: 
 

1. Fomentar cultura i xarxes d’innovació social i digital, coneixement i valor. 

2. Aprendre a innovar. 

3. Co-crear i emprendre en col·laboració i amb sostenibilitat. 

4. Reflexionar, debatre, divulgar i orientar. 
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PROJECTES D’INNOVACIÓ 
1. Fomentar cultura i xarxes d’innovació social i digital,         
coneixement i valor 

1.1. EL COL·LABORATORI 

 
Objectius 
 
El col·laboratori és una iniciativa que ens permet conèixer els agents d’innovació i les              
seves motivacions, desenvolupar grups d’interès i comunitats. Ens permet         
experimentar nous model de participació, d’organització i de governança que fomentin           
la co-responsabilitat dels agents entorn una nova cultura d’innovació. 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans, grups d’interès i comunitats. 
 
Resultats 

Fomentar la cultura de la innovació col·laborativa dins i fora del Citilab ha estat              
l’objecte d’aquest projecte. Laboratori ve de “laborar”, de treballar. Però a l’era            
industrial els laboratoris van passar dels antics obradors artesanals a centres de            
recerca i innovació. Es van transformar en centres de coneixement i innovació            
principalment acadèmics i empresarials. Ara a l’era digital, a l’era on les tecnologies             
d’informació i comunicació estan arribant a tothom, els “labs” es transformen en            
laboratoris ciutadans. La innovació és una tasca de tothom. Qualsevol ciutadà ha de             
poder aprendre a innovar, a desenvolupar projectes, a inventar-se la seva pròpia feina             
i estil de vida, tant individual com col·lectivament. Aquest procés significa una radical             
transformació econòmica, social, política i cultural cap a noves estructures de           
col·laboració. 
  
Citilab s’ha basat en algunes de les metodologies que ja ha anat utilitzant els darrers               
anys: treball de camp, identificant els actors del territori i fent amb ells una              
observació participant, entrevistes en profunditat i metodologies d’innovació centrades         
en els usuaris. A aquest conjunt de tècniques li hem posat un nom propi: les 3H,                
(heads, hearts, i hands on, o ments, cors, i mans a l’obra). És una metodologia no                
només per analitzar sinó per ajudar als mateixos ciutadans a implicar-se en la             
resolució innovadora dels seus problemes. Amb aquesta metodologia hem abordat el           
Col.laboratori. 
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Durant 2016 hem treballat en dues línies d’acció: 
 
Internes: Treballar amb els “citilabers” per construir, implementar i avaluar un           
protocol de recepció i d’acollida al Citilab basat en un diàleg per conèixer millor qui               
són  i què volen i a la vegada explicar-les que vol el Citilab. 
 
Externes: Desenvolupar el procés d’atenció a les peticions de suport o col·laboració            
dels agents del territori, en dos nivells, la ciutat de Cornellà i els municipis de l’àrea                
metropolitana, mitjançant la programació de visites, reunions de consultoria i/o          
col·laboració en projectes, de cara a la construcció de col.laboratoris en aquests            
territoris. 
 
De la cultura de control a la d’acollida 
 
S’ha treballat per canviar la cultura de control per una cultura d’acollida i recolzament              
en dues direccions: per una banda, canviar la manera d’atendre i rebre als             
nouvinguts, apareixent com una institució més oberta i col.laboradora, i per un altre,             
en una digitalització del conjunt de dades i preferències d’aquests citilabers amb la             
seva col.laboració, per donar un millor servei i per tenir més eines d’avaluació dels              
resultats d’aquests serveis. Hem après que Citilab som tots i totes, també la recepció.              
Aquesta és una unitat més d’innovació de la institució, no un simple lloc de pas. És la                 
porta d’entrada al món de la innovació que molts ciutadans tenen por a traspassar.              
L’hem d’obrir i aprendre dels nous visitants. 
 
El nou protocol d’acollida al Citilab 
 
Hem millorat el protocol d’acollida dels citilabers que es compon de dues parts, la              
primera és saber qui són i que volen els nouvinguts, i la segona és saber què podem                 
nosaltres oferir-los. Durant aquest any hem començat a assentar les bases de la             
primera tasca: investigar qui són i que en pensen els usuaris del Citilab, principalment              
transformant els recepcionistes de Citilab en investigadors de la institució. La seva            
feina té un valor enorme si s’orienta a acollir, recollir informació, i aprendre dels nous               
citilabers. Són els millors informants de primera mà de la institució, i a la vegada són                
els primers informadors de cara als nouvinguts de què els pot oferir el Citilab.  
 
Digitalització del conjunt de dades personals i preferències dels citilabers 
 
En aquest nou rol més valorat de l’equip de recepció, una segona tasca ha estat               
capacitar-los la millora de la implementació del programa de gestió digital de socis del              
Citilab per poder millorar tant la gestió com el coneixement sobre els usos del              
Citilabers. 
 
Aquestes dues feines, habilitats d’acolliment i recolçament dels nouvinguts i a la            
vegada capacitat de digitalització de les informacions rebudes no ha estat fàcil donat             
que perfilen un nou tipus de professional dels laboratoris ciutadans, els gatekeepers            
de les institucions d’innovació. Les metodologies apresses podrien ser transferibles. 
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Ajudant a construir laboratoris ciutadans al Baix Llobregat, a l’AMB, a Catalunya i a la               
Mediterrànea 
 
Enguany el Citilab via projecte Col·laboratori ha treballat per ajudar a estendre els             
laboratoris ciutadans en tres direccions, al Baix, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i             
a Catalunya. 
 
Respecte al Baix, el Citilab ha seguit impulsant la XISC, la Xarxa d’Innovació Social i               
Col.laborativa iniciada el 2015. Hem participat en el disseny de l’estratègia de la XISC,              
xarxa coordinada aquest any per Sant Feliu de Llobregat. Aquesta estratègia passa            
per impulsar l’economia col.laborativa que va agafant força a la comarca. 
 
També en el Baix, Citilab ha participat en la proposta comarcal d’un PECT, Projecte              
d’Especialització i Competitivitat Territorial, liderat pel Consell Comarcal i amb una           
ampla participació d’institucions de la comarca. Citilab ha proposat un paquet de            
treball centrat en la formació d’agents d’innovació local per enfortir els laboratoris            
ciutadans de la comarca.  
 
A escala metropolitana, el Citilab ha treballat amb l’AMB per impulsar un AMB Lab              
(www.arealab.es), una xarxa de laboratoris ciutadans metropolitans que doni suport a           
les noves polítiques d’innovació en els 36 municipis de l’àrea. 
 
En aquest sentit es va organitzar una primera Jornada del Laboratori obert de l’AMB el               
30 de Novembre en el marc de la Setmana de la Co-innovació. I ho hem fet tant el                  
programa de la Setmana que ha estat co-organitzada per tots els membres de la              
XISC com en la mateixa Jornada on els membres de la XISC (Sant Feliu innova,               
Coboi, Fundació Viladecans, Citilab, Promoció Econòmica del Prat, Promoció         
Econòmica de Sant Joan i Consell Comarcal). 
 
En aquesta jornada es va identificar agents i projectes en 7 àmbits (Educació, Treball,              
Salut i Benestar, Participació, Cohesió social, Habitatge, Ecologia i Medi ambient)           
seguint un model de quàdruple hèlix. Això ho hem fet a partir de la configuració d’una                
base de dades obertes sobre projectes europeus a l’àmbit metropolità, la xarxa directa             
del Citilab i el treball de mapeig. En la jornada de Laboratori Oberta van participar 86                
agents innovadors dels quals hem recollit i analitzat les seves motivacions i            
experiències d’innovació. 
 
Citilab també va participar en la primera jornada organitzada al mes de juliol al              
Mediatic per la Generalitat de Catalunya i I2cat per tal d’organitzar una primera xarxa              
de laboratoris ciutadans a tota Catalunya, i d’on va sortir el projecte Catlabs. 
 
Finalment, en col.laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània i amb la            
European Network of Living Labs, Citilab va co-organitzar el primer seminari de living             
labs a la Mediterrània, amb participació de representants de Tunísia, Marroc,           
Palestina, Israel, Líban, Turquia, Itàlia, França i Espanya on es van acordar un             
document de recomanacions i la celebració d’una segona trobada a Istanbul el 2017. 
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1.1.1. Suport a la Comunitat (SUCOM) 

 
Objectius 
 
SUCOM és suport a la comunitat. És posar a disposició els serveis auxiliars i espais               
necessaris perquè la Comunitat pugui programar els seus projectes i activitats, que            
són una forma de respondre al “I tu què vols fer?”. Les activitats han de tenir una                 
clara orientació a la innovació, la creació i transferència de coneixement, la            
cooperació, l’associacionisme o el voluntariat en temes que puguin ser d’interès           
general. 
 
Beneficiaris 
 
Els beneficiaris són ciutadans, associacions i entitats, administracions públiques,         
emprenedors/PIMES o universitats, que difonen projectes, experiències o        
coneixements en obert.  
 
Impacte 
 
S’han programat un total de 234 accions amb uns 11.125 usos i s’han facilitat              
1.142 hores d’espais i suport auxiliar, que representen una ocupació del 7,58% sobre             
el potencial màxim del Citilab. El 73,38% de les hores s’han bonificat totalment atès              
que les activitats tenien una clara orientació a la innovació, la creació i la transferència               
de coneixement, la cooperació, l’associacionisme o el voluntariat en temes que eren            
d’interès general. 
 
Resultats 
 
Les entitats que han fet un ús més intensiu dels espais, excloent el propi Citilab, han                
estat: associacions i entitats diverses (22,15%), Ajuntament de Cornellà (16,73%),          
Universitat Autònoma de Barcelona (13,75%), Innobaix (13,66%), PIMEs residents         
(7,53%), i Diputació de Barcelona (2,28%). 
 
Les entitats que han provocat més usos, excloent el Citilab, han estat: Associacions i              
entitats diverses (39,53%), Ajuntament de Cornellà (23,71%), Innobaix (10,13%),         
Universitat Autònoma de Barcelona (8,02%), Diputació de Barcelona (2,34%), PIMEs          
residents (2,31%). 
 
En relació a les comunitats o entitats i els seus projectes o activitats podem destacar:               
Les trobades de les Comunitats de Videojocs Smash i Lan Party, el projecte de realitat               
virtual i augmentada Singular Emotion, les accions de Cornella Solidàri, el Col·lectiu            
Punt Sis, la Xarxa de Dones Emprenedores, les de les Associacions de Veïns             
Fontsanta, l’Associació Pastinaca, el Col·lectiu Marea Blanca, el Màster de Documental           
Creatiu de la UAB, l’Associació Drupal, el Concurs de Matemàtiques, les Proves            
cangur, les trobades de Sindicats, la Colla de Castellers, les d’Innobaix amb Innobus,             
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Innolab i Startup Training, l’Esplai Fontsanta, l’Esplai Gavina amb propostes          
educatives per infants de la ciutat, el CRAJ i l’Ajuntament de Cornellà amb els Consells               
de Ciutat, l’Acord Social, la presentació del PAM, la Fira d’entitats, la Trobada de              
Centres Mediadors del Baix, altres activitats amb el Centre d’Estudis Baix Llobregat i             
d’altres accions de cohesió, sensibilització, formació i divulgació.  
 
Citilab també ha donat suport a la difusió de la campanya per fer més participatius els                
pressupostos de Cornellà. A partir de la relació establerta amb els tècnics de             
l’Ajuntament, encarregats d’oferir suport informatiu a la iniciativa, s’ha establert un           
punt d’informació d’aquesta iniciativa innovadora municipal. Hem analitzat la seva          
feina i hem detectat que caldria empoderar els tècnics en els mètodes i bones              
pràctiques per tal de donar una millor resposta al repte d’implicar a la ciutadania en               
aquest procés participatiu. 
 
Els espais que hem facilitat per donar aquests tipus de suport han estat diversos, però               
els més ocupats han estat les aules, l’auditori i l’Open Surf, que han arribat en conjunt                
al 14% d’ocupació. Sobre la resta d’espais, com les illes de reunió o la plaça de la                 
Creació, es reflecteixen ocupacions baixes perquè són espais oberts i d’accés lliure            
pels emprenedors. En el cas dels Platós no es computa l’ús que fa el personal de                
Citilab per produir contingut audiovisual per comunicar i difondre accions pròpies o de             
tercers. 
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1.1.2. Suport als estudiants (SUES) 

 
SUES és suport als estudiants a través de les aules d’estudi, facilitar als instituts i               
alumnes recursos perquè puguin desenvolupar i fer l’exposició pública dels seus           
projectes de recerca i participar en el jurat del treballs de recerca dels             
estudiants de la ciutat o altres tipus d’avaluació. 
 
Aules d’estudi 
 
Objectius 
 
Els estudiants poden preparar els exàmens de forma individual o en grup en una aula               
d’estudis que està disponible 365 dies a l’any, laborables en horari nocturn i 24 h. els                
caps de setmana. 
 
Beneficiaris 
 
Estudiants de Cornellà i els territoris d’influència. 
 
Impacte 
 
Un miler d’usuaris han fet els 4.168 usos i han dedicat un total de 14.034 hores                
d’estudi, amb una mitjana de 3 hores i 22 minuts d’estudi per cada ús.  
 
Resultats 
 
Les aules d’estudi ofereixen un espai de silenci de 8 de la nit a 8 del matí però cada                   
cop més joves estan fent ús de l’espai durant el dia. 

Dels 4.168 usos de les aules d'estudi, 1.113 (26,70%) es realitzen als mesos de              
Maig-Juny i 902 (21,64%) es produeixen als mesos de novembre-desembre, coincidint           
a les èpoques d'exàmens. L'ús de les aules d'estudi en caps de setmana suposa el               
33,8%. 
 
El 55% dels usuaris són de Cornellà i el 45% d’altres poblacions de l’àrea d’influència               
de Citilab. Quasi la meitat dels estudiants tenen entre 18 i 24 anys, el 47,95%. Entre                
els 25 i 36 anys sumen un 34,94%.  
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Projectes de Recerca 
 
Objectius 
 
Citilab posa a disposició dels col·legis i instituts diversos espais dotats           
tecnològicament i amb els serveis auxiliars, perquè els estudiants puguin preparar,           
sota la tutoria dels professors dels centres educatius o ve de forma autònoma, els              
seus projectes de recerca  i la seva presentació pública.  1

 
Beneficiaris 
 
Instituts i estudiants de secundària de Cornellà. 
 
Resultats 
 
Es van realitzar un total de 12 treballs i alguns dels conflictes analitzats van ser les                
guerrilles de Colòmbia, Corea, Tibet, Israel i Palestina, Somàlia, Kurdistan, Iraq o            
Sudan, entre d'altres. 
 
L'Institut Martí i Pol ha utilitzat els matins dels dies 9 i del 13 al 17 la zona de l’Open                    
Surf, on 60 estudiants van preparar els seus treballs de síntesi. En aquesta ocasió s'ha               
treballat el tema dels conflictes al món. El projecte està dividit en dues parts. La               
primera part és una anàlisi global sobre el concepte de la pau, la violència directa i la                 
violència no-directa. També analitzen com ha estat tractada la pau al llarg de la              
història a partir de textos literaris. 
 
