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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, AMB, Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 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
Citilab manté aliances amb Consell Comarcal del Baix Llobregat, agència d’innovació
Innobaix i Fundació Viladecans, entre d’altres.
A.5. Xarxes Internacionals
Citilab forma part de la xarxa europea de Living Labs (eNoLL) i ha col·laborat
puntualment amb la Xarxa europea i la Red Iberoamericana de Laboratorios
Ciudadanos.
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A.6. l’Espai
Citilab facilita 4.500m2 d’espais d’intercanvi, divulgació i transferència de coneixement,
a iniciativa de Citilab i també en col·laboració amb altres institucions que configuren
les diferents comunitats d’innovació. Citilab es consolida com un espai de talent, de
xarxes de col·laboració i de projectes d’innovació pel desenvolupament social i
econòmic. Més de 1.500 m2, són de suport d’empreses d’innovació social i tecnològica.
A.7. Equip Humà
L’any 2018 l’equip de Citilab ha estat d’unes 18 persones i 8 persones de pràctiques.
La capacitat del personal laboral ha estat al voltant de 30.000 hores, sense comptar
els contractes de pràctiques.
A.8. Dades econòmiques
La liquidació del pressupost operatiu es de 1’2 milions d’euros aprox., sense
amortitzacions ni subvencions traspassades d’altres exercicis.
A.9. Dades d’Activitats
El número total d’usos enregistrats ha estat 82.816 usos, representa un increment
del 35% respecte les dades de l’any anterior. Provocat per aules d’estudi
principalment. D’aquests usos:
19.220 usos p
 er programació d’esdeveniments propis o de tercers (23,21%)
63.596 usos per activitats pròpies del Citilab (76’79%), dels quals:
18,01% usos d’activitats per ciutadans, és a dir 14.918 usos.
38,97% 5.814 de Cornellà de Llobregat.
59,24% 8.838 d’altres municipis d’AMB.
1,78% 266 de municipis fora d’AMB.

36,56% usos d’aules d’estudi per ciutadans, és a dir 30.279 usos.
54,67% 16.554 de Cornellà de Llobregat.
43,92% 13.300 d’altres municipis d’AMB.
1,40%
425 de municipis fora d’AMB.

22,22% usos per emprenedors d’empreses 18.399 usos.
17,55% 3.229 de Cornellà de Llobregat. ( origen de residència dels treballadors)
72,37% 13.315 d’altres Municipis d’AMB. ( origen de residència dels treballadors)
10,08%

1.855 de municipis fora d’AMB

Les empreses amb domicili a Cornellà són el 15,4%, AMB 69,2%, Altres 15,4%

En total 1.274 usuaris han assistit a formacions, increment del 44,61%. El
93,56% per formacions pròpies (1.190) i 6,44% promogudes amb o per empreses
(84). De la formació pròpia el 15,46% és formació a formadors (184).
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A.10. Citilabers
S’arriba al número total de socis de 11.707 Citilabers, un creixement de 20,10%
respecte l’any anterior. El 53% son homes i el 47% son dones. Enguany el número
de nous socis inscrits ha estat de 1.959, vuit punts i mig més que el creixement
de l’any anterior.
A.11. Reconeixements
Citilab enguany no ha concorregut ni guanyat cap reconeixement o premi.
A.12. Estratègies d’Innovació
La nova estratègia de la Unió Europea 2014-2020 reconeix el nou model d’innovació
que promou Citilab i que posa a la ciutadania en el centre del procés d’innovació.
Citilab participa en l’estratègia d’especialització que impulsa un creixement intel·ligent,
sostenible e integrador, mitjançat la millora de l’entorn d’innovació.
Els principis d’acció, objectius estratègics i programes son:

Principis

Objectius Estratègics

Programa

1

Fomentar cultura d’innovació i xarxes
d’innovació social i tecnològica.

Comunitats d’innovació social i
tecnològica

Col·laboratori

2

Aprendre a innovar per projecte.

Ciutadans amb competències
d’innovació

Edulab

3

Emprendre en col·laboració i
sostenibilitat.

Projectes d’innovació social i tecnològica
oberta. Noves professions.

Generar valor y coneixement

Valor en forma de nous models,
mètodes, productes/serveis i
coneixement.

4

Laborlab

Thinklab
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PROJECTES D’INNOVACIÓ
1. Fomentar cultura i xarxes d’innovació social i tecnològica
1.1. EL COL·LABORATORI
Objectius
El col·laboratori és un programa que permet conèixer els agents d’innovació i les
seves motivacions, desenvolupar grups d’interès i comunitats. Permet experimentar
nous model de participació, d’organització i de governança que fomentin la
co-responsabilitat dels agents entorn una nova cultura d’innovació compromesa amb
el desenvolupament social i econòmic.
Beneficiaris
Ciutadans, grups d’interès i comunitats, estudiants.
Administracions públiques, emprenedors, PIMES, Universitats.

RESUM EXECUTIU
a.Captar usuaris, grups d’interès i comunitats.
El Col·laboratori treballa per obrir el Citilab com a laboratori ciutadà al conjunt de la
ciutadania de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar una cultura de
innovació, teixir comunitats de recerca i innovació, promoure un "col·laboratori" de
ciutat on les entitats d’aquesta col·laborin i generin sinergies que permetin impulsar la
construcció d’un sistema d’innovació local.
Enguany des del Col·laboratori s’ha dissenyat una estratègia que ha permès identificar
contactar i implicar a usuaris, grups d'interès i comunitats locals. En aquest estratègia
s’ha identificat diverses comunitats amb potencial per treballar la construcció d’un
col·laboratori de ciutat.
Durant el 2018 s’ha treballat especialment dues comunitats locals: l’esportiva i
l’educativa.
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Comunitat esportiva
Durant el primer semestre de 2018 s’ha treballat intensament amb el departament
d’esports de l’Ajuntament de Cornellà per tal de co-dissenyar i implementar una
estratègia que ens permetés identificar, contactar i involucrar agents de la comunitat
esportiva.
"Cornellà, ciutat esportiva" és el programa que avui recull les accions d'un model
esportiu de ciutat que arrenca en la transformació dels ajuntaments democràtics com
a fórmula de desenvolupament i cohesió social. Avui les xifres oficials de l'Ajuntament
de Cornellà, resultants de l'aplicació d'aquest model en la temporada 2016/2017 és
d'un total de participants reals que supera les 85.000 persones, de les quals 66.000
són residents a la ciutat; el 50% són jugadores i el 50% són jugadors; cada setmana
hi ha un total de 74.000 usos i això ens situa en una taxa d'usos anuals propera als 2
milions. A Cornellà hi ha un total de participants en activitats esportives en edat
escolar de gairebé 53.000 persones i en edat no escolar de 33.000 persones. Cornellà
és una població de 87.532 habitants (2016).
Els antecedents de la nostra relació col·laborativa amb l’àmbit esportiu se situen en
projectes com SportTic, una línia d'empoderament mèdia en què diferents entitats
esportives de la ciutat van decidir col·laborar amb Citilab per formar en mitjana als
seus equips i poder compartir els seus resultats, i les seves experiències en diferents
disciplines esportives.
Accions
La primera oportunitat que vam identificar per treballar conjuntament la vam articular
al voltant dels joves incorporats al departament d’esports, a partir dels plans
d’ocupació. Per fer-ho vam co-dissenyar la capacitació d’Agents Esportius Digitals que
ens permet empoderar a joves que ja compten amb estudis dins el món esportiu i que
hi participen activament a la ciutat des dels seus equipaments. D’aquesta manera s’ha
pogut assolir un doble objectiu. En primer lloc les noves competències els milloren el
seu perfil adquirint competències per generar i desenvolupar projectes de comunicació
transmèdia que permetin generar accions de sensibilització dels programes esportius
de la ciutat i d’altre la identificació i generació de videocurrículums d’agents de la
comunitat esportiva de la ciutat que donin lloc a la primera capa del mapa de
coneixement de la ciutat impulsat des del Thinklab.
Impacte
●
●
●

Co-disseny de la formació ADE amb el Departament d’esports.
10 joves empoderats, 7 agents de la comunitat esportiva implicats.
Co-Disseny de projecte Singulars que ha estat atorgat.
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Comunitat Bibliolabs
Durant el 2018 s’ha treballat per establir una aliança estratègica amb les Biblioteques
de la Ciutat. Per fer-ho s’ha treballat per recollir necessitats i alinear línies de treball
amb el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà, amb els responsables del
projecte Bibliolabs de la Diputació de Barcelona i amb la direcció de la Biblioteca
Central i la Biblioteca Marta Mata de Cornellà.
A partir de la col·laboració iniciada amb les Biblioteques Central i Marta Mata s’ha
desenvolupat un projecte i una linea de treball conjunt que compta amb el suport del
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà i de la Diputació de Barcelona.
Accions
Co-Disseny i implementació d’un programa d’apoderament i accions de suport dels
Bibliolabs de Cornellà:
●

●

Projecte “Co-creant Comunitats i Coneixement ciutadà als Bibliolabs
Biblioteques” que s’ha presentat al programa Bibliolabs de la Diputació de
Barcelona.
Primera proposta d’apoderament dels equips de les biblioteques com agents
activadors de l’ecosistema d’innovació local” en el seu repte d’esdevenir
Bibliolabs.

Impacte
●
●

Un nou projecte amb el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Cornellà i la Diputació de Barcelona.
Aliança amb les Biblioteques de Cornellà.

Comunitat educativa
La segona comunitat amb la qual s’ha iniciat un treball conjunt ha estat la comunitat
educativa. En concret s’ha treballat amb el centre de recursos pedagògics de Cornellà i
Serveis Educatius del Baix Llobregat, i amb els instituts de la ciutat. En aquest cas,
l’oportunitat identificada per poder co-dissenyar i per implementar una estratègia amb
la que contribuir a transformar els treballs de recerca i convertir-los en part de
l’ecosistema de recerca i innovació de la Ciutat.
El primer pas ha estat el suport en la tutorització de treballs de recerca en curs que
ens ha permès detectar els punts a reforçar, per tal d’ajudar tant al professorat com a
l’alumnat davant del repte de fer recerca. A partir d’aquesta activitat s’ha co-dissenyat
un programa d’apoderament a partir de 5 sessions de treball que tenen com a objectiu
a donar suport al professorat i co-dissenyar una sèrie de recursos i accions per
treballar amb l'alumnat de tots els centres de la ciutat.
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Accions
Co-Disseny i implementació d’un programa d’apoderament i accions de suport dels
treballs de recerca (TR):
●
●
●

Reforçar de la competència en recerca tant al professorat com a l’alumnat
perquè cap alumne es quedi enrere.
Alinear els treballs de recerca amb reptes glocals.
Connectar l’alumnat amb agents de l’ecosistema de recerca i d’innovació local
(administració, empresa, recerca, ciutadania).