La segona part és l'anàlisi d'un conflicte. Cada grup analitza un conflicte diferent, però              
sempre amb els mateixos elements: situació geogràfica del conflicte, causes,          
conseqüències, com és vist el conflicte en els mitjans de comunicació, vies de             
resolució i, finalment, una petita enquesta a la població sobre el coneixement del             
conflicte. 
 
La presentació es va fer el dia 20 de juny a l'auditori del Citilab. 
 
 
  

1 Veure Clubs. Citilab també dona suport als treballs de recerca dels estudiants d’IES de la ciutat sota demanda . 
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Premis Recerca 
 
Objectius 
 
Citilab dóna suport, com a jurat, a la mostra de treballs de recerca de Cornellà.               
Aquests premis valoren treballs de recerca dels Instituts, en tres categories: “Ciutat”,            2

“Ciències socials, Arts, Humanitats” i  “Científic-tecnològic”. 
 
Beneficiaris 
 
Estudiants d’IES de Cornellà. 
 
Resultats 
 
Els premiats, acte al Castell de Cornellà el dia 17 d’Abril, van ser els següents: 
 

● Àmbit ciutat: Una mira àuria a Cornellà de Llobregat.  
● Àmbit cièntific: L’acidificació dels oceans. 
● Àmbit humanístic: Plaute i les Sitcoms. 

 
La metodologia implica realitzar una primera reunió al febrer on es repeteixen els             
treballs i es revisen els criteris de valoració. Els treballs es presenten sota pseudònim i               
no es coneix el centre de procedència.  
 
Els membres de Jurat del Citilab van valorar els següents treballs: 
 

● Pseudociències. Veritat o mentida? 
● La plataforma Arduino.  
● Casa domòtica a escala. 
● Podrem imprimir el nostre futur a casa? Impressores 3D. 
● El color al tèxtil. Una història que ve de lluny. 

 
La segona reunió es fa al març i es posen en comú les valoracions i es decideixen els                  
premiats. El jurat va valorar positivament la participació, i la necessitat de referenciar             
correctament les fonts consultades. 
  

2 Citilab també participa com a membre del jurat dels mSchools App Awards on es valoren aplicacions per dispositius                   
mòbils en el marc de la Mobile World Congress. 
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1.1.3. Open Surf 

 
Objectius 
 
L’espai de l’Open Surf està obert a tota la ciutadania que vulgui fer ús d’Internet però                
enguany hem iniciat unes accions, en format Club, dedicades a apropar als            
apassionats per la programació, l’audiovisual, els makers, els gamers i els drons.  
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans 
 
Resultats 
 
L’Open Surf, nascut com espai d’accés lliure a Internet per incloure en la societat del               
coneixement i salvar la bretxa digital, avui és més Lab que mai. 
 
La programació d’activitats és més rica i està més estructurada: 
 

- Dimarts: Club de Programació (dimarts). 
- Dimecres: Club de Media i Grup d’aprenentatge mòbil 
- Dijous: Club de Makers 
- Divendres: Comunitat Gamers 
- Tots els dies: Treball col·laboratiu, treball autònom, accés a Internet lliure en la             

zona Linux. Treball multimedia en la zona Mac amb la suite Adobe. Zona break              
per menjar i recuperar forces. 

 
S’han consolidat les activitats dels Clubs en les seves tres variants: Programació,            3

Media, Makers i Gamers.  
 
S’han acollit activitats de projectes europeus com és el cas de dues Jams del projecte               
JamToday 2016, i els tallers del projecte PELARS. 
 
Respecte al col·lectiu gamer Smashcity, s’ha donat suport a la organització de            
diverses “LanPartys” de cap de setmana, que han comptat amb la participació de             
centenars de joves. També s’ha donat suport a l’activitat de les quedades de             
desenvolupadors de videojocs amb un espai de demostració de jocs a la sala. 
 
Enguany s’ha donat molta importància a millorar l’atenció de la sala, tant a les              
necessitats de les infraestructures com a les necessitats de coneixement. A partir de             
l’observació de necessitats de coneixement dels usuaris, l’equip han posat en marxa el             
Grup d’aprenentatge Mòbil. El segon semestre s’ha consolidat el grup de treball            
“Mòbils” amb una valoració positiva dels docents i participants. Respecte a la            

3 Veure Clubs 
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infraestructures, l’antiguitat dels ordinadors i les dificultats amb la xarxa son els dos             
grans problemes a resoldre. S’han realitzat diverses proves per tal d’estabilitzar el            
servei a la sala pel que fa a xarxa i Wifi. L’Equip ha treballat intensament per tenir al                  
dia el parc d’ordinadors implementant diverses accions de millora, facilitant una           
imatge Linux adequada que ha estat instal·lada a tots els ordinadors. Tot i així, es               
considera molt urgent la renovació del parc d’ordinadors, ja que les queixes pel seu              
estat, molt desfasat, són habituals i s’ha observat un descens en el nombre d’usuaris,              
fet que es considera que està directament relacionat. 
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1.1.4. A Prop Teu  

  
Objectius 
 
A Prop Teu permet crear comunitats de ciutadans actius i compromesos que participen             
en la detecció d’incidències i la millora dels espais públics. Participen, entre d’altres,             
mitjançant nous mitjans de comunicació oberts: les xarxes socials de facebook i            
twitter. Aquestes permeten la participació, la implicació, la co-responsabilitat i la           
relació del ciutadà en un tema d’interès públic, com és l’espai urbà. 
 
Beneficiaris  
 
Administracions públiques i ciutadans. 
 
Impacte  
 
Total usuaris: 1.632 (33,77% d’increment respecte l’any 2015)  
Incidències/Total:    243 (18,72% del total, quasi 4 punts més que l’any 2015) 

 
Resultats 
 
Twitter: 1.192 usuaris. Seguim amb un augment positiu d’usuaris en 302 (+33,93%) i             
de participació, segurament, per la continuació de la dinàmica de publicacions que ja             
portàvem l´any passat (una o dos publicacions setmanals) i que ens va ajudar a              
augmentar la participació. Ja podem confirmar que, quant mes actius estem a la             
plataforma, més participació es genera. 
 
Facebook: 440 usuaris. Augment del número d’usuaris en 110 (+33,33%). A nivell de             
participació segueix mostrant inestabilitat a nivell de participació. Podríem fer          
repeticions de missatges, les repeticions las faríem només a Facebook. 
 
Podem observar un augment total de la participació del 62% respecte l’any anterior.             
La xarxa twitter és la més utilitzada i representa el 77% de les incidències reportades.  
 

 2013 2014 2015 2016 
FACEBOOK 22 25 49 56 
TWITTER 45 55 101 187 
TOTAL 67 80 150 243 

 Taula d'evolució d'incidències de xarxes socials 
 
En quant a l’operativa, l’equip intern segueix fent i modificant la seva operativa en              
funció de la efectivitat. Aquest any, l’equip de l´Ajuntament de Cornellà també pot             
interactuar i/o accedir a les xarxes socials. L’activitat dels nostres usuaris es            
concentra a l’àrea de Cornellà de Llobregat. La nova operativa prevista serà incorporar             
noves persones, esperant una gestió més efectiva i ràpida a l´hora de respondre.  
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2. Aprendre a Innovar  

2.1. EDULAB (Living Lab a l’escola) 

 
Objectius 
 
Edulab ens permet fomentar l’ensenyament del pensament computacional a través de           
la programació, la robòtica i el disseny 3D, com a llenguatge transversal per entendre              
i relacionar-se amb la tecnologia i per desenvolupar un pensament crític i creatiu, tant              
en espais formals com no formals. 
 
Beneficiaris  
 
Docents i estudiants. 
Formadors o Monitors de lleure. 
 
Impacte 
 
1 Escola d’Educació Infantil i Primària. 
1 Institut d’Educació Secundaria.  
Diferents entitats que formen a monitors de lleure. 
 
Resultats 
 
En aquesta primera etapa d’Edulab hem treballat amb diferents grups de treball, en             
entorns formals i de lleure, i s’han iniciat els pilots amb: 
 

● Una Escola d'Educació Infantil i Primària. 
● Instituts d’Educació Secundaria. 
● Entitats de Monitors de Lleure. 

 
La relació amb les parts interessades ens han permès el diàleg, la detecció             
d’interessos i el co-disseny de les primeres accions en els entorns d’educació            
obligatòria i de lleure. S'ha treballat amb els promotors, les direccions, els claustres,             
els professors, els monitors i els alumnes. S’ha definit en cada cas l'abast de les               
intervencions i el calendari. Les presentacions, les accions de formació al professorat i             
els alumnes han estat les principals demandes que s’han atès. 
 
La relació amb la Secretaria de TIC ens ha permès reforçar Edulab mitjançant el              
projecte Bitbot i desenvolupar un programa de sensibilització i formació per a            
monitors de lleure. Aquest fet, més la relació estable amb l’Àrea Tac del Cesire amb la                
Jornada de Programació i Robòtica Educativa faciliten el reconeixement i paper de            
Citilab, una acció més integral i un major impacte en els entorns formals i de lleure. 
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Escola d’Educació Infantil i Primària 

 
El procés de treball amb l'escola Almeda de Cornellà de Llobregat va començar amb              
contactes amb la Direcció i tallers de programació pels alumnes de sisè. Establim amb              
la direcció la necessitat de fer una presentació amb tot el claustre de l'escola. Aquesta               
acció es va fer a l'abril i es presenta el projecte Edulab a tots els professors. D'aquesta                 
reunió s'extreu la necessitat de realitzar formació pel professorat i es fa una primera              
sessió al juny a la mateixa escola. 
 
S’acorda estudiar i dissenyar una proposta d'incorporar el pensament computacional i           
les tecnologies creatives a totes les etapes educatives d'infantil i primària, d'una            
forma transversal i orientada al treball per projectes.  
 
Al juliol ens reunim amb la direcció, les caps d'estudi i les responsables de cadascuna               
de les etapes i el responsable d'informàtica i presentem la proposta inicial. 
 
Al setembre treballem la proposta que es resumeix en dues línies de treball: 
 

● Disseny i construcció d'un robot autònom programable perquè els d'infantil          
puguin treballar les seves activitats habituals, que puguin fer servir també els            
de cicle inicial i mitjà connectat a l'ordinador o la tablet i que els de cicle                
superior intervinguin en la seva construcció. 

 
● Treball conjunt en dues revisions de l'entorn de programació Snap! per cicle            

inicial i mitja, per cobrir la falta d'aquest tipus d'eines en aquesta franja             
d'edats. 

 
A l'octubre es van realitzar dues sessions de formació per als professors al Citilab i es                
van perfilant alguns dels projectes d'aplicació com ara treballar: el soroll a les classes              
o eines per augmentar la velocitat de la lectura. 
 
Al desembre anem a l'escola per presentar els primers prototips dels robots als             
alumnes de sisè, ens emplacen per treballar i fer el muntatge conjunt dels 6 robots.               
També mantenim reunions amb les coordinadores de cicle inicia i mitja per avançar en              
les modificacions d'Snap!. 
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Institut d’Educació Secundària 

 
Al març es fa una primera de reunió de contacte amb el claustre de l'Institut Cornellà.                
És un nou institut amb una clara orientació de treballar per projectes i molt bona               
predisposició amb el projecte Edulab. Ens emplacen a col·laborar de manera contínua. 
 
Al maig vénen a participar en la Jornada Programa amb un projecte sobre l'exploració              
lunar amb uns vehicles similars als "rovers" que van passejar per la superfície de la               
Lluna. 
 
Al novembre treballem en un conveni per tal que alguns alumnes puguin venir als              
Clubs del Citilab a desenvolupar projectes relacionats amb la temàtica transversal que            
estan treballant en aquest moment (Leonardo da Vinci). Els alumnes reben suport i un              
seguiment específic per part dels especialistes del Citilab. Aquest conveni permet           
treballar noves formes de relació amb els instituts i treball en espais fora del mateix               
que tingui validesa acadèmica. 
 
Per altre banda, el departament de tecnologia de l’Institut Esteve Terrades ens va             
demanar una sessió de formació al juny per tal de començar a incorporar les eines i                
metodologies a l'Institut. 
 
Conclusions 
 
Un dels reptes importants del projecte és treballar les aproximacions, les relacions i la              
quantitat de les intervencions amb els centres sense que suposi una interferència en             
el seu dia a dia i les seves obligacions curriculars.  
 
El prototip amb l’Escola d’Infantil i Primària Almeda ha estat molt satisfactori per             
ambdues parts. Respecte l'aproximació als Instituts s'ha de treballar més. De moment            
hem fet dues primeres aproximacions amb dos models diferents. 
 
A partir de l’experiència dels pilots amb les parts interessades, encetem una nova             
etapa que ens porta a haver de modelar, formalitzar i definir els mètodes, les eines i                
l’avaluació que seran necessàries per sistematizar, replicar i facilitar la transferència           
en el futur. 
 
En relació als objectius inicials del projecte queden aspectes a desenvolupar, com ara             
el paper del Departament d'Ensenyament i el disseny d’un currículum computacional           
per a professionals i estudiants. En aquest últim punt, creiem que no podem             
influenciar en el currículum ja que és competència del Departament, però el que sí              
podem fer és donar suport als centres i el professorat perquè treballin el seu              
currículum i els continguts per projectes, amb la programació i la robòtica, fent             
l’experiència educativa més rica.  
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2.2. Inicia’t 

2.2.1. Grups d’Adaptació 

 
Objectius 
 
Els grups de d’adaptació permeten a l’usuari formar-se de manera inicial i bàsica en              
Internet amb l’objectiu de poder treballar després a nivell dels grups d’aprenentatge.            
Els participants reben els coneixements bàsics i tenen el primer contacte i experiència             
amb la tecnologia. 
 
Beneficiaris  
 
Ciutadans  
  
Impacte  
 
5 tallers amb un total de 54 alumnes.  
 
Resultats 
 
S’ha realitzat 5 tallers de grups d’adaptació, amb una duració de 24 hores cadascun, i               
un total de 54 participants, un 112,5% sobre la previsió. 
 
Aquest any ens hem centrat a treballar de forma més àmplia en les eines de Google i                 
les que ja ens són habituals. 
 
Coneixements bàsics: ratolí, escriptori, carpetes, descàrrega d'imatges, càmera        
fotogràfica, mòbil i utilització d'eines d'emmagatzematge: disc dur, pendrive. 
 
Internet: creació de correu (enviament, recepció, enviament d'imatges, correus: còpia          
oculta / amb còpia), afegir a pantalla d'inici (webs interessants), Google maps, Google             
Drive, Google traductor, Google fotos, codis QR, fer reserves en línia per als següents              
serveis: metge, Hisenda, renovació DNI / Passaport, reserves hotel. 
Compres de bitllets: avió, AVE, teatre, restaurant. 
 