Impacte
●
●
●

Centre de recursos de Cornellà i 5 Instituts implicats en el co-disseny i
implementació d’un projecte conjunt.
Més de 50 professors del 5 instituts públics de la ciutat empoderats en la
millora del Treballs de Recerca.
15 treballs de recerca acompanyats durant el pilot.

També hem tingut una presència molt important als centres educatius de la ciutat que
està permetent enfortir la relació del Citilab amb la comunitat educativa de la ciutat.
Actualment col·labora amb:
●
●
●

8 escoles i entitats del món educatiu de Catalunya (a banda de las de Cornellà)
i 439 participants a la Jornada programa celebrada al Citilab.
Col·laborem amb 7 escoles de primària de Cornellà.
Col·laboracions en diverses accions amb TOTS els IES de Cornellà

Comunitats d’emprenedors
Les comunitats d’emprenedors acollides a l’espai del Citilab en les seves modalitats
Labworking i CETIC consten de:
●
●

A la CETIC hi ha 18 empreses i 25 treballadors.
Al labworking 25 coworkers (48% AMB, 48% Cornellà i 4% altres)

Comunitat gamer
●

30 participants del CitySmash i 200 participants puntuals als esdeveniments
organitzats per la comunitat gamer.

Comunitat d’agents que generen coneixement
●

90 persones identificades i contactes del sector de l’administració local
(Alcaldes.eu), del sector de l’educació (conferència Neus Sanmartí) , del sector
de la salut (Jornada contra el càncer).
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b.Identificar i conèixer els usuaris i els agents d’innovació social i
tecnològica, així com les seves motivacions. Desenvolupar la xarxa de
col·laboració local i metropolitana des de les xarxes de col·laboració existents
com poden ser l’Acord Social, Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del
Baix Llobregat, Innobaix o l’IND+I).
Col·laboratori de ciutat
●

Aigües de Barcelona, CREA (Centre de Recursos de l’Aigua) i Citilab han
formalitzat un nou conveni de col·laboració. Aquest acord de col·laboració té
l’objectiu de fer possible la creació de sinergies que fomentin noves idees o
projectes d’innovació.

●

S’ha co-dissenyat un projecte amb les Biblioteques de la Ciutat en el marc
programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte és part
l’estratègia de continuïtat per crear un col·laboratori de ciutat on
biblioteques siguin aliats del Citilab en el repte d’impulsar l’ecosistema
recerca i innovació local.

●

Després de l’èxit del pilot realitzat durant 2018 i gràcies a la col·laboració amb
el Departament d’Esports i el Departament d’Ocupació s’ha presentat un
projecte al Servei Català d’Ocupació.

del
de
les
de

Col·laboratori comarcal: XISC
10 membres, 39 agents d’innovació social i 19 socis potencials identificats per la XISC.

Col·laboratori metropolità i regional
●

80 persones identificades i contactes del sector de l’administració local.

Citilab participa activament a les següents xarxes:
Citilab forma part de la Xarxa internacional ENOLL (European Network of Living Labs)
de la xarxa regional CATLabs i de la xarxa metropolitana Area Lab i de la Xarxa
Comarcal XISC (Xarxa d’innovació Social Col·laborativa del Baix Llobregat).
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Col·laboratori comarcal i metropolità
Per tal d’identificar i contactar agents afins i ampliar la nostra influència en l’àmbit
territorial metropolità s’ha assistit a les següents jornades i esdeveniments:
●

L’Esmorzar-Col·loqui “Innovació, Municipis i Persones: l’hora de les alcaldesses i
dels alcaldes” organitzat per Alcaldes.eu i el mateix Citilab es va celebrar a les
instal·lacions del Citilab. La trobada va servir per tractar sobre la interacció
entre administració pública, acadèmia, empreses i ciutadania en la creació
d’innovació social. S’hi van donar reunir 80 persones representants dels quatre
àmbits esmentats.

●

Sota petició de l’equip de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha fet un traspàs
de la BBDD de la web www.arealab.es, per tal que sigui gestionada a l’àmbit
metropolità.

●

Enguany la XISC no ha comptat amb finançament i s’ha dut a terme un
seguiment de mínims de l’activitat de coordinació com són les reunions de la
xarxa, als esdeveniments organitzats pels membres de la XISC tals com la
inauguració del Centre d’innovació social de Sant Feliu i Coboi Lab de Sant Boi i
donar continuïtat a la Setmana de la Co-innovació. Aquest any la 5a Setmana
de la Co-innovació, com activitat impulsada per la Xarxa d'Innovació Social
del Baix Llobregat, ha estat formada per CoBoi, Sant Feliu Innova, la
Fundació Ciutat de Viladecans, Innobaix, l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
l’Ajuntament de Gavà, l’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Citilab de Cornellà.

Per tal d’identificar i contactar agents afins i ampliar la nostra influència a nivell
metropolità s’ha assistit a les següents jornades i esdeveniments:
●

Assistència a la Jornada de Labs de la UAB i de Ciutat oberta com a punt de
trobada amb agents implicats en la generació de laboratoris ciutadans del
territori metropolità.

●

Assistència al Scratch Meetup, i a com a punt de trobada amb agents de la
comunitat educativa entorn a la programació amb Scratch

●

Assistència l’AppChallenge, al Scratch Challenge i el YOMO (Youth Mobile
Festival), com a punt de trobada de la comunitat educativa entorn a
experiències que promouen el desenvolupament d’aplicacions mòbils.

●

Assistència al IT World Edu, Premis Webs al punt com a punt de trobada de la
comunitat educativa entorn a les TIC.

●

Assistència al STEAM Barcelona com a punt de trobada amb agents de la
comunitat educativa en projectes de Ciència, Tecnologia, Arts i Matemàtiques

●

Participació a la Maker Fair Barcelona com trobada d’agents del món maker.
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●

Assistència al SIMO a Madrid, fira de referència a nivell educatiu.

Col·laboratori nacional e internacional
Les principals accions per establir xarxa en l’àmbit estatal ha estat la participació en
●

Assitència el Lab Meeting Iberoamericano 2018 a Medialab Prado i al LAAAB,
Zaragoza, com a punt de trobada amb agents vinculats als laboratoris ciutadans
amb líders nacionals i iberoamericans.

●

Assistència a la Jornada del Projecte Europeu ECSITE com a punt de trobada
amb els gestors de museus i centres de coneixement que estan interessats en
el model de laboratoris ciutadans.

●

Assistència a Smart City Expo 2018, FYFN, Mobile World Congres, al BIZ 2018,
per establir contactes amb agents internacionals vinculats a noves tendències
de ciutat (IOT, Ciutat intel·ligent, etc)

●

Assistència a la Scratch Conference 2018, i al SIMO, com a punt de trobada de
la comunitat educativa nacional e internacional entorn a experiències que
promouen el desenvolupament d’aplicacions mòbils.
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c.Donar suport als estudiants amb les aules d’estudi. Disponibles 365 dies a
l’any, laborables en horari nocturn i 24 h. els caps de setmana. 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:
L'ús per part dels joves ha augmentat molt en aquest període a partir de la
consolidació d'aules d'estudis que ha convertit la sala en un espai de treball en equip
per a molts joves de Cornellà i Àrea Metropolitana, fora de l'horari d'estudi nocturn
que també oferim al Citilab. Enguany l’augment d’usuaris sobrepassa l’època
vinculada a exàmens i selectivitat i s’està convertint en un flux d’usuaris molt
important que arriba a sobrepassar l’aforament de la sala.

S'han produït 30.279 usos de les aules d'estudi, 10.613 (35,05%) que es realitzen als
mesos de maig-juny i 6.773 (22,37%) que es produeixen als mesos de
novembre-decembre, coincidint a les èpoques d'exàmens. L'ús de les aules d'estudi
als caps de setmana suposa un total de 7.491 (24,74%).
Treballs de recerca:
Els treballs de recerca premiats a l’acte celebrat al Castell de Cornellà, van ser els
següents:
●

Àmbit ciutat: Estudi de les partícules en suspensió als parcs del barri Riera, de
Judith Martínez Méndez.

●

Àmbit científic:
Costa.

●

Àmbit ciències socials, arts i humanitats: Ningú va dir que fos fàcil d’Àlex
Tomico Valverde.

Gel marí, tota una vida per descobrir de David Sandoval Da

La metodologia implica realitzar una primera lectura on es reparteixen 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:
●

Estudi de les partícules en suspensió als parcs del barri Riera (Cornellà de
Llobregat)

●

Possibles aplicacions de la impressió d’objectes 3D + impressió de circuits
electrònics en 2D per inkjet.
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

13 de 71

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2018

Versió: 2.1 |Ref. 181231-memoria2018

●

Realitat virtual en l’arquitectura.

●

El papel de los Influencers en el marketing actual.

●

Gel marí, tota una vida per descobrir.

●

Espai públic i integració social.

●

La Guerra Civil a Cornellà de Llobregat .

●

La (in)cultura del franquisme.