Mòbil i Tablet: Descàrrega d'Apps, útils, com poden ser de mobilitat / transport             
(Moovit), esports (Endomondo), culturals (Monuments, entre d’altres). 
 
Eines de més utilitat al mòbil: Whatsapp, Shazam. 
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2.2.2. Grups d’Aprenentatge 

 
Objectiu 
 
Els Grups d’Aprenentatge permeten a l’usuari aprendre de forma pràctica fent un            
projecte innovador i en grup. El procés d’aprenentatge està basat en projectes, els             
coneixements s’adquireixen a mesura que es necessiten per desenvolupar el projecte i            
els usuaris documenten el treball de camp i comparteixen nous coneixement i            
resultats en xarxa (blog).  
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans 
  
Impacte 
 
1 taller amb un total de 12 alumnes. 
  
Resultats 
 
La participació en aquests tallers ha estat de 12 persones, baixa respecte a les              
expectatives. Les dificultats per trobar usuaris que treballar en una forma de projectes             
ens fan plantejar canvis de cara a futur. Una possibilitat pot ser unir els participants               
d'aquest grup amb els de Seniorlab, ja que el plantejament formatiu és semblant. 
 
Aquest any s'han donat per finalitzats els treballs següents: 
 

● Lletraferides / Bibliotecàries L'hàbit de la lectura. (Any 2015, es celebra la            
recuperació de la memòria sobre els bibliotecaris) 

● Pobles medievals de Catalunya (Vida, alimentació, costums). 

● Barri i mercat d'Hostafrancs 

● Mercats (Que tenen en comú l'alimentació i el ferro). 

Tots ells es poden visualitzar al blog: http://ga.citilab.eu 
 
Els treballs que van començar a la fi del 2015 i que van ser finalitzats en l'any 2016,                  
són d'allò més variat, encara que amb 1 nexe comú Patrimoni. 
 
Visites i sortides: 
 

● Visites a Diferents pobles medievals per trobar informació in situ, sobre passat            
històric, gastronomia medieval ..., 

● Pobles visitats: Sant Privat d'en Bas, Besalú, Santa Pau, Pals, Peratallada,           
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Montsonis. 

● Mercats: Hostafrancs, el Baix Llobregat. 

● Arxiu històric d'Hostafrancs 

● Museu de la ciutat de Barcelona 

● QR al Gòtic de Barcelona (https://goo.gl/zcENzW) 

 
Exposicions, debats i altres: 
 

● Participació en l'exposició Immersos en les dades, que va tenir lloc a Citilab.             
(https://goo.gl/QKdVjK) 

● Històries personals lligades els treballs. 

● Debat sobre la generació sandvitx (blog: http://seniorlab.citilab.eu) 
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2.3. Edutec 

 
Objectius 
 
El projecte Edutec continua aportant la seva trajectòria a l’ensenyament pràctic de la             
programació, al pensament computacional, a la creació de eines, la formació i            
divulgació tant a usuari final com a formadors i al suport a la comunitat que               
representen. 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans i formadors. 
 
Resultats 
 
Podem destacar els següents: 
 
Els diferents tallers de programació, robòtica, disseny 3D, aplicacions mòbils, campus           
d’experimentació de lleure, han tingut un bon nivell d’inscripcions respecte a les            
previsions. 
 
La web de s4a.cat, que aglutina la comunitat de programació i robòtica amb S4A,              
aquest any ha tingut més de 290.000 visites. 
 
La VII jornada d'ensenyament de la programació i la robòtica ha tingut més de 350               4

assistents, amb ponències de qualitat i amb una fira d'alumnes consolidada. 
 
l’Eina Snap4Arduino ha evolucionat molt, s'ha estès el seu ús i ha afegit suport per               
exportar codi a Arduino i primeres versions per Choromebooks i web. 
 
S’han fet diferents accions per mantenir el lideratge a tot el territori: formació a              
professors als Serveis Territorials Baix Llobregat, participació a Robolot a Olot, visita            
Ateneu de Vic, Jornada per la Innovació Educativa a Terrassa, formació a professors             
Snap4Arduino a l’UPC, participació Impulsem la Robòtica al Cosmocaixa, col·laboració          
al projecte eduDemà Fundació Bofill a Barcelona, col·laboració al Cosmo Caixa STEAM,            
suport als formadors de la Fundació Viladecans, col·laboració amb el projecte           
SeniorLab, formació a l’AMPA Sant Miquel, formació a formadors al AppInventorDay a            
Barcelona, jurat mSchools App Awards a Barcelona i participació a la jornada Solstac             
a Solsona.  
 
Els únics punts on no s'ha assolit tots els resultats esperats han estat la Scracth               
Conference, on no es va poder participar amb el projecte WhiteCat (Internet de les              
Coses - IOT). 

4 Veure REDDO 

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT CORNELLÀ | Pl. Can Suris, s/n.| Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona | Teléfono: 93 551 06 60 | Fax. 93 551 06 78 
   Página 27 de 71 



 

 
MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2016 

Versió: 1.0 |Ref. 161231-citilab-memoria-pla2016 

 

2.3.1. Programació Orientada a Objectes: Scratch 

 
Objectius 
 
El taller de programació orientada a objectes amb Scratch permet a l’usuari            
desenvolupar el seu pensament lògic i assolir estratègies de resolució de problemes.            
També passar d’usuari passiu consumidor de tecnologia a creador actiu d’ella,           
mitjançant el desenvolupant programes amb finalitats diverses. 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans. 
  
Impacte 
 
45 Infants en 4 tallers.  
  
Resultats 
 
La participació ha estat de 45 infants amb 4 tallers de 16 hores de duració cadascun.                
El primer quadrimestre s’han fet 2 tallers amb 21 infants i el segon 2 tallers amb 24.                 
En total representa un 93,75% de la previsió, que era de 48 alumnes. D'aquests 10               
són noies (22,22%) i 35 nois (77,77%). 
  
Aquesta activitat continua tenint una bona assistència i es consolida com a oferta             
permanent del Citilab en l’aprenentatge de la programació entre els 8 i els 12 anys.               
Aquests tallers treballen l’ensenyament de la programació com a via per a entendre i              
relacionar-se amb la tecnologia, i també per desenvolupar un pensament crític i            
creatiu. 
  
Es creen 2 dos grups diferents, un els dilluns i un altre el dimarts, en funció dels                 
coneixements previs dels alumnes. D'aquesta forma s’ajusten millor els nivells de           
cada grup. Però també han de conviure amb les necessitats de les famílies pel que fa                
a activitats extraescolars, per poder completar inscripcions. Per aquest motiu també           
es poden crear grups heterogenis. 
  
Dintre del caràcter d’assaig de noves metodologies i recerca que també té aquest             
taller, aquest any s’ha introduït el treball amb Snap!, variant de la universitat de              
Berkeley de l’Scratch, que permet treballar més conceptes de programació i que el             
grup Edutec del Citilab fa servir com a base de les noves eines que es van construint. 
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2.3.2. Robòtica: Scratch for Arduino “S4A” 

  
Objectiu 
 
El taller de robòtica permet a l’usuari aprendre conceptes de programació i            
micro-electrònica per integrar la lògica amb el món físic dels objectes intel·ligents, és             
a dir, amb capacitat de procés. Es fa servir l’S4A o Snap for Arduino, dissenyats al                
Citilab, que són software i hardware lliure. Empoderar adolescents com a creadors de             
valor i no com a consumidors és una de les grans fites que els apropa al món                 
“maker”. 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans. 
  
Impacte 
 
23 persones en dos tallers.  
  
Resultats 
 
La participació ha estat de 23 persones en dos tallers de duració de 24 hores               
cadascun. Això representa un 95,83% de la previsió, que era de 24 alumnes.             
D'aquests 2 són noies (8,70%) i 21 nois (91,30%). En total un 44,48% eren menors               
de 16 anys, els de 14 anys representen la tercera part del total. Enguany, quasi una                
tercera part dels alumnes eren professors. Pel que fa als continguts, és el primer any               
en el que s'incorpora una sessió introductòria a l'Snap4Arduino. 
 
Al primer quadrimestre es van inscriure en total 11 persones, un 91,67% de la              
previsió inicial de 12 alumnes. Van participar 2 dones (18,18%) i 3 participants eren              
joves de menys de 16 anys (27,27%). Hi va haver una forta presència de professors               
(un 45,45%), a més de la participació d’un jove provinent del Centre d’Educació             
Especial Escola Rel. Al segon quatrimestre s’han inscrit 12 persones, un 100% de la              
previsió inicial. En aquesta edició no ha participat cap dona, però segueix havent-hi             
certa presència de professors, 2 (16,67 %) i una fort augment de nens d’entre 12 i 14                 
anys, en concret 7 (58,34%). 
 
Tant al primer quadrimestre com al segon es va seguir la mateixa metodologia que              
sempre, realitzant senzills exercicis que van pujant de dificultat segons va avançant la             
formació, explicant primer els conceptes tant de programació com d’electrònica i           
aplicant després els coneixements que han adquirit durant la mateixa sessió o            
prèviament a les anteriors. Tot això, fomentant la participació i la col·laboració entre             
els participants. Cal dir que per primera vegada hem tingut un participant amb             
necessitats educatives especials. Ha estat una experiència enriquidora on l’alumne ha           
seguit el nivell desitjat, a vegades fins i tot per endavant dels seus companys, sense               
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pràcticament cap ajuda addicional. La integració ha estat molt natural.  

2.3.3. Programació d’aplicacions mòbils: AppInventor 

 
Objectius 
 
El taller d’aplicacions mòbils amb AppInventor permet a l’usuari explorar el pensament            
computacional, el pensament lògic i assolir les estratègies de resolució de problemes,            
utilitzant un llenguatge lliure de programació creat por Google Labs i mantingut pel             
MIT Media Lab anomenat AppInventor, que permet a tothom la construcció de            
programes per a dispositius mòbils apilant blocs en forma de puzzle i publicar-los a              
Google Play. 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans 
  
Impacte 
 
24 persones en 2 tallers 
  
Resultats 
 
La participació ha estat de 21 persones en 2 tallers de 24 hores cadascun. Això               
representa un 87,50% de la previsió, que era de 24 alumnes. D'aquests 5 són dones               
(23,80%) i 21 nois (76,20%). Menors de 16 anys representen el 47’62%, essent el              
joves de 14 anys el 14,29% del total. 
 
Al primer quatrimestre es van inscriure en total 12 persones, un 100% de la previsió               
inicial de 12 alumnes. Van participar 4 dones (25%) i 7 participants eren joves de               
menys de 16 anys (58,33%). 
 
Al segon quatrimestre s’han inscrit 9 persones, un 75 % de la previsió inicial. Només               
ha participat una dona (11,11%) i 3 son menors de 14 anys (33,33%) 
 
Es segueix fent servir la mateixa metodologia de sempre, proposant exercicis senzills            
al principi per a que els participants vagin aprenent com funciona l’entorn i el              
llenguatge per blocs com els conceptes bàsics de programació.  
 
Encara que hi ha una sèrie de material confeccionat, no només de projectes fets en               
altres edicions sinó també de presentacions que serveixen com a suport teòric, la             
majoria dels exercicis i projectes en el que treballen són proposats pels propis             
participants. Una vegada decidit el que es vol fer, amb el consentiment del formador,              
que és qui ha de preparar-se prèviament els continguts i el procés de             
desenvolupament del projecte corresponent, es comença a treballar conjuntament en          
el projecte, el qual pot durar des d’una fins a tres sessions. 
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2.3.4. TecnoCampus 

 
Objectius 
 
TecnoCampus és un taller exploratori que permet als usuaris despertar les seves            
vocacions cientifico-tècniques i desenvolupar el pensament creatiu i lògic. També a           
aprendre a resoldre problemes mitjançant metodologies d’aprenentatge pràctic i les          
eines facilitades per Citilab en l’àmbit de la programació, la micro-electrònica, el            
disseny 3D i la producció audiovisual. 
  
Beneficiaris 
 
Intants i famílies. 
Docents, alumnes d’escoles i casals. 
 
Impacte 
 
394 persones 
  
Resultats 
 
El total de participants és de 394 persones en tallers de 3 hores cadascun. És a dir,                 
el 131,3% sobre la previsió. 
 
La participació d’aquest any ha estat de 134 provinents d’esplais i 26 particulars. Dels              
esplais el 75% provenen de Cornellà. 
 
Pel que fa a les activitats dirigides a escoles aquest any han participat 234 alumnes de                
les escoles Doctor Trueta de Viladecans, IES Mollet, Escola Pia d’Igualada, IES Antoni             
Pou o Argila de Manlleu, Escola Maristes Champagnat de Badalona i IES Martí i Pol de                
Cornellà. 
 
Altres activitats amb escoles fins a un total de 157 s’han realitzat amb el marc dels                
projectes Pelars i Col.laboratori. 
 
S’han produït 6 vídeos que es poden visualitzar a la llista de reproducció del Youtube               
del Tecnoestiu i a la web del Tecnoesitu (http://tecnoestiu.citilab.eu) s’ha millorat           
considerablement. 
 
El projecte Tecnocampus compleix tot els objectius marcats, especialment pel que fa a             
l’afluència d’escoles. Com a aspecte de millora s’hauria de treballar més la presència             
dels esplais a l’estiu. 
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Aquest any, s’han dissenyat dues noves activitats, una relacionada amb la           
programació d’invents diversos amb Snap4Arduino i l’altre una on es fa una            
aproximació la realitat virtual amb BeetleBlocks. Les dues tenen com a base una part              
d’iniciació a la programació per blocs, element bàsic per poder entendre i construir les              
diverses tecnologies que es pretenen acostar als participants. 
 
Posem en marxa uns quants invents 
 
Es presenten una sèrie d'artefactes o invents, fabricats amb impressora 3D i cartó que              
porten al seu interior una petita placa d'Arduino. A aquests invents barreja            
d'electrònica, mecànica, manualitats i creativitat es programen mitjançant        
Snap4Arduinio d'una forma gràfica i intuïtiva. Els participants aprenen conceptes de           
programació, robòtica, ús de diferents materials per prototipar, conceptes d'impressió          
3D, i de com generar models de dispositius reals amb una visió constructiva i creativa. 
 
Aquesta activitat ha sigut la que s’ha aplicat també a la part del Tecnocampus              
adreçada a les escoles i com a base per les formacions a alumnes i professors del                
projecte Edulab. 
 
Mira les teves creacions amb la realitat virtual 
 
Amb un mòbil i unes ulleres especials és possible tenir un primer contacte amb el món                
de la realitat virtual. La proposta d’aquesta activitat és construir un senzill objecte en              
3D amb l’ordinador i poder observar-ho amb unes ulleres de realitat virtual. Ens             
podem apropar, girar al seu voltant i fins i tot ficar-nos a dintre. En aquest taller                
s’aprenen conceptes bàsics de 3D i com generar formes senzilles d’una forma amb             
BeetleBlocks 
 
InventaTV, explica la teva experiència al plató del Citilab 
 
El Tecnoestiu es completa amb una activitat al plató de TV del Citilab on els               
participants exposen davant de les càmeres que han fet i que han après a les               
activitats prèvies, a la vegada que aprenen com funciona el món de la realització de               
vídeo. 
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2.3.5. Tecnoatenció  

 
Objectius 
 
Tecnotatenció és una iniciativa per sensibilitzar i promoure l’ús responsable de les            
noves tecnologies. També facilita la detecció i l’assessorament a les families de les             
addiccions a les TIC o les situacions d’assetjament tecnològic (ciberbulling). 
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans, famílies, AMPAS , joves, docents de centres educatius. 
  
Impacte 
 
1024 alumnes i 219 pares-professors.  
6 families han estat derivades i han rebut atenció personalitzada per ajudar al seu fill. 
 
Resultats 
 
Els adolescents es senten especialment atrets per les TIC a causa de les seves              
característiques del seu creixement (necessitat de tenir coneixements, vivències i          
curiositats adolescents). Les raons apunten a que és perquè obtenen resposta           
immediata d'una àmplia gamma de preguntes, aconsegueixen informació ràpida i          
actual, mantenen contactes i es diverteixen. En definitiva sembla que les TIC faciliten             
la vida als adolescents. No obstant això la gran majoria dels adolescents necessiten             
sentir-se estimulats-connectats. Aquesta sensació s'adquireix mitjançant situacions       
positives online (ser acceptat/valorat, augmentar la destresa en els jocs, sentiment           
d'igualtat i ocupació d'hores lliures) , aquesta sensació pot emplenar un buit, quan es              
tracta d'adolescents. 
 
Tant el professorat com l'equip de Tecnoatenció ha detectat en adolescents un dèficit             
en habilitats socials de la vida real, al igual que acadèmiques. Comencen a aparèixer              
més casos de ciberbullyng, encara que alguns centres no els reconeguin. L'abús en les              
TIC i el ciberbullyng es realitza a qualsevol edat, tant en adolescents com en adults.               
Molts adolescents són conscients que realitzen un abús de les TIC. 
 
Hem tingut els primers contactes amb la Escola Mediaterrànea, Escola Sant Antoni            
Maria Claret i Escola Santa Eulàlia. S’han mantingut reunions amb cap d’estudis o             
direcció dels centres de l’Escola Betania, IES Esteve Terradas, Escola Sant Miquel,            
Escola Sagrada Familia, IES, Martí i Pol, IES Joan Miró, Espai Joves Cornellà i Ampa               
Cornellà. S’han fet xerrades de 2,5 hores a les Ampas de IES Francesc Macià, Escola               
Betania, IES Sagrada Familia, IES Martí i Pol i Joan Miró. També s’han fet 8               
xerrades-taller a Escola Sagrada Familia, 29 a IES Esteve Terradas. Al Citilab s’han fet              
una xerrada a pares i nens, un altre per seniors, 4 per escoles, dos per adults i 4 a                   
IES Francesc Macià. 
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A més, el projecte ha requerit una sèrie d’accions que a continuació es detallen: 
 

● Redisseny de l’estructura de funcionament del servei 

● Preparació del material de protocol per primeres entrevistes i altres materials           
d’interès. 

● Recopilació de material audiovisual i lectura de bibliografía específica. 

● Creació d’una pàgina web propia. 

● Recerca d’informació de recursos de la xarxa pública susceptibles de rebre           
derivacions des de Tecno Atenció. 

● Preparació de tallers i xerrades específics sobre ciberbullying i tecnoaddicions          
dirigits a alumnes, pares/mares i professors. 

● Difusió dels tríptics del servei presencialment a diferents centres públics del           
municipi de Cornellà (biblioteques, CRAJ, CAS, escoles i AMPAS). 

● Newletters 

● Test per passar als adolescents i pares (en desenvolupament). 

● Atenció a la premsa. 
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2.3.6. Formació de Formadors: Dibatec 

 
Objectius 
 
Dibatec és una iniciativa que permet formar a docents en programació i robòtica             

perquè aquests puguin generar projectes didàctics per els seus alumnes. A més Citilab             

dona suport al desplegament a l’aula. Aquesta formació està certificada oficialment al            

departament d’Ensenyament. 

 

Beneficiaris 
 
Docents i estudiants de centres educatius de la província de Barcelona. 
 

Impacte 
 
25 Docents de 15 centres i 11 poblacions. 
 

Resultats 
 
La tercera edició de la formació per a formadors en programació i robòtica, amb el               
suport de la Diputació de Barcelona, s’ha desenvolupat entre el setembre del 2015 i              
juny de 2016. La formació consta de sessions presencials, seguiment telemàtic,           
visites a les escoles i la presentació del projecte final. 
 
Com a eines hem fet servir Scratch, entorn de programació impulsat pel MIT i amb               
ampli reconeixement amb relació als objectius del projecte, i S4A (Scratch for            
Arduino), extensió d'aquest entorn desenvolupada al Citilab que permet expandir el           
món de la programació d’ordinadors al món real, amb aplicacions diverses com la             
robòtica o la domòtica. 
 
Els materials de la formació online i els projectes resultants de la formació es posen a                
disposició dels formadors al wiki del projecte Edutec del Citilab          
(http://wiki.edutec.citilab.eu) 
 
Les sessions de formació presencial es van fer els dies 5 i 19 d’octubre de 2015, amb                 
una durada de 4 hores cadascuna. Van participar 25 docents, de 15 centres i 11               
poblacions de l’àrea d’influència de la Diputació de Barcelona. La majoria dels docents             
són de l’àrea de tecnologia (14) , matemàtiques i informàtica. La valoració global de la               
formació és de 4,57 sobre 5. 
 
El suport telemàtic es basa en els materials disponibles a la wiki del projecte Edutec               
del Citilab, una llista de correu col·lectiva, un e-mail i telèfon de contacte per              
comunicacions particulars. Es fan sortides de suport als alumnes i als docents a             
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instituts i escoles de Sant Quintí de Mediona, Tordera, LLavaneres, Santa Perpètua de             
Mogoda i Sabadell. 
 
El 5 de maig es fa a la Diputació de Barcelona l’acte de cloenda i la presentació de                  
projectes amb l’assistència de 12 docents, tècnics dels ajuntaments i de la Diputació.             
Els projectes es recullen a la wiki d’Edutec per donar cabuda també als de S4A i a                 
altres propostes dels docents. 
 
Aquesta formació està certificada oficialment al departament d’Ensenyament amb la          
referència 2015-2016 / REC0010474. Finalment se’n certifiquen 20 docents. Excepte          
un cas de jubilació, la resta no han pogut presentar el projecte per sobrecàrrega de               
feina, però tothom té la intenció d’aplicar la formació en el pròxim curs. 
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2.3.7. Suport a la comunitat i desenvolupament d’eines 

 
Objectius 
 
Citilab continua el suport de la comunitat al voltant de la programació i de les eines de                 

programació per blocs per apropar diferents àmbits tecnològics complexos a tothom,           

amb especial incidència al món educatiu i a la formació per formadors. 

 

Resultats 
 
Comunitat de S4A i Snap4Arduino 

 

La web de s4a.cat l’han visitat 203.577 usuaris al 2016, el que suposa un 36,87% de                
augment respecte a l’any anterior. El 15,47 % de les visites provenen d’Espanya.  
 
A la web de suport a la comunitat s4a-community@googlegroups.com hi ha 118            

consultes a l’any 2016 (+47,5%) i al github edutec/snap4Arduino 98 (+68,12%).           

Les adreces de correu electrònic de suport scratch@e-citilab.eu i edutec@e-citilab.eu          

tenen un total de 237 consultes. 

 
Snap4Arduino ha anat creixent tant en característiques com en comunitat d'ús. Com a             
notes de desenvolupament més importants, s'ha incorporat la possibilitat d'exportar          
codi d'Arduino per a projectes senzill (a demanda de la comunitat), una implementació             
ampliada amb visualització de l'escriptori, del protocol de comunicació que ja portava            
l'Scratch i la possibilitat de treballar amb Chromebooks. Al partir de maig el             
desenvolupament del codi projecte l'està portant Arduino.org. 
 
Actualment s'està treballant en una versió online del Snap4Arduino (plugin de           
Chrome) que permet més facilitat d'ús i amb més sistemes on es pot fer servir i en                 
millorar la comunitat de projectes i de llibreries. 
 
L'àrea d'Innovació del departament d'Ensenyament ha escollit l'Snap4Arduino com a          
eina clau per portar la programació i la robòtica a secundària i està dissenyant              
conjuntament amb el Citilab, continguts i experiències pel professorat per la seva            
aplicació a l'aula. Aquesta col·laboració s'ha reflectit en ponències conjuntes al JPRE16            
i a les jornades d'Innovació d'ensenyament de la tecnologia de Terrassa i la iniciativa              
de incloure Snap4Arduino en alguns dels instituts que formen part del programa            
Impulsen la robòtica. 
 
A les activitats per les escoles i del Tecnocampu s'ha treballat la programació             
d'Invents amb Snap4Arduino i el projecte de Nous Artesans ha servit per incorporar             
nous blocs per poder fer servir sensor i actuadors interessant com un targeta de              
gravació d'àudio o sensors capacitius. 
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Desenvolupament d’eines 

 

El reconeixement local i internacional de Citilab en el desenvolupament d'eines per la             
introducció de la programació, la robòtica, el 3D i les Smart Cities a nous àmbits               
continua creixent. Tot i així, la marxa del desenvolupador principal de Citilab a             
Arduino, ha fet necessari replantejar el rol de Citilab en el desenvolupament d'eines,             
doncs sense perfils desenvolupadors ja no podrà assumir aquesta tasca. 
 

 

Snapi! 

 
Amb l'Snapi! s'ha realitzat dues ampliacions: 
 
La primera és la incorporació l'Api del Sentilo amb el suport del IMI del ajuntament de                
Barcelona. Aquesta modificació permet tant rebre dades obertes del Sentilo com           
també la possibilitat que els ciutadans puguin incorporar les seves a la plataforma. 
 
La segona modificació es va realitzar com a ponència de la Jornada d'ensenyament de              
la programació JPRE16 i també té a veure amb la possibilitat de pujar i exposar               
públicament dades a Internet. Aquesta adaptació es va fer per el sistema Firebase que              
permet pujar i compartir les dades amb l'Snapi!, sense tenir que insta-lar un servidor              
propi a l'escola o a l'entorn particular. 
 
 

Beetleblocks 

 

Continua la col·laboració amb els desenvolupadors del projecte Beetleblocks. En          
aquest moment s'està treballant en la compartició dels projectes a l'estil d'Scratch. 
 
Per explotar les possibilitats de Beetleblocks amb l'entorn educatiu es va presentar a             
la Jornada d'ensenyament de la programació JPRE16 on s'identificaven aplicacions a           
diferents matèries comuns a les escoles, com medi, socials o matemàtiques. 
 
El Tecnocampus s'està aplicant el Beetleblocks per dissenyar mitjançant un programa           
de blocs els objectes que després s'inclouen a les ulleres de realitat virtual que fan               
servir els usuaris dels tallers. 
 
La col·laboració amb l'artista Joe Milne continua, s'està explorant les connexions entre            
el món artístic i la programació amb Beetleblocks. 
 
En connexió amb els temes d'impressió 3D també s'està explorant un projecte per             
poder treballar el reciclatge del plàstic d'impressió, començant per les escoles. 
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2.3.8. Scratch Conference 

 
Objectius 
 
Participar en la Scratch Conference permet posicionar les últimes novetats i           
experiències del Citilab en l’àmbit de la programació educativa a nivell internacional.            
També enfortir les relacions amb els equips de desenvolupament d’Snapi! i           
BeetleBlocks. 
 
Resultats  
 
Es van proposar les següents ponències: 
 
Ignite Talks 
 

● WhiteCat: a live and dynamic blocks language for an embedded hardware           
platform. 

● Enhancing Snap! thanks to Computer Science students. 

● JamToday: Serious games for Health with Scratch. 

 
Poster/Demonstration 
 
Scratch@Citilab 
 
Les ponències presentades basades en Snap!, no van ser acceptades. En aquesta            
edició s’ha donat priporitat a les presentades en Scratch. A més, amb la             
reestructuració de l'equip, finalment no ens hem pogut presentar a la Scratch            
Conference.  
 
De totes maneres les eines creades i promogudes pel Citilab Snap4Ardino i Beetle             
Blocks tenen la seva representació a la conferencia: 
 

● Beetle Blocks: Code, share, and 3D print 
Eric Rosenbaum, Bernat Romagosa, Duks Koschitz 

 
● Snap4Arduino 

Bernat Romagosa 
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2.4. Clubs  

 
Objectius 
 
Els Clubs del Citilab faciliten a l’usuari un nou espai de creativitat i d’innovació              
especialitzat on es fomenta l’auto-aprenentatge, l’intercanvi de coneixement, la         
col·laboració i el treball per projecte.  
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans  
 
Resultats 
 
El projecte del Clubs s'ha consolidat. Amb la convocatòria inicial via Meetup i             
l'obertura de la web dels Clubs hem tingut un flux més constant de participants. 
 
El nombre de participants dels clubs és variable depenent del nombre de projectes en              
curs i la seva pròpia disponibilitat. Durant el 2016 han participat de manera regular              
entre 15 i 30 persones. 
 
Molts dels projectes inicials continuen en marxa i s'ha afegit noves iniciatives,            
especialment treballs de recerca dels instituts que han trobat als clubs un espai ideal              
per desenvolupar aquest tipus de projectes. El conveni amb l'Institut de Cornellà per             
el projecte Edulab ha portat dos grups que desenvolupen els seu projecte en el marc               
dels clubs. 
 
Com a part del model de relació amb els participants, els treballs de recerca dels               
instituts, han trobat als clubs un bon espai de desenvolupament. Es tracta d'un format              
especial dintre dels clubs, on igualment es dóna assessorament, materials i eines,            
però es limita la participació en la realització del projecte. Són els estudiants el que hi                
han de fer, tot l'esforç en portar endavant el projecte. 
 
La web dels clubs http:/clubs.citilab.eu s'ha iniciat com a part del procés de             
documentació i transferència amb els primers projectes i encara queda sistematitzar           
la participació regular de tothom al llarg de l'any. Cal un reforç amb la incipient               
comunitat del Meetup, ampliar els continguts del blog i fer una nova convocatòria per              
augmentar els projectes de cara a futur. 
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2.4.1. Nous Artesans 

 
Nous Artesans impulsa un aprenentatge de forma pràctica a través de projectes            
d’especialització que impliquen disseny, programació i/o micro-electrònica. El rol de          
Citilab és acompanyar en el procés d’aprenentatge basat en projectes, oferint           
coneixements a mesura que els usuaris els necessiten per desenvolupar el projecte. 
 