La segona reunió es posen en comú les valoracions i es decideixen els premiats. El
jurat va valorar positivament la participació, la necessitat de referenciar correctament
les fonts consultades i la necessitat de donar formació de suport al professorat
responsable dels TR.
Citilab ha posat a disposició dels col·legis i instituts diversos espais dotats
tecnològicament i amb els serveis auxiliars, perquè els estudiants d’instituts puguin
preparar, sota la tutoria dels professors dels centres educatius, els seus projectes de
recerca i la seva presentació pública.
L'Institut Martí i Pol ha utilitzat l’espai. Més de 120 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
Miquel Martí i Pol de Cornellà es reuneixen cada matí al Citilab per realitzar els seus
treballs de síntesi. Aprofitant aquest espai que fomenta la col·laboració i l’autonomia
dels estudiants fora de les aules, un total de 25 grups d’alumnes s’han centrat a
investigar problemàtiques socials (com el masclisme, el racisme, la violència de
gènere o l’homofòbia), sota el nom ‘Veus del nostre entorn’.
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d.Facilitar un espai obert, els recursos materials tecnològics i l’assistència
personal als ciutadans que volen fer ús d’Internet.
Enguany hem pogut donar resposta a l’acompanyament i suport de la sala en horari
de 9h matí a 20h de la tarda.
Respecte als recursos estructurals, l’equip de sala ha fet seguiment i posada a punt
del parc de 14 ordinadors actualitzats per garantir l’accés a Internet d’aquells usuaris
que no disposen de dispositiu propi.
Es consolida una nova tendència d’usos al Citilab que ha vist transformar radicalment
el públic de la sala. L’increment constant de citilabers que fan ús del programa d’aules
d’estudi ens ha obligat a treballar en la conciliació d’usos amb la resta de citilabers.
Seguim acompanyant en la definició de les necessitats i tasques a dur a terme per
donar un millor servei als citilabers. Citilab ha acompanyat el seguiment de les
incidències, propostes i suggeriments. A partir del procés d'escolta activa dels usuaris,
treballem per la millora continua de l’atenció als citilabers.
S’ha continuat treballant en la recollida de feedback qualitatiu. Per tal de millorar el
coneixement dels citilabers s’ha implementat un procés de refinament de la base de
dades dels citilabers per completar-ne la informació amb l’objectiu de conèixer i
segmentar de manera més eficient els Citilabers.
S’ha millorat la informació als usuaris sobre els usos esperats a l’espai i potenciar el
seu caràcter d’espai que fomenta el treball col·laboratiu.
Seguim treballant en un procés de seguiment i millora continua sobre la distribució de
l'espai i usos per adaptar-los a les necessitats i confluència de diversos usos. L’espai
s’estructura a partir de les següents zones:
Zona Clubs:
●

14 places destinades a l’activitat dels Clubs del Citilab. Les taules s’utilitzen tots
els dimarts i dijous pels usuaris dels clubs de Makers, de Programació i els Nous
Artesans.

Zona Citilaber (8h a 20h de dilluns a divendres):
●

18 taules de 4 places destinades als citilabers.

Zona d’estudi i treball autònom (20h a 8h de dilluns a divendres i de 24h el cap de
setmana):
●

18 taules de 4 places d’accés lliure.

Zona d’esbarjo i càtering:
●

2 taules (*aquesta zona s’amplia amb més taules de forma temporal per
adaptar-se a les necessitats concretes d’esdeveniments que ho requereixen)
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Comunitats a l’Open Surf:
Durant el 2018 s’ha continuat gestionant el grup de mòbils (smartphones) dinamitzat
a partir de les peticions dels citilabers.
El grup de mòbils compta amb un grup de 6 usuaris habituals que treballen sobre les
possibilitats dels seus smartphones o per resoldre els dubtes i donar resposta a les
seves necessitats com a usuaris.
D’altra banda, a través de la comunitat de 30 joves gamers que venen tots els
divendres, associada amb el món dels videojocs, s'han dut a terme 5 esdeveniments
puntuals que han fet ús de l'Open Surf. Per últim, també ha acollit una trobada
setmanal de suport a la comunitat gamer.
●
●
●
●
●
●

Jam 2018
Treballs de síntesi (IES Martí i Pol)
Espai de fira de la Jornada de Programació i Robòtica Educatives.
Tech Republic III
Torneo CitySmash
CitySmash (cada divendres)
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e.Gestionar i augmentar la comunitat d’usuaris actius que participen en la
detecció d’incidències de millora dels espais públics mitjançant les xarxes
socials de facebook i twitter.
Donem suport a una comunitat de ciutadans, actius i compromesos, que participen en
la detecció d’incidències i la millora dels espais públics mitjançant les xarxes socials de
Facebook i Twitter.
Les dades de participació són fins a el setembre de 2018, moment en el qual es fa el
traspàs del projecte a l’ajuntament.
Twitter: 1.758 usuaris.
Seguim amb la tendència anual d’augment de la participació estimada, al setembre ja
està a nivells de l’any anteriors. Els de seguidors augmenta (+15%) respecte a l’any
passat. Afavoreix la continuació de la dinàmica d’augment de publicacions. Aquest
any, s’ha realitzat publicacions periòdiques que fomenten la participació.
Facebook: 561 usuaris.
Hi ha una tendència a la disminució de la participació en aquesta xarxa encara que ha
augmentat el nombre d’usuaris (+12%) respecte a l’any anterior.
La xarxa Twitter és la més utilitzada i representa el 84% de les d'incidències
reportades.
Quadre quantitatiu d’incidències de xarxes socials (Fins a setembre de 2018)
Totals
FACEBOOK

38

TWITTER

196

TOTAL

234

Quadre anual d’evolució d’incidències de xarxes socials.