El projecte Citi 7-21 ha resultat més complexe del previst inicialment i ha obligat a               
l'equip d'Edutec a incorporar nous blocs per la seva programació amb Snap4Arduino.            
Aquesta recerca ha permet incorporar un display LCD, sensors capacitius, un rellotge            
de temps real i un targeta de gravació i reproducció MP3 als elements que es poden                
fer servir amb Snap4Adunio. D'aquesta forma els Nous Artesans han pogut participar            
d'una forma activa en la programació del Robot. La presentació pública es va fer el 16                
de maig. 
 
El projecte del robot ha generat 55 entrades al blog autodocumentat pels mateixos             
artesans http://nousartesans.citilab.eu. El codi, els plànols de connexions i la          
documentació de les ampliacions del Snap4Arduino es poden trobar a          
https://github.com/edutec/Citi7-21. En aquest projecte han participat 6 persones. 
 
A partir del setembre el Nous Artensans s'han integrat dintre de l'horari i de l'espai del                
Club de Makers. L'objectiu és incrementar la seva autonomia i la seva relació amb              
altres projectes similars que es produeixen dintre dels clubs. 
 
El següent projecte està relacionat amb la construcció de samarretes intel·ligents que            
puguin mostrar d'una forma atractiva algun paràmetre de l'entorn. El primer intent va             
ser mostrar la qualitat de l'aire que respiren, però el preu, la mida, el consum i la                 
complexitat d'aquest tipus de sensors han fet reorientar el projecte a detectar altres             
dades com ara la quantitat d'ones (per exemple wifi) que hi ha al nostre voltant. En                
aquest projecte estan implicats 4 persones. 
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2.4.2. Club de Programació 

 
Els Clubs de Programació impulsen l’aprenentatge i generació de projectes al voltant            
del món de la programació, amb especial interès en els entorns de programació per              
blocs com ara Scratch, Snap!, AppInventor o GP. Al club de programació l’usuari pot              
crear jocs i altres tipus de projectes com els que es descriuen: 
 
Programació de jocs propis amb Scratch i Snap! 
 
Grup format fonamentalment per 2 noies que esporàdicament reben la col·laboració           
d'altres participants del club. Van començar amb els jocs proposats pel Citilab, van             
continuar per l'adaptació de jocs clàssics escollits pel grup i ara han acabat             
programant les seves pròpies idees. Es va començar amb Scratch i actualment estan             
explorant les possibilitats que ofereix Snap! 
 
Entre els jocs realitzats troben Crossy Road, una variant del joc de la granota que               
travessa la carretera, Asteroids i les boles menja fruites basat en el agar.io. Un              
alumne de l'escola Rel, amb Asperger, està desenvolupant un joc propi d'aventures. 
 
Fractals amb Snap! 
 
S'han realitzat una exploració de la programació de diferents tipus de fractals            
aprofitant les característiques que ofereix Snap!. Els resultats són materials de           
referència i aplicacions que generen fractals de tipus Koch, Sierspinski, arbres i            
primeres aproximacions als Mandelbrot. 
 
Applicacions amb AppInventor 
 
Grup de 3 persones que treballa en una versió de AppInventor del joc 2048. Ha               
resultat el projecte més complicat dels que inicialment es van presentar com            
proposta. També es desenvolupa una versió del joc Flappy Bird, sense gaires            
problemes. 
 
Altres projectes són la creació d'una aplicació de control per comandar un robot             
construït per un dels integrants del club de makers i una sèrie de tutorials per               
AppInventor. 
 
Altres llenguatges 
 
S'ha desenvolupat el Joc Asteroids explorant les possibilitats del entorn Unity i un             
Space invaders amb C++ i la llibreria SFML 
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Treballs de recerca d’instituts 
 
Aplicació Club Social per a malats mentals  (en desenvolupament) 
 
Amb l'assessorament de la fundació Marianao aquestes estudiants de la fundació Llor            
de Sant Boi, estan dissenyant una aplicació per fer una mena de club social a l'estil del                 
WhatsApp, tutoritzat pels cuidadors dels malats. 
 
Smart City Virtual 
 
En aquest projecte uns alumnes de l'Institut Martí i Pol vol construir amb Snap!, una               
simulació virtual de conceptes bàsics d'una Smart City 
 
App per contactar més fàcilment amb els pares (en desenvolupament) 
 
Estem assessorant una segona proposta de l'Institut Matí i Pol de Cornellà, que             
consisteix en la creació d'una aplicació per a mòbils que faciliti el contacte entre pares,               
professors i alumnes. 
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2.4.3. Club de Media 

 
El Club de Media impulsa l’aprenentatge i co-creació col·lectiva en l’àmbit audiovisual            
connectat amb les noves tendències del sector que han democratitzat l’accés al nous             
mitjans audiovisuals socials (Transmèdia, user generated content, etc). Marc per a           
experimentar i aprendre mentre duen a terme aquests projectes col·laboratius. 
 
El club de media està treballant en dos projectes col·lectius: 
 
Cornellà + Músic 
 
Es treballaran el tema media amb diverses iniciativa de la ciutat al voltant de la               
música. De moment s'han realitzat activitats amb el Grup Dirty Rockerts i la cantant              
Tania. 
 
La flauta màgica 
 
Els membres del club estan planificant, rodat, actuant i muntat un curtmetratge que             
es diu la flauta màgica. La història comença a la vora del Llobregat on un personatge                
construeix un flauta amb les canyes que es troba a prop del riu. Aquesta història va                
creixent amb la col·laboració de tot el grup. 
 
També s'estan realitzant projectes d'aprenentatge com edicions de material sobre el           
Parc de la Infanta, treballs amb la tècnica del loop, l'ús de multilàteres al plató del                
Citilab, exploració de les possibilitats del streaming a Hangouts, un taller d’autoretrats            
i gravacions per al taller de drons que es fa els divendres. 
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2.4.4. Club de Makers 

 
El Club de Makers impulsa l’aprenentatge i co-creació de projectes al voltant del món              
de la electrònica creativa, microcontroladors, IoT, les tecnologies d’impressió i          
fabricació 3D i tota la cultura “maker”, on es treballa amb projectes que tenen una               
materializació física en forma de prototip. 
 
Al club de maker es continuen fem alguns dels projectes inicials que per la seva               
complexitat han requerit més temps i altres de nous. Als clubs s’ha de contemplar              
dirferents ritmes de execució i diferentes  nivells de coneixements. 
 
Talladora CNC 
 
La talladora ja està a la seva fase final de desenvolupament. S'està millorant el              
software de control, estabilitzant tota la part mecànica i s'està avaluant la possibilitat             
de controlar electrònicament el funcionament de la Dremel.  
 
Rellotje solar d’interior 
 
El rellotge solar té un prototip funcional amb les llums que simulen i el sol i tota la                  
part mecànica resolta. Actualment estan ajustant els motors i treballant amb la            
programació d'Arduino. 
 
Dron 
 
La construcció del dron s’ha finalitzat i s’ha incorporat una càmera i un visor al               
comandament remot. Està en fase de documentació per incorporar-ho al bloc. 
 
Menjadora de gats 
 
Es tracta d'una dosificadora de l'aliment que es subministra als gats. En funció del xip               
identificador d que porten incorporats molt gats, es regula la quantitat d'aliment que             
reb l'animal. 
 
Matrius de LEDs 
 
Dels tabalers d’una de les colles de diables de Cornellà, van proposar il·luminar un              
tabal al compàs dels cops amb tires de LEDs intel·ligents. D’altre banda una alumna              
dels Jesuïtes de Casp estan estudiant les possibilitats de les matrius de LEDs. 
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Treballs de recerca d’instituts 
 
S'han assessorat diversos treballs de recerca relacionats amb programació: 
 
Robot per jugar a escacs  (en desenvolupament) 
 
Un alumne del INS les Corts ha proposat construir un braç robòtic, amb intel·ligència              
per jugar a escacs i amb un mecanisme per matar les peces amb un sol moviment. Ja                 
té la part del joc resolta i està treballant amb el disseny de les peces del braç amb la                   
impressora 3D. 
 
Hort monitoritzat  
 
Tres alumnes de l'escola Rafael Casanovas Sant Boi estan dissenyant un hort on es              
monitoritzen paràmetres com la humitat la temperatura o el nivell d'aigua i que es              
poden visualitzar amb un mòbil. El projecte s'ha fet amb Arduino i Snap4Arduio. 
 
Robot puja escales 
 
Una alumna de l'institut INS Vicens Vives Girona, ha construït un prototip de robot              
que puja escales per estudiar el trasllat automatitzat amb l'àmbit domèstic. Ha fet             
servir un sistema de varilles i engranatges fabricats amb la impressora 3D, motors             
pas a pas i programació en Arduino. D'aquest treball s'ha generat un vídeo explicatiu. 
 
Xaxis de drons 
 
Del institut Francesc Macià han desenvolupat un estudi sobre els diferents materials            
per construior drons. Ens van demanar assesorament per peces fabricades amb           
impressora 3D.  
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2.5. Seniorlab 

 
Objectius 
 
Seniorlab és una iniciativa que posa en valor el coneixement de la gent gran i fomenta                
l’envelliment actiu i que ha donat com a resultat una de les comunitats més fidels.               
Seniorlab aspira a minimitzar la fractura social i promoure la inclusió dels Seniors en              
la nova Societat del Coneixement, a través dels seus projectes personals o en grup, i               
amb eines tecnològiques com a eina d’aprenentatge. 
  
Beneficiaris 
 
Ciutadans 
  
Resultats 
 
Els projectes dels seniors estan a seniorlab.citilab.eu i es descriuen a continuació: 
 
Passat Industrial a Cornellà de Llobregat 
  
Aquest projecte ha necessitat de recerca i accions amb diferents entitats: Arxiu            
Cornellà, Biblioteca Nacional de CatalunyaCreació de guió per realitzar entrevista a           
Bodegues Pujol, preparar l’enregistrament a plató de Citilab per parlar sobre empreses            
emblemàtiques de Cornellà, les anècdotes i les vivències en primera persona.  
  
Barri Gòtic 
 
Visites realitzades: museus, exposicions i biblioteques, així com un recorregut per           
carrers i places que formen part d’aquest barri, per obtenir un major coneixement de              
l'entorn i adquirir una visió diferent del barri. 
 
Ceràmica Serra - Ceràmica d’Art 
 
Recerca d’una de les Masies emblemàtiques de Cornellà com va ser Can Famades,             
actualment Museu Masia Can Serra. Enregistraments i entrevista realitzada a Sr.           
Serra, i posterior edició realitzat exclusivament per seniors. Com a gest d'agraïment            
per com ens va obrir casa seva i ens va explicar la seva gran passiò la ceràmica                 
artística, regalem al Sr. Serra un cd amb impressió en caràtula. 
 
El Barri de la Bomba (Passat d'una Barcelona que no es desitjava conèixer) 
 
Treball personal i com a homenatge al Barri de la Bomba. Temàtica: Immigració,             
Història de vida. 
 
Esplugues City (Estudis de rodatge a casa nostra) 
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Debats i sortides 

 
- Debat sobre la Generació sandvitx (http://seniorlab.citilab.eu/?p=3880) 
- Caçadors de QR al barri gòthic  (http://seniorlab.citilab.eu/?p=3902)  
- Participaciò en l'exposició Immersos en les dades, que va tenir lloc a Citilab.             

(https://goo.gl/pdrUDH) 
 
 
Tecnosenior 
 
Tecnosenior és una taller que continua tenint una bona acceptació y participació.  
 
En finalitzar el mes fem un taller en el que els participants són: formadors i alumnes a                 
la vegada. L’idea és que en aquesta trobada intercanviïn coneixements adquirits en            
aquests tallers. Aconseguim que la carga que comporta el voluntariat quedi esvaïda,            
ja que no hi ha un compromís ferm de dates, dies i hores. Ja s’han creat diferents                 
grups amb un formador espontani o escollit per els sèniors, els quals identifiquen             
dintre del taller com coneixedor d’allò que volen aprendre. Les convocatòries es            
realitzan per Google+, d’aquesta manera creem comunitat en plataforma gratuïta.          
L’intenció es promocionar l’activitat en eines Google, així com coneixement en           
aplicacions i/o manipulació de mòbils i Tablet. En aquesta comunitat incloem, gent de             
totes les edats que estiguin interessats i de diferents grups, com ara, sèniors             
Seniorlab, sèniors Grup d’Aprenentatge. Està clar que es requereix un nivell mitja per             
la participació a aquets tallers.  
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2.5.1. Centre d’Interpretació de la Història Local  

 
Objectius 
 
Participar en el co-disseny del nou Centre d’Interpretació de la Història Local de la              
ciutat de Cornellà i fer de Seniorlab un model transferible i replicable sobre la              
memòria local i el rol dels seniors en la seva construcció. Citilab vol facilitar              
metodologia i eines per involucrar la gent gran en la construcció de projectes de              
patrimoni immaterial, a partir de les seves memòries i posar-los en format digital. 
 
Resultats 
  
El projecte del Centre d’Interpretació es troba en fase de disseny. De moment la              
participació de Citilab ha estat co-dissenyar amb l’Ajuntament i altres persones           
interessades un document de treball sobre la orientació del projecte. L’aportació del            
Citilab té que veure amb una aposta pel patrimoni immaterial, la comunitat Senior             
com a protagonista de la memòria d’una ciutat, les TIC per gestionar els continguts              
d’aquesta memòria i el model “lab” com a laboratori de la història i la memòria local. 
 
Aquest projecte ens anima a recuperar la història oral, moments viscuts per diferents             
persones i amb diferents versions d'un mateix fet. 
 
Temes a tenir en compte: veracitat, significat, sociabilització de la memòria (posar en             
comú: vivències, records dels individus, així com compartir amb altres entorns, com            
poden ser: associacions, biblioteques, casals, etc.). 
 
Ens ho podem plantejar com “consulteu persones enlloc de llibres”. 
 
La part tecnològica ens ajudarà a dur a terme aquest treball en format storytelling              
(sentiments, emocions, etc.) 
 
Internet, servirà per realitzar difusió del coneixement, perquè pugui arribar a molta            
gent i a diferents àmbits.  
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2.6. Mind the Gap (Europeu) 

  
Objectius 
 
Mind the Gap! és un consorci de cinc socis del Regne Unit, Països Baixos i Espanya                
que estan compromesos amb la promoció i l'ensenyament de la ciència, l'enginyeria,            
la tecnologia i les matemàtiques (STEM) i volen fer front a l'escletxa d'habilitats actual              
en el sector a la UE i al dèficit de les noies i les taxes de deserció creixent en STEM. 
 
Beneficiaris 
 
En primer terme els joves en general i, en particular, les noies estudiants de STEM.               
Els professionals docents que es poden aprofitar de les experiències i els            
aprenentatges per reclutar i mantenir els estudiants de STEM. 
  
Resultats 
 
En la primera fase del projecte es van realitzar els anàlisis sobre les necessitats en               
cada país. Per fer-ho, els socis van dur a terme focus groups amb estudiants i               
professos així com una recopilació de les recerques i les dades estadístiques nacionals             
sobre les vocacions STEM entre noies. Durant el segon any, Citilab s’ha encarregat de              
crear una pagina web per al projecte i un Moodle per proporcionar un “Learning Hub” i                
de posar en marxa la realització de les formacions proposades pel projecte.  
 
Durant el 2016, el Citilab ha complert l’execució dels Career CirclesTM amb professors             
de l’Institut Miquel Martí i Pol i amb els professors de l’Institut Esteve Terradas i altres                
professors de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
  
El segon Circle amb els professors de l’Institut Miquel Martí i Pol es va celebrar el 18                 
de gener i va tenir com a resultat l’assistència de 4 professores, les quals van               
qualificar la formació positivament. També es va dur a terme el tercer Circle amb els               
professors d’aquest mateix institut el dia 30 de març. En aquest cas, 5 professors van               
assistir a la formació, els quals van valorar haver entrat en contacte amb les eines               
ofertes per Mind the Gap!, ja que els ha permès adornar-se dels estereotips de              
gènere.  
 
Tot i això cal destacar que també van reconèixer que la formació és massa general i                
necessita més hores per poder aprofundir en el desenvolupament de les activitats amb             
les alumnes. Pel que fa al tercer Circle amb els professors de l’Institut Esteve Terrades               
i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es va dur a terme el 29 de gener i van assistir                  
3 professors, els quals la van valorar positivament tot i què van remarcar que aquesta               
formació era massa generalista. 
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La consecució dels Career Circles es pot considerar un èxit, ja que els assistents han               
complert les seves expectatives respecte a la formació, i a més a més, també han               
ajudat al Citilab a identificar i millorar les mancances dels tallers.  
D’altra banda, una de les accions que s’han dut a terme durant el transcurs del 2016                
han sigut la continuació de les formacions de coaching amb professors. 
 
Metodologia i eines 
 
Cada Career Cercle™ consta d’un facilitador i un conjunt de professors que vulguin             
formar-se en aquesta metodologia. El programa combina la discussió en grup i            
emissió individual de problemes, la reflexió, la fixació d'objectius i la planificació de             
l'acció personal. El facilitador del Cercle està capacitat amb experiència en           
“l'aprenentatge-acció”. 
  
El Taller per a professorat ha estat desenvolupat per estimular la consciència de             
gènere en els docents. La formació ajuda als mestres, responen i s'adapten a les              
diferències rellevants entre els nois i noies que ensenyen. La presentació de            
PowerPoint i els materials de capacitació estan disponibles com descàrregues gratuïtes           
al learninghub.mindthegap.eu 
  
Citilab ha posat a disposició del projecte una pàgina web i una plataforma per als               
continguts formatius (moodle) on es poden trobar totes les eines i recursos del             
projecte vinculats al STEM. Envers aquesta tasca, durant el 2016 el Citilab ha treballat              
per oferir totes les eines, recursos i presentacions de Power Point dels Career Circles              
per professors i noies interessades en les STEM i dels tallers creats per Inova              
Consultancy tant en català com en castellà. Un dels problemes als que s’ha afrontat el               
projecte ha sigut la poca participació dels usuaris al Learning Hub, i per solucionar-ho,              
el Citilab, va crear una newsletter amb l’eina on-line Acumbamail.  
 
Conclusions 

  
La problemàtica i el potencial de la orientació vocacional en STEM ens sembla fora de               
tot dubte. Tot i així les vocacions científico-tècniques tendeixen a disminuir, ja que             
són percebudes com més complicades. 
  
Durant els 2016 el Citilab ha assolit l’objectiu de formar al professorat per tal de               
aquests siguin capaços de retenir a les STEM a noies estudiants interessades en             
aquest àmbit. Per tal de formar al professorat, Citilab a assolit l’objectiu de dur a               
terme els Career Circles i els workshops amb professors. Gràcies a la consecució             
d’aquestes formacions, no únicament s’ha aconseguit la conscienciació dels docents          
respecte les dificultats a les que s’afronten les noies en l’àmbit de les STEM, sinó que                
també s’han pogut observar i millorar les mancances i punts dèbils del projecte, sobre              
tot envers a la quantitat de material i el poc temps per aprofundir en aquest durant                
els tallers.  
 
Cal treballar per engrescar noies en STEM, doncs son camps d’inserició professional.  
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2.7. Jam Today (Europeu) 

  
Objectius 
 
Citilab participa amb 22 socis de 10 països europeus al projecte JAM TODAY.             
L'objectiu principal del "Game Jam Europea Learning Hub", és establir un eix central,             
per a la creació de xarxes per a la implementació sostenible i l'adopció d'una nova               
generació de jocs educatius a tot Europa. 
 
Beneficiaris 
 
En primer terme els ciutadans i especialment joves involucrats en el desenvolupament            
de jocs. En segon lloc, el treball realitzat permetrà impactar en ciutadans que estiguin              
relacionats amb els temes d'interès del projecte. Finalment, els professionals que           
desenvolupen jocs i que es poden aprofitar de les experiències realitzades. 
  
Resultats 
 
El 2014 s’ha treballat la millora de les competències en TIC (com l'aprenentatge             
d'habilitats de codificació o la creació de jocs); el 2015 l'adopció d'estils de vida més               
saludables (per exemple,l'alimentació saludable o el canvi de comportament         
antisocial), i el 2016 hem llançat un repte per contribuir a millorar l'aprenentatge de              
les matemàtiques. 
 
El divendres 11 de juliol de 10 a 20h i el dissabte 12 de juliol de 10 a 17h es va                     
celebrar al Citilab la GAME JAM 2016 co-organitzada amb L’Escola de Noves            
Tecnologies Interactives (ENTI-UB). 
 
Es van formar 8 equips que van dur a terme 8 prototips de videojocs en l’àmbit de                 
l’aprenentatge de matemàtiqeus. Per fer-ho van comptar amb el suport d’experts           
locals. També van comptar amb el suport tècnic per desenvolupar videojocs del            
mentors del Citilab i d’Enti-UB. Enguany vam repetir la fórmula en la que joves              
professionals i estudiants de primaria i secundària compartien la Jam on tothom            
competia al seu nivell.  
 
Metodologia i eines 
 
Una JAM és un event de desenvolupadors de jocs on es desenvolupen prototips de joc               
en un curt espai de temps, generalment entre 24 i 48 hores. Durant les JAMS de jocs                 
tradicionals, els participants només reben l'assignació en el dia de partida. Això els             
impedeix planificar massa avançat. En una JAM amb un tema aplicat (com la salut o               
l'educació) és important per a repartir la informació tema d'un parell de setmanes             
d'antelació. Cal donar als participants un temps per a la planificació, perquè puguin             
aprofundir en el tema i fer una mica de pluja d'idees.  
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Conclusions 
 
A nivell general podem afirmar que enguany hem assolit un molt bon nivell en la               
realització de la JAM per desenvolupar videojocs que fomentin l’aprenentatge de les            
matemàtiques. Cal destacar el bon funcionament del consorci i de la co-organització            
de les Jams amb ENTI-UB.  
 
La JAM d’enguany ha fet possible desenvolupar prototips de jocs que fomenten els             
l’aprenentatge de matemàtiques. Al Citilab volem destacar la potència de la JAM com             
a eina per fomentar la co-creació de solucions que en aquest cas prenen forma de               
videojoc.  
 
També estem molt satisfets d’haver estat capaços de testejar aquest format de Jam             
Mixte de forma pionera convidant a aquesta competició amistosa equips de nois i             
noies a partir dels 10 anys que gracies a fer servir eines com Scratch i Snap! poden                 
treballar colze a colze amb els joves professionals del sector i dur a terme els seus                
prototips. Gracies a aquesta combinació d’edats, perfils i talents la JAM es genera un              
clima i una energia engrescadora, i vibrant.  
  
Citilab te accés tant al kit metodològic per a organitzar les JAMS com la experiència i                
les instal·lacions per fer d’aquest format una experiència molt potent i d’èxit que ha              
estat testejat i validat per les tres edicions de jams celebrades al Citilab en el periòde                
2014-2016. 
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2.8. Pelars (Europeu) 

  
Objectius 
 
L'objectiu de PELARS és desenvolupar escenaris de treball on s'introdueixin tant           
elements d'avaluació com mètodes d'obtenció de dades que permetin mesurar d'una           
manera objectiva l'impacte positiu de les TIC en l'educació de les matèries de             
Ciències, Enginyeria, Tecnologia i Matemàtiques (STEM).  
 
Beneficiaris 
 
Escoles i instituts del territori. 
  
Resultats 
 
PELARS observa i reflexiona sobre com els professors, els alumnes i les tecnologies             
poden recolzar-se mútuament en l'aprenentatge pràctic de la ciència, tecnologia,          
enginyeria i matemàtiques (estudis STEM). El projecte desenvolupa algunes         
tecnologies que ajuden a professors i alumnes a entendre què succeeix quan els             
alumnes aprenen ciència i matemàtiques a l'aula. 
 
El projecte es desenvolupa a centres de secundària, d'enginyeria i cursos de màster             
en disseny d'interacció o d’altres camps relacionats. El motiu: la hipòtesis és que hi ha               
certs factors compartits a través de tots aquests diferents ambients. El resultat final             
de la nostra recerca hauria d'ajudar als professors de suport, alumnes, aules en             
l’àmbit del STEM (ciència, tecnologia i enginyeria de matemàtiques) i en l’educació en             
general. 
 
L’acrònim PELARS (Practice-based Experiential Learning Analytics Research And        
Support) respon a un projecte de recerca i suport en l’anàlisi de l’aprenentatge pràctic              
a partir d’experiències. El projecte estudia com s’aprèn ciència, tecnologia i           
matemàtiques a partir d’activitats manuals, i també mentals. 
  
El projecte PELARS demana de quina forma l'ensenyament a través de la pràctica             
permet millors formes de perspectives educatives en STEM. Una altra de les grans             
qüestions que es planteja és si la computació contextual i les tecnologies de             
seguiment ajuden a capacitar els mestres cap més pràctica en les pràctiques de STEM              
a l'aula. 
 
PELARS contempla tres fases. En primer lloc, observa les pràctiques dels docents i les              
institucions d'ensenyament. Com fan els millors professors STEM? Quins són els valors            
específics incorporats, i el valor de la "demostració", de la "pràctica" i el "laboratori"              
tant en termes d'èmfasi institucional (com els professors reben suport), així com en             
els processos d'aprenentatge individuals? 
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En segon lloc, PELARS convoca un període de fases de disseny iteratives, derivades             
explícitament de les restriccions i de les pràctiques inspiradores de mestres reals, on             
prototips de disseny proposicionals i experiments es proven i assagen amb les            
comunitats d'ensenyamen. Aquesta fase inclou dissenyadors i investigadors de         
disseny que creen laptop-electrònica i kits interactius per a l'aprenentatge, així com            
l'aprenentatge mòbil i l'entorn físic (mobles i disseny d'interiors)  
 
L’equip de Citilab va donar suport a Daniel Spikol (MAH) dins del marc de la Jornada                
STEAM Barcelona on el citilab va engregistrar l’activitat de co-disseny sobre la            
visualització de analitiques d’aprenentatge de PELARS. 
 
El 21 de maig, Citilab va facilitar una activitat de co-disseny de la visualització de               
analitiques d’aprenentatge de PELARS. El 23 de maig alumnes de IES van participar             
en un taller a terme a les instal·lacions del Citilab. El 24 de maig es va celebrar una                  
nova sessió de prototipatge en entorn de Batxillerat. En els dos tallers els alumnes              
van disposar talktoo kits instal·lats als imac de l’Open Surf i la taula prototip de               
PELARS. Per grups, els alumnes van fer un taller de robòtica situats en les diferents               
taules. Van dissenyar, programar i construir joguines interactives. Un cop finalitzat el            
taller van compartir amb ells la visualització de l’activitat d’aprenentatge facilitada pel            
sistema i vam demanar-los la opinió per tal de fer arribar propostes de millora als               
desenvolupadors del projecte.  
 
Metodologia i eines 
 
Citilab ha acompanyat l’equip de PELARS aplicant una metodologia de disseny centrat            
en les persones (Human centred design) en el treball de prototipatge i testeig en              
entorns d'aprenentatge STEM reals. La premissa fonamental és l'ocupació d'un procés           
iteratiu de definició del problema que poden ajudar els dissenyadors a parar atenció a              
les necessitats contextuals, pedagògiques i l’experiència que es basa en el disseny            
tecnològic de solucions per a l'aula. S’ha aplicat aquesta metodologia de disseny            
primerament en les eines de visualització i les corresponents intervencions          
d'aprenentatge de recopilació de dades. La segona iteració recull les lliçons apreses al             
Citilab a partir de les activitats de prototipatge amb l'objectiu de fer preguntes més              
holístiques, relacionades amb gairebé tots els components PELARS previstos. 
 
Conclusions 
 
Gràcies als experiments realitzats amb el suport en entorns reals (livinglab) de            
l’escola secundària i al Citilab s’ha contribuït a un disseny iteratiu centrat en les              
persones (User Centred Design) amb l'objectiu de recollir tant els aspectes de            
l'aprenentatge qualitatiu (l'experiència humana) i quantitativa (màquina i el         
seguiment del sensor), i crear un nou tipus d’analítica d'aprenentatge (per a tasques             
d'aprenentatge basats en la pràctica). A partir d’aquest treball ell projecte adaptarà un             
Toolkit que inclogui les eines d'anàlisi de l’aprenentatge pràctic a partir d’experiències            
d’aprenentatge en STEM apropiades per als entorns d'aprenentatge en escoles de           
secundària. 
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3. Co-crear i emprendre en col·laboració i amb sostenibilitat 

3.1. LABORLAB 

Objectius 
 
Laborlab és una iniciativa que aborda un dels problemes més urgents dels ciutadans             
europeus: l’atur. Aquest repte s’aborda des de l’emprenedoria d’innovació social i           
tecnològica, que ha de servir al desenvolupament social i econòmic del territori. 
 
Beneficiaris 
 
Aturats 
Emprenedors d’innovació social i tecnològica. 
 
Resultats 
 
Suport al talent i a la emprenedoria d’innovació social i tecnològica  
 
Citilab continua amb un ferm compromís amb l’emprenedoria innovadora, facilitant a           
pre-emprenedors, autònoms i empreses més de 1.500 m2 d’espais en condicions           
avantatjoses. Ho fa a a través de l’espai de treball Labworking, el Centre d'Empreses              
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CETIC) i altres espais auxiliars com              
les illes de reunió i el Showroom, on els emprenedors poden posar en valor la seva                
oferta en les seves accions de pre-venta i de desenvolupament d’aliances.           
Aproximadament el 40% de les iniciatives tenen domicili social a Cornellà i el 60% a               
altres Municipis del territori Metropolità. 
 
Es segueix aplicant el mateix procés de selecció que es va iniciar el passat any a l’hora                 
d’acollir nous projectes als espais del Citilab, per tal d’obrir les portes a projectes              
d’innovació social que comparteixin el compromís amb el Citilab de treballar per            
millorar la societat que ens envolta.  
 