2013

2014

2015

2016

2017

SEP 2018

FACEBOOK

22

25

49

56

70

38

TWITTER

45

55

101

187

198

196

TOTAL

67

80

150

243

268

234
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2. Aprender a innovar
2.1. EDULAB
Objectius
Edulab és el programa que facilita als participants iniciar-se i aprendre a innovar a
través de l’aprenentatge basat en projectes, l’ús d’eines tecnològiques i el prototipat.
Beneficiaris
Ciutadans en general. Infants, joves i famílies de forma més específica.
Docents de centres educatius, formadors de lleure, alumnes de primària i secundària.

RESUM EXECUTIU
a.Donar suport als centres, formar a docents o monitors de lleure que
necessiten el coneixement, els mètodes i les eines per desenvolupar el
pensament creatiu i lògic, mitjançant projectes de programació, de robòtica i
de disseny 3D.
Edulab a les escoles de Cornellà
El projecte Edulab a les escoles de Cornellà té com a objectiu principal impulsar
l'ensenyament de la programació com a llenguatge transversal per tal que els nens i
les nenes puguin entendre i relacionar-se amb la tecnologia, així com desenvolupar un
pensament crític, creatiu i lògic. El projecte preveu proveir a les escoles de formació,
eines i materials per treballar la programació i la robòtica educatives.
Per portar-ho a terme es realitza formació al professorat. Com a material per tota
l'escola els alumnes de sisè construeixen robots educatius que es fan servir des de
l'etapa d'educació infantil fins al final de primària. El projecte inclou la co-creació i
realització d'activitats a l'aula on es treballen els continguts curriculars, aplicats a les
necessitats del centre, amb ajuda de la programació i la robòtica.
En aquest any els projecte ha finalitzat la seva fase de prototip amb l'Escola Almeda,
on s'han construït quatre nous robots i s'han desenvolupat dues noves activitats
curriculars proposades per l'escola. Una per treballar la simetria, a la que l’alumnat de
3r programa els robots per classificar lletres en funció de la seva simetria horitzontal,
vertical o horitzontal i vertical. A l'altre l’alumnat de 5è prepara una aplicació per
millorar la velocitat lectora dels seus companys de 1r i 2n.
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El projecte ha entrat aquest any en nona nova fase. Després del prototip de dos anys
d'intervenció a l'escola Almeda, s'ha iniciat el desplegament a sis noves escoles de
Cornellà: Escola Anselm Clavé, Escola Abat Oliba, Escola Ignasi Iglésias, Escola
Martinet, Escola Mediterrània i Escola Suris.
Abans del curs escolar es van fer sessions de presentació a les direccions, als
claustres de les escoles i en algun cas es va planificar el calendari d'intervencions a
l'escola. Des del començament del curs s'han realitzat dues sessions de formació per
cada escola a un total de 92 docents. Pel que fa a les activitats s'han iniciat les
sessions de programació i muntatge dels robots amb els alumnes de sisè i s’han
dissenyat activitats per treballar el Sistema Solar, les multiplicacions, la consciència
fonològica, el nivell sonor a l'aula i les capes de la Terra. També s'ha dissenyat una
aplicació tipus “Passa-paraula” per treballar activitats de pregunta i resposta en un
format lúdic.
Formació de Formadors: professorat
Iniciativa que permet formar a docents en programació i robòtica perquè aquests
puguin generar projectes didàctics pel seu alumnat.
Aquesta edició de la formació per a formadors “Programació per la millora educativa”,
amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha desenvolupat en el curs escolar. La
formació consta de sessions presencials, seguiment telemàtic, visites a les escoles i la
presentació del projecte final.
Com a eines es fa servir Scratch, un entorn de programació impulsat pel MIT i amb un
ampli reconeixement en relació als objectius del projecte, i Snap4Arduino, nascut al
Citilab, que permet expandir el món de la programació de l’ordinador al món real, amb
aplicacions diverses com la robòtica o la domòtica.
Els materials de la formació en línia es posen a disposició dels formadors al wiki del
projecte del Citilab, que aquest any ha millorat i ampliat els seus continguts.
A les sessions de formació presencial van participar 15 docents, de 7 centres i 5
municipis. Dels participants 5 eren d’un institut de Cornellà, 2 de Santa Coloma de
Cervelló, 1 de Palafolls, 2 de Sabadell i 4 de Santa Perpètua de Mogoda.
La formació va acabar amb una presentació pública dels projectes al Citilab on van
participar docents i alguns alumnes. Els projectes es recullen a la wiki
(http://wiki.edutec.citilab.eu) per donar cabuda també als projectes de S4A i a altres
propostes dels docents.
Formació de Formadors: monitors de lleure
Es tracta d’una formació de robòtica i programació per a professionals del món del
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lleure que s’imparteix al Citilab i que està impulsada per la Secretaria de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament.
En aquestes 3 edicions han participat 41 docents: 5 de Cornellà, 20 d’altres municipis
de l’AMB i 16 de la resta del territori. La formació consisteix en un total de 20 hores
de formació presencial repartides en 5 sessions de 4 hores cadascuna i 10 hores de
dedicació a la realització d’un projecte. Durant el curs, els monitors i les monitores
s’han iniciat en el món de la programació utilitzant llenguatges com Scratch o
Snap4Arduino per tal que, a través d’aquestes eines, puguin aprendre a dissenyar
activitats que podran aplicar en els seus àmbits de treball.
Un cop acabada la formació presencial, els participants han elaborat un projecte final,
que pot ser una intervenció educativa amb nens i nenes o un prototip d’activitat
pensat per posar en pràctica.
Els millors projectes, ‘La Mediateca del Raval’, ‘Triagame’, ‘Guiber the train’ i
‘TecNoies,’ van rebre premis a la presentació dels resultats de la formació.
El programa preveu sessions de sensibilització a la programació i la robòtica. Durant el
2018 es va fer a l’Escola Sant Cristòfol de Premià de Mar i a l’escola Joan XXII
d’Hostalets de Balenyà.
Suport als Instituts
A banda del suport als Treballs de Recerca per l'alumnat de batxillerat, s’han realitzat
dues acciones accions més de suport:
●

Esteve Terrades
Tallers d'introducció a la programació en Scratch, aplicats a un projecte sobre la
Terra que l’alumnat està treballant de manera transversal durant l’any. S’han
fet un total de 6 tallers, un per cada grup classe de 1r d’ESO, amb una
participació d’uns 120 alumnes.

●

Francesc Macià
Assessorament en la creació d’aplicaciones mòbils amb AppInventor per
alumnes de batxillerat, relacionades amb hàbits saludables.

●

Game Jam 2018
El Citilab va co-organitzar amb Saint Peter's School i l'Escola de Noves
Tecnologies de la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) una nova edició de la
Game Jam, on cada equip participant va desenvolupar 48 hores un prototip de
videojoc sobre l’esport i hàbits saludables. Van participar 24 equips de 13
centres educatius: 3 de Cornellà i la resta de diferents municipis de l'àrea
metropolitana.
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b.Desenvolupar i actualitzar les eines i els continguts per l’aprenentatge.
Donar suport a les comunitats actives i participants en mitjans en línia.
Suport a la comunitat
Continua el compromís amb la comunitat de programació i robòtica educatives en les
seves diferents versions. La web de s4a.cat es manté activa i l’han visitat més de
217.000 usuaris, encara que la majoria de les activitats de difusió i formació s’estan
realitzen amb noves eines com Snap4Arduino o Microblocks.
El suport en línia realitza es a la comunitat es realitza en la seva versió en línia a
través del grup del Google s4a-comunity amb 598 membres i uns 80 temes de
consulta. Les consultes són gestionades per l’equip i per altres membres de la
comunitat.
El suport presencial es realitza mitjançant consultes personalitzades a l’espai obert de
l’Opensurf. Quan és possible aquestes consultes es deriven projectes de formació per
formadors o als Clubs del Citilab.
S’ha col·laborat en diversos esdeveniments relacionats amb el món de la difusió de la
tecnologia, la programació i la robòtica. Als mSchools Student Awards, organitzat per
la MWC, s’ha participat com a jurat a l’ ScratchChallenge (Scratch) i als AppAwards
(AppInventor). Amb la fundació punt CAT s’ha organitzat una formació en format
webminar, amb una desena de participants i s’ha participat com a jurat als premis
“webs al punt”.
També s’ha participat en el YoMo Barcelona (The Youth Mobile Festival) organitzat per
mSchools amb el taller “DiBot, programar un robot pintor en Snap4Arduino”.
Finalment cal destacar la participació en la Conferència Internacional d’Scratch
celebrada al MIT en Boston, on s’ha presentat la trajectòria d’aquest any a la sessió de
presentació de pòsters.

Creació de continguts i d’eines
A l'apartat eines s'ha treballat amb Scratch, Snap! i SnapJunior (pels més petits del
project Edulab de les escoles de Cornellà) a la banda de programació i amb
Snap4Arduino en lloc de S4A per la part d'electrònica i robòtica.
En aquest camp s'ha començat a treballar amb l'entorn de programació lliure
Microblocks. Aquest entorn és una evolució de tots els conceptes iniciats al Citilab amb
S4A i Snap4Arduino i permetrà aplicar la programació per blocs d'una forma
transparent a un gran nombre de plaques microcontraladores de robòtica.
Derivat dels resultats del projecte Edulab a les escoles de Cornellà s'ha començat a
treballar en el disseny i la fabricació d'una nova placa per als robots. La placa ED1
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està dissenyada al Citilab conjuntament per l'equip d'Edulab, un grup d’emprenedors
usuaris del Citilab i part de l'equip del software Microblocks. Durant aquest any s'estan
desplegant les primeres unitats a les escoles i no es descarta la seva comercialització
en un futur.
L'equip del projecte Edulab està dissenyant continguts, activitats i avaluacions per a
realitzar formacions a professionals per a la innovació educativa. Els continguts
capaciten per a la preparació de continguts formatius basats en l'ensenyament del
pensament computacional, el pensament enginyeril, el pensament de disseny, la
programació, el prototipat, la robòtica i el disseny 3D. La formació està adreçada a
reglamentar aquesta nova professió i cobrir la possible oferta laboral de projectes
interns i externs. S'han completat els continguts de la primera de les tres unitats
formatives, dedicada a la programació educativa.
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c.Formar als participants de manera inicial en Internet i les seves eines
obertes amb l’objectiu de poder treballar després en grups i en àmbits
temàtics per projecte.
Formació d’iniciació
Els participants tenen el primer contacte i experiència amb la tecnologia a través de
diferents tallers on comparteixen coneixement i resultats. Els tallers duren 16 hores.
La participació en aquests tallers ha estat de 50 persones, per sota de l'esperat. Un
dels tallers de matí no s'han pogut realitzar per falta d'inscripcions. Serà necessari
modular l'oferta per tal de cobrir noves necessitats per un públic que té cada vegada
menys necessitat d'una formació inicial.
Dels participants, 37 de Cornellà i 13 d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. El percentatge de dones és del 60%.
Aquest any tot i que s'ha mantingut l'estructura bàsica dels tallers de l'any anterior,
com ara coneixement del PC, l'Smartphone i tablet, Google, WhatsApp, fins a
demanar hora per demanar visita al metge o renovar el DNI o passaport de manera
digital.
S'han introduït algunes novetats com ara la sincronització de les eines Google amb el
nostre correu Gmail.
Els participants han treballat aquest any amb aplicacions dins de l'àmbit esportiu i
cultural, així com aplicacions per realitzar rutes literàries.
També s'ha realitzat una introducció al canal Youtube que ens ve predeterminat amb
el nostre correu Gmail.
Una altra de les novetats d'aquest any ha estat la introducció del concepte de què
representa crear un jo virtual, així com la comprensió i utilització de les noves eines
de tipus social.
Les enquestes ens donen uns valors molt positius, ja que supera les seves
expectatives inicials, reconeixent que afavoreix el seu desenvolupament personal.