CETIC 
 
En relació a la CETIC, amb lloc per a 18 empreses i a quasi plena ocupació (94’4%), al                  
2016 s’han incorporat les següents noves empreses: 
  
FIRTS SEVEN INBESTERS S.L, una empresa dedicada al microfinançament de          
projectes de renovació urbanística amb un fort component de RSC. 
 
Per altre banda aquest any s’ha produït una sortida que és la de l’empresa Ubiquity. 
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El directori d’empreses i les seves missions estan publicades a la Web del Citilab.  
 
Laworking 
 
El labworking, amb més de 25 llocs per a professionals, s’ha consolidat per donar              
suport a 3 tipus de col·lectius:  
 

● Empreses que, ja instal·lades al Citilab, s’han vingut a menys i passen per             
dificultats econòmiques i necessiten un espai de protecció per recuperar-se. 

● Pre-emprenedors, estudiants o assalariats, que volen explorar un projecte         
personal d’innovació. 

● Autònoms, que necessiten un espai puntual obert i estan oberts a establir            
aliances per donar suport al seu projecte o col·laborar en el d’altres. 

El perfil sociodemogràfic dels usuaris que formen part de la comunitat de labworkers             
és d’un grup de 18 persones d’entre 25 i 45 anys, majoritàriament format per homes               
residents a Cornellà del Llobregat o a poblacions del Baix Llobregat. Pel que fa a la                
seva seva situació laboral, un 17% dels usuaris està a l’atur.  
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Suport a les accions de formació o divulgació promogudes pel talent en innovació             
social i tecnològica 
 
S’han fet diferents accions per dinamitzar els projectes dels emprenedors de           
l’ecosistema del Citilab i divulgar coneixement sobre noves professions i tendències. 
 
Taller de formació per a ús professional de drons (3a i 4a edició) 
 
Seguim treballant per promoure les noves professions al Citilab. Des de la            
col·laboració amb l’empresa FMIC del Citilab s’organitzen periòdicament tallers d’un          
dia per apropar al públic les oportunitats que genera la tecnologia dels drons. 
 
Curs de pilot avançat de drons (1a edició) 
 
El 3 d’octubre l’empresa FMIC va realitzar al Citilab el nou curs de pilot avançat de                
drons. Es tracta d’un curs de tres setmanes on es realitzen 60 hores de teoria y unes                 
12 hores de pràctica. L’objectiu del curs és que els alumnes obtinguin els             
coneixements necessaris per desenvolupar aquesta nova professió: pilot de drons. 
 
Club Racing Dron Team 
 
Espai obert al públic interessat en el món dels drons. La iniciativa del Racing Dron               
Team va començar el divendres 13 de Maig a les 16h amb la intenció d’obrir aquest                
espai cada divendres de 16 a 20h al Citilab per a començar a crear una petita                
comunitat de persones interessades en aquest nou món. A l’espai del Racing Dron             
Team les persones s’apropen al coneixement de totes les noves professions que es             
desprenen d’aquesta nova tecnologia compartint inquietuds amb professionals com         
són l’equip de l’empresa FMIC del centre d’empreses del Citilab. Des d’aquest primer             
contacte els participants del Club poden començar un full de ruta cap a una nova               
professió. 
 
Taller d’introducció a la  soldadura i la microelectrònica (1a i 2a edició) 
 
Des del Laborlab treballem per millorar les oportunitats d’ocupació de les persones. El             
taller d’introducció a la soldadura i la microelectrònica és un exemple de formació que              
va ajudar a millorar les oportunitats d’ocupació de dos grup de dones que treballaven              
en una empresa de Vacarisses on fruit d’un ERO es van quedar en atur. Les dos                
edicions d’aquest curs es van celebrar per donar resposta a aquesta demanda            
concreta.  
 
Cicle formatiu de grau superior de mons virtuals, realitat augmentada i gamificació 
 
La col·laboració amb Fundació Obicex ha permès desenvolupar un Cicle Formatiu de            
Grau Superior que s’ha convertit en una nova oferta formativa pel territori            
http://obicex.com/. Durant dos anys s’ha donat suport fins a que aquests poguessin            
tenir el seu punt d’equilibri. 
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ProjectLab  
 
El ProjectLab és un laboratori d’idees, de projectes, d’innovació i de transformació.  
 
És un nou projecte que neix com a fruit de la col·laboració entre Citilab i Humpspeed,                
una de les empreses ubicades al Citilab. La motivació inicial del projecte és la d’ajudar               
a promoure projectes d’innovació a totes aquelles persones que tenen ganes de ser             
protagonistes del canvi: 
 

● A persones que des del seu lloc de treball volen o tenen que promoure un               
projecte d’innovació per a la millora de la organització.  

● A caps de projecte o líders d’equips que promouen projectes.  

● A futurs professionals que volen aproximar-se a una oportunitat de treball           
oferint un projecte d’innovació a una organització.  

La proposta consisteix en: 
 
Open Talks: Es tracta de ponències de divulgació de les competències de la innovació              
per a promoure projectes.  
 
Project Sessions: Són tallers de disseny de projectes a partir de l’anàlisi d’una             
oportunitat.  
 
ProjectLab Programa: Una formació per a desenvolupar competències personals per a           
promoure projectes d’innovació.  
 
Generador d’idees: Sessió dirigida per a trobar idees innovadores a partir d’un repte.  
 
El llançament del Projectlab es va realitzar el mes de Juliol. Les accions que s’han               
portat a terme amb aquest projecte són un Open Talk i la realització el mes de                
Novembre del primer programa intensiu amb tècnics de l’Ajuntament de Cornellà de            
Llobregat. La valoració del taller per part dels participants va ser molt positiva. 
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Impulsar la recerca, el disseny, el desenvolupament i el prototipat de projectes            
d’interès compartit amb els emprenedors 
 
Implementació de la moneda complementària 
 
Aquest any s’ha impulsat un estudi per a la implementació d’una moneda social o              
sistema d’intercanvi amb l’objectiu de dinamitzar el nostre ecosistema. Aquest estudi           
s’ha portat a terme a través d’un projecte col·laboratiu amb una de les empreses del               
Centre d’Empreses del Citilab pionera en aquest àmbit, Ubiquat Technologies.  
 
S’han seleccionat un seguit d’agents clau de l’ecosistema del Citilab i del seu entorn              
per tal de realitzar unes entrevistes i fer una primera exploració de l’estat de l’art amb                
els següents objectius: 
 

● Facilitar i promoure un sistema d'intercanvis, moneda social o similar, entre el            
Citilab, el teixit associatiu i els emprenedors que possibiliti l'intercanvi o el            
voluntariat amb retorn. 

● Servir de punt de partida per desplegar un model de col·laboració entre les             
parts interessades per dur a terme la investigació, el disseny i el            
desenvolupament d'un projecte. Sobretot en les fases inicials des de la           
concepció al disseny concret del projecte. 

● Protegir l'ecosistema i evitar abusos o desigualtats entre aquells que col·laboren           
i els que no col·laboren en l'ecosistema. És a dir, que es garanteixi la justícia i                
el retorn a l'ecosistema. 

● Dinamitzar els intercanvis entre els que no tenen liquiditat, però que poden i             
volen col·laborar, i que al mateix temps volen tenir la garantia que també seran              
ajudats quan ho necessitin. 

 
La primera fase exploratòria de l’estudi ens indica que el Citilab té tota una sèrie de                
característiques favorables per a la implementació de la Moneda Social:  
 

● El Citilab té capacitat per actuar com a referent d’un nou model de Moneda              
Social i ser ell qui exporti el model que acabi implementant, o bé actuar com a                
catalitzador de la creació d’altres projectes amb els que podria col·laborar.  

● Existeixen diferents mons que conflueixen al Citilab. Aquesta dinàmica holística          
és la seva força, però al mateix temps pot ser un gran handicap si no té la                 
capacitat de disposar dels recursos necessaris per a tirar endavant tots els            
projectes amb la qualitat desitjada. 

● Ha estat un comú denominador entre els entrevistats que tenen relació directe            
amb el Citilab el fet d’estar disposats a col·laborar, en la mesura de les seves               
possibilitats.  
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Plataforma de co-working col·laboratiu 
 
Pel que fa al Labworking, ja fa un temps que en aquest espai es va començar a                 
co-dissenyar amb la pròpia comunitat d’usuaris. Aquest co-disseny ha resultat en un            
nou model de co-working col·laboratiu on les persones que hi participin contribuiran a             
la dinamització de l’ecosistema amb el seu temps. Es tracta, doncs, d’una mena de              
banc del temps, on una hora d’ús de l’espai implica un minut a retornar a               
l’ecosistema. Aquest procés està en construcció, un dels elements importants per a fer             
possible aquesta realitat és la implementació d’una eina que ajudi a gestionar l’espai.             
Aquesta eina s’està prototipant per part d’un dels emprenedors de l’espai, aquest és             
un exemple de com contribuir a la dinamització de l’espai.  
 
Smart Citizen: Internet de les Coses (IoT) 
 
Smart Citizen és una iniciativa que obre a la ciutadania i als professionals un nou marc                
d’experiència per conèixer i experimentar amb la Internet de les Coses (IoT) a l’espai              
públic. També desenvolupar coneixement sobre la IoT, un àmbit de tendència que ja             
s’aplica a la Smart City, i d’aquesta forma contribuir a millorar l’entorn d’innovació i a               
empoderar a ciutadans i ciutadanes per ser constructors co-responsables de les           
ciutats intel·ligents. Aquesta iniciativa ha estat resultat de la col·laboració de Citilab            
amb CSS i Iberoxarxa, també de l’ecosistema d’innovació de Citilab. 
 
S’ha generat una pàgina web  per publicar els continguts més rellevants.  5

 
S’ha desplegat una infraestructura de xarxa LORA que cobreix Cornellà i possibilita            6

els tallers pilot d’IOT.  
 
S’ha treballat en un sistema servidor públic de monitorització i emmagatzematge de            
dades.  
 
S’ha desenvolupat les plaques microcontroladores Whitecat (nodes) per fer les coses           
intel·ligents. És a dir, amb capacitat de procés i que es puguin connectar a Internet               
amb el gateway LORA WAN, que també s’ha desenvolupat. 
 
S’ha fet una prova de concepte d’una eina gràfica per desenvolupar la lògica de les               7

coses d’un projecte d’IOT. Una eina gràfica per blocs per a tothom. 
 
S’han desenvolupat les presentacions que defineixen l’ecosistema així com material          
per fer servir als diferents tallers.  
 
S’han generat i s’ha posat a disposició pública tot el coneixement relatiu al disseny i               8

desenvolupament d’un projecte d’IOT. 

5 http://whitecatboard.org/ 
6 http://whitecatboard.org/LoRa WAN-deployment-in-cornella 
7 https://github.com/whitecatboard/blockly-environment/wiki 
8 https://github.com/whitecatboard 
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S’han realitzat tres accions per a apropar la IoT a les persones. La primera d’aquestes               
accions va consistir en la realització de dos sessions que es van portar a terme               
col·laborant en el programa Innobus de Innobaix. A la primera d’aquestes sessions es             
va fer una introducció de la IoT a un grup de 22 persones del Baix Llobregat. Aquest                 
grup es tractava de persones recent llicenciades de diferents disciplines que           
participaven en un programa d’ideació de projectes d’emprenedoria amb Innobaix, i ja            
que es va tractava de donar resposta a reptes que llançaven diferents empreses,             
Citilab va proposar un repte sobre IoT. La segona sessió d’aquesta activitat va             
consistir en tutoritzar a un grup de 3 persones que van escollir el repte de IoT. El                 
resultat va ser la presentació d’un projecte sobre el consum energètic en un entorn              
col·laboratiu de l’internet de les coses.  
 
Pel que fa a la segona acció realitzada, aquesta és la primera d’un conjunt d’accions               
que es realitzaran al llarg de l’any amb la col·laboració d’Ajuntaments de l’AMB.             
Aquestes accions consisteixen en la realizació de tallers de tres hores sobre divulgació             
i ideació de projectes de IoT a l’espai públic a través de l’ús de la placa Whitecat.                 
Aquesta primera acció s’ha dut a terme a Santa Coloma de Cervelló. 
 
Finalment, a través de la participació del programa InnoLab es va realitzar una             
presentació de la IoT a estudiants de diversos centres de Formació Professional del             
Baix Llobregat. Actualment un grup d’estudiants està treballant amb un repte de IoT.  
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4. ThinkLab: Reflexionar, debatre, divulgar i orientar (ReDDO) 

 
Objectius 
 
El ThinkLab és una iniciativa per desenvolupar metodologies i eines de reflexió, debat,             
divulgació i orientació que permetin generar coneixement oberts als ciutadans, des del            
Citilab i amb les comunitats d’innovació, en els àmbits de la participació, l’educació i              
les noves professions. També contribueix a la captació d’usuaris, grups d’interès i            
comunitat. 

4.1. Web 

 
El canal de comunicació propi del Citilab és el web citilab.eu, el qual serveix de               
plataforma per a la difusió de l’actualitat de l’ens: les accions formatives dels diversos              
projectes, els serveis del Citilab, els projectes dels emprenedors i tota l’activitat que             
acull el centre. 
 
Durant el 2016 s’han publicat un total de 28 notícies i 3 videonotícies al web sobre                
l’activitats proposades al Citilab dins dels projectes propis, i la participació a projectes             
europeus, a jornades i conferències, entre d’altres. També s’han publicat 18 entrades            
d’agenda, amb diferents actes tant organitzats pel Citilab com per altres organismes,            
empreses i entitats.  
 
D’altra banda al llarg de l’any s’han enviat 15 campanyes via newsletter, amb un rati               
d’apertura del 21%. La base de dades de contacte inclou 4.587 subscriptors repartits             
en cinc llistes: usuaris del Citilab, centres educatius batxtillerat, Learning Hub users,            
Learning Hub English i Learning Hub Dutch. 
 
El nou web del Citilab és un projecte de llarga durada per la seva envergadura. Al llarg                 
de 2016 s’ha treballat el disseny i estructuració del contingut dins d’una primera             
implementació en Drupal, que només ha servit de disseny i prototip, doncs al final              
hem acabat en una plataforma WordPress, atès la quantiat de plugins que té i ens               
evitaria entrar en desenvolupaments a mida. La facilitat d’ús i intuïtivitat d’aquesta            
eina es considera clau de cara a dinamitzar la participació ciutadana en la mateixa,              
així com la implicació dels diferents agents dins l’ecosistema del Cililab (empreses,            
emprenedors, treballadors). Es preveu un apartat de repositori de coneixement i una            
millor visualització dels espais i de l’agenda d’activitats.  
 
En espera del seu llançament al 2017, el web actual ha registrat 58.780 visites, con               
un total de 123.217 pàgines vistes. Pel que fa a l’adquisició d’aquestes visites, 30.209              
han estat fruit de la cerca orgànica, cosa que representa un 51,4% del total. Un               
16,7% s’ha obtingut per entrada directa al web, un 13,5% per la referenciació des              
d’altres pàgines, 11,3% pel posicionament d’anuncis als cercadors, un 5,3% per les            
xarxes socials i un 1,7% per clics a les newsletters. 
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4.2. Xarxes Socials 

 
Les xarxes socials amb més impacte en el cas del Citilab són Facebook i Twitter, que                
han experimentat un 5% d’increment en nombre de seguidors que l’any anterior, amb             
3.874 i 10.400 respectivament; i amb un abast de 344.281 d’impressions en pantalla.             
LinkedIN, xarxa de contactes professionals, on el perfil del Citilab es va crear al 2015               
ha obtingut un 10% d’augment en el nombre de seguidors. Tot i que el seu abast                
encara és limitat, es planteja com una de les plataformes amb potencial especialment             
per atreure professionals emprenedors amb projectes innovadors.  
 
Els Meetups responen a una nova modalitat de comunicació entre els Citilabers, que             
els ajuda a organitzar-se per grups en funció d’interessos concrets i amb            
convocatòries específiques de reunions o d’esdeveniments. Actualment hi ha un perfil           
genèric del Citilab i un altre dels Clubs que sumen un total de 356 usuaris i 6                 
convocatòries. 
 
Youtube és la xarxa audiovisual on es difonen nombroses iniciatives que tenen lloc al              
Citilab, tant per documentar les activitats dels projectes com per recollir els actes i              
activitats que s’hi convoquen. Enguany s’han elaborat un total de 87 vídeos, 56 dels              
quals corresponent a accions del Citilab o de l’Ajuntament de Cornellà (Sucom /             
Col·laboratori, Seniorlab, Edutec, Tecnoestiu i plens de l’ajuntament) i 31 dels           
projectes europeus Jam Today, Pelars i Mind the Gap. En total, hi ha 657 vídeos               
allotjats a Youtube.  
 
Per últim, al perfil de Flickr hi ha 8.160 fotos publicades en 24 àlbums. Malgrat que el                 
seu seguiment com a xarxa social no té gaire impacte, donat la seva especialització en               
fotografia, el seu valor resideix en oferir un repositori visual com a aparador de les               
activitats del Citilab i per tant reforça les accions en comunicació.  

 

 

  

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT CORNELLÀ | Pl. Can Suris, s/n.| Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona | Teléfono: 93 551 06 60 | Fax. 93 551 06 78 
   Página 64 de 71 



 

 
MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2016 

Versió: 1.0 |Ref. 161231-citilab-memoria-pla2016 

 

4.3. Jornades i Esdeveniments 

4.3.1. Jornada de Programació i Robòtica educatives 

 
La VIII Jornada de programació i robòtica educativa JPRE17 es va organitzar            
conjuntament amb el Departament d'ensenyament, en concret amb l'àrea TAC i el            
CESIRE i amb la participació en el comitè dels serveis territorials del Baix Llobregat.              
La jornada rep el suport de l'Ajuntament de Cornellà i del projecte mSchools de la               
MWC. 
 
Es fan cinc reunions de preparació alternant Citilab, Departament, GSMA i Cesire. Es             
manté el format de matí i tarda i es modifica l'horari i els espais per destacar la fira de                   
projectes d'alumnes, que l'any anterior havia sigut breu i col·lisionava amb els horaris             
de ponències. Es decideix substituir la conferència inaugural per participacions breus           
en format panell, amb les novetats més destacades de l'any. Hi participen els             
organitzadors, el projecte Codeclubcat del Servei de biblioteques, Robolot i Robotseny. 
 
El termini de presentació d’experiències, on s’afegeix el format pòster, s’obre l’11 de             
gener i es tanca el 13 de març. Després de la selecció i canvi d’algunes ponències a                 
format pòster o experiències d’alumnes hi ha una total de 31 ponències, 11 tallers, 18               
experiències d'alumnes i 7 pòsters. 
 
A la jornada hi participen 8 empreses, relacionades amb la programació i la robòtica              
educativa i que col·laboren amb productes en un sorteig per els participants. Les             
emporses són: Bq, Cebek/Fadisel, Enfoca, EntresD, Innova Didàctic, Ro-botica,         
SuKuRu i Ultra-Lab. 
 
La inscripció s’obre a l’abril i es dóna un mes de termini. La convocatòria la gestiona el                 
departament d’Ensenyament a través de la pàgina principal del xtec i reforçat pel             
Citilab. Finalment s’inscriuen 357 participants i un total de 89 alumnes per la fira              
d’experiències.  
 
El 21 de maig se celebra la Jornada amb 5 espais de ponències paral·leles en, la fira                 
d’alumnes l’espai d’empreses, el de pòsters i els 11 espais de taller de les tardes.               
Durant la conferència inaugural i el panell s’habilita la retransmissió a l’aula C per              
ampliar la capacitat de l’auditori. El Citilab està plenament ocupat durant tota la             
jornada i tot es desenvolupa segons el previst. Es compleix plenament l’objectiu de             
fomentar l’intercanvi d’experiències didàctiques, eines s i metodologies. 
 
El Citilab hi participa com a ponent al panell inicial, amb un pòster que recull les                
experiències realitzades en aquest àmbit i amb les següents ponències: 
 

● JAM: Cocreació de videojocs educatius de matemàtiques, programació i hàbits          
saludables. 
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● WhiteCat: Programació visual i dinàmica en blocs per a IOT. 

● Blocs propis amb Snap4Arduino 

 
Es ponen destacar les següents ponències: 
 

● Experiències d’impressió 3D a primària. Neus Garcia, Escola Llar-Lluís M.          
Mestras 

● Robòtica Banyoles. Foment de la robòtica educativa a la ciutat. Anna Roura i             
Mireia Martí, Servei d’Educació-Ajuntament de Banyoles 

● Programació i robòtica dins del treball basat en projectes. Frank Sabaté           
(@franksabate), Escola Projecte 

● Robots futbolistes: aprenentatge basat en un repte molt motivador. Joan          
Pellicer, Institut Cendrasos; Josep Bofarull, Institut Coster de la Torre; Enric           
Bolaño, Institut El Morell 

 
Al canal de YouTube del Citilab hi ha un recull de 6 vídeos amb les ponències més                 
destacades. 
 
La VIII jornada ha aconseguit un any més una participació creixent, ha consolidat             
l'espai de fira d'alumnes i ha reforçat al Citilab com a referent dintre de la comunitat                
educativa pel que fa a l'ensenyament de la programació i la robòtica. 
 
Per l'any 2017 s'hauria d'ampliar l'espai de participació d'alumnes, amb la possibilitat            
de situar carpes fora del Citilab per visibilitzar encara més aquesta jornada del mes de               
maig. 
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4.3.2. Setmana de la Co-innovació 

 
La Setmana de la co-innovació és un esdeveniment anual que vol reunir les             
organitzacions, els emprenedors i el públic en general durant una setmana de diàleg i              
interacció per aconseguir aflorar iniciatives innovadores ciutadanes. La setmana de la           
co-innovació vol visibilitzar totes aquelles accions innovadores que es treballen al           
territori. Totes aquelles iniciatives que estan potenciant la innovació al territori,           
aquelles que implementen idees i que transformen la societat. 
 
El territori té tradició innovadora, tant a nivell d’empresa com d’administració pública i             
des de la pròpia ciutadania, el territori ha experimentat històricament amb formes de             
co-responsabilitat, producció col·laborativa i lideratge compartit. 
 
Hem celebrat la 3a edició, enguany oberta a l’Àrea Metropolitana, entre el dilluns 28              
de novembre i el divendres 2 de desembre. Durant una setmana, diversos            
Ajuntaments, organitzacions i col·lectius han programat activitats orientades a         
reflexionar, debatre, divulgar i orientar en tot allò relacionat amb la innovació            
ciutadana, social, tecnològica o educativa i que poden aportar solucions als reptes dels             
nous temps. A la Setmana de la Co-innovació es va treballar per construir un              
ecosistema d’innovació social, col·laboratiu i digital del territori. 
 
Va ser una setmana amb esdeveniments educatius, amb conferències, seminaris,          
tallers, presentació d’eines i dinàmiques sobre les competències que s’estan treballant           
en aquests moments. Es va posar atenció a l’empoderament de l’emprenedoria           
responsable, a l’economia del bé comú, a la relació entre l’empresa convencional i             
l’economia social, a la innovació social digital responsable o a l’aplicació de la indústria              
4.0 al territori, entre d’altres. 
 
També es va dur a terme la Jornada d’Innovació Social, Digital i Responsable al              
Citilab, on es va comptar amb la presència Anna Majó, comissionada de Tecnologia i              
innovació digital de l’Ajuntament de Barcelona i d’Héctor Santcovsky, director de           
l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Així mateix hi va haver jornades de treball per impulsar la Xarxa d’Innovació Social              
del Baix Llobregat, així com diverses entregues de premis i presentacions de projectes             
d’emprenedoria i innovació social: http://co-innova.citilab.eu/ 
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4.3.3. Jornada El mediterrani com un laboratori viu obert 

 
Aquesta acció, que va tenir lloc al Citilab els dies 17 i 18 de Novembre, va ser                 
co-organitzada els mesos anteriors amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i            
la European Network Of Living Labs (ENoLL) amb el suport d’AMB. Es va organitzar              
aprofitant la Smart City Expo i les mobilitats Internacionals d’altres agents que estan             
desenvolupant sistemes d’innovació impulsats pels ciutadans de les seves regions. 
 
L’objectiu de les sessions van ser: 
 

- Mapejar les iniciatives existents en els laboratoris mediterranis: projectes, 
persones i polítiques. 

 
- Conèixer les principals experiències i iniciatives a la regió sobre: 

 
- Creació d'ocupacions de valor afegit en les societats mediterrànees. 

- Desenvolupar noves habilitats. 

- Empoderar ciutadans, ciutats intel·ligents i els models de sostenibilitat. 

- Els ecosistemes regionals d'innovació i el paper de Living Labs. 

- Definir i acordar els següents passos: 
 

- Com poden els laboratoris beneficiar-se de les Estratègies Intel·ligents 
d'Especialització de la UE? 

- Com Fomentar i potenciar les col·laboracions entre els laboratoris de Med 
i South Med? Suggeriments de programes i iniciatives. 

- Proposta De nous marcs de cooperació per als sistemes d'innovació 
impulsats pels ciutadans a la regió. 

 
El dia 17 al migdia es van rebre els diferents participants en un dinar. En finalitzar                
aquest, es va passar a la sessió de benvinguda institucional on van participar els              
co-organitzadors i patrocinadors de les jornades. 
 
Després de la benvinguda es van iniciar les sessions específiques on hi havia una taula               
d’experts i un moderador.  
 
Cada sessió estava estructurada en un tema i amb un temps d’una hora. El moderador 
platejava el tema i donava pas als experts, que com a molt podien intervenir 10’ en la 
seva presentació, deixant al final un torn de paraula a la resta d’assistents. 
 
Totes les sessions es van gravar en vídeo i les presentacions estan en un repositori a 
disposició.  
 
 
 
 
 
Les sessions van ser: 
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Primera:  Mapejar les iniciatives existents en els laboratoris mediterranis: projectes, 
persones i polítiques. 
 
Segona: Compartir experiències i iniciatives en la regió per crear llocs de treball de 
valor en les societats mediterrànies. 
 
Tercera: Desenvolupar noves competències 
 
Quarta: Temes clau en la mediterrània. Empoderament de ciutadans i ciutats 
intel·ligents i sostenibilitat. 
 
Cinquena: Ecosistemes Regionals d’Innovació i el rol dels laboratoris vius. 
 
Sisena: Com desenvolupar i enfortir polítiques de innovació ciutadana inclusiva. 
 
Final: Resum i recomanacions.  Aquesta última va ser de 30 minuts.  
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4.4. Social Media Lab 

 
Objectius 
 
Social Media Lab facilita la creació i producció de nous continguts audiovisuals que             
puguin servir per a la difusió, promoció, creació i transferència de coneixement o bé              
per dinamitzar les comunitats i xarxes socials existents. 
 
Resultats  
 
Una de les tasques del Social Media Lab és la de donar suport a les               
comunitats/entitats de Cornellà en l’àmbit audiovisual, ja sigui amb el préstec d’espais            
i material o enregistrant esdeveniments. 
 
Diferents empreses o associacions requereixen dels serveis del Social Media per           
desenvolupar els seus projectes audiovisuals, sobretot material (càmeres, focus, etc.)          
o l’espai com el plató, amb el croma i assistència per a la seva il·luminació. 
 
La principal tasca del Social Media Lab és donar suport mediàtic als diferents projectes              
interns o externs en els quals ha participat el Citilab. Des de produïr peces              
audiovisuals amb la intenció de divulgar o mostrar diferents accions realitzades, fins a             
fer un recull d’imatges per a la documentació de projectes o divulgació d’aquests. 
 
A continuació es detallen els resultats d’aquesta tasca: 
  
Aquest any coincideix el tancament de tres projectes europeus (Pelars, Jam Today i             
Mind the gap) el que genera un increment de la producció audiovisual. A banda              
d'enregistrar els tallers i documentació de projecte habitual, hi ha els enregistraments            
de conclusions i tancaments de projecte. Això ha fet que s'hagin realitzat menys             
accions de suport a la comunitat per la part de media en comparació amb el 2015. 
 
Mantenim la relació de treballs conjunts amb els tècnics de l'Àrea de joventut i              
solidaritat de l'Ajuntament començats l'any 2015 (Factoria musical, La cuina de la            
diversitat, Xiringuito Jove, Jazz & beer, etc.). 
 
Amb els Clubs de Mèdia i un seguit d'accions amb les comunitats en el marc del                
Col·laboratori i accions de suport al programa SUCOM hem estat capaços de contribuir             
a l'objectiu d’estendre i d’enfortir les aliances amb els agents del territori, participant i              
donant a conèixer les accions de les seves entitats. 
 
Un nou encàrrec per part de l'Ajuntament de Cornellà per aquest 2016 és assumir la               
gravació i l’emissió en directe, via streaming, dels plens municipals de l'Ajuntament de             
Cornellà, amb la corresponent gestió del servidor i servei de streaming, també            
l'allotjament de les gravacions al propi canal de YouTube creat per aquesta tasca. 
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Com cada any hem fet el Tecnoestiu on els nois i noies de diferents casals (i també                 
particulars) participen en l'experiència dels diferents tallers que prepara el Citilab, en            
concret, en un d'ells, explicant i posant en comú la seva experiència al plató del               
Citilab, on enregistren un petit vídeo que posteriorment es penja a internet. 
 
La nostra línia de treball no pretén únicament donar suport mediàtic als diferents             
projectes interns o externs, per això s'enfoca també en empoderar als agents amb els              
quals ens relacionem i crear aliances que permetin al Citilab estendre el seu potencial              
amb nous agents de la ciutat. Al mateix temps treballem per donar accés a aquests               
agents els recursos audiovisuals propis per tal de contribuir a visualitzar la riquesa del              
teixit associatiu i cultural del territori. 
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