Formació Nivell 1 ACTIC
Citilab va dissenyar amb l’Ajuntament de Cornellà una proposta de formació d’ACTIC
Nivell 1 per les persones beneficiàries de plans d’ocupació de la brigada Municipal.
En total es presenten un total de 39 participants a les 3 formacions. D’aquest acaben
la formació 37. Alguns alumnes presenten nivells molt baixos de coneixements TIC i
fins i tot problemes amb l’idioma. La majoria assoleixen els coneixements mínims
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exigits a la formació i és Citilab qui acredita l’aprofitament.
L’esforç estimat per poder presentar-se a l’examen de l’ACTIC, segons la pròpia
documentació de la Generalitat és d'unes 80 hores.
El programa i les competències a desenvolupar amb els assistents són:
-

C1: Cultura, Participació i civisme digital.

-

C2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

-

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

-

C4: Tractament de la informació escrita.

-

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

-

C6: Tractament de la informació numèrica.

Una vegada analitzats els continguts i la disponibilitat de temps dels participants, es
planteja realitzar una formació preparatòria de 12 hores, entenent que per
presentar-se a l’examen s’hauria de dedicar més temps de dedicació individual.
La formació es realitza en 3 sessions amb una duració total de 4,5 hores, amb un
descans de 30 minuts. Cada sessió es divideix en 2 parts de dues hores on es planteja
un exercici pràctic que ajuda a introduir els conceptes estipulats en la formació ACTIC
bàsica. L'aprenentatge es realitza d'acord amb fer activitats que tinguin algun sentit
per als assistents.
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d.Orientar
als
participants
en
l’auto-aprenentatge,
l’intercanvi
de
coneixement, la col·laboració i la co-creació de projectes especialitzats en els
clubs de programació, media, makers, nous artesans i els treballs de recerca.
Els clubs del Citilab donen suport al treball per projectes en un format
d'autoaprenentatge, col·laboració i intercanvi de coneixement per cadascun dels
àmbits temàtics que tracten. S'ha consolidat el suport als treballs de recerca dels
instituts, i el club de programació s'està obrint a altres públics per ampliar la seva
oferta.
Al Club de Programació s'està donant suport al públic més jove, de 8 a 12 anys, a
continuar el seu aprenentatge de programació amb Scratch en un format de treball
més autònom, per projectes i amb noves eines.
El Club de Media del Citilab ha treballat en la producció, l’enregistrament i l’edició del
segon capítol del projecte de websèrie ‘Psycho Acústica'.
El Club de Makers i els Nous Artesans realitzen projectes relacionats amb la innovació
i la construcció d'invents que puguin millorar o donar una nova visió a necessitats del
seu entorn personal i social.
Els projecte ha tingut una participació semblant amb la de l'any anterior, amb un gruix
important de suport als treballs de recerca i nous participants en els clubs de
programació. Seguim constatant que aquest tipus de dinàmica de treball per projectes
no és adequada per tots els participants.
Club de programació
●

Suport als alumnes d’Scratch
Per donar continuïtat als alumnes que ja han realitzat la seva formació amb
l’Scratch o/i per tothom qui estigui interessat a aprendre realitzant petits
projectes de programació, s'està oferint al club de programació aquesta
possibilitat. De moment hi ha un grup estable d'uns 5 participants que van
desenvolupant diferents projectes amb una durada de 2 a 3 setmanes
cadascun.

●

Taller “Gorres Edukreatives”
Amb la col·laboració d’Edukreativ@s de Mèxic es va realitzar un taller de
“customització” de gorres, on el Citilab va aportar la part tecnològica amb
plaques micro:bit programades amb microBlocks. Van participar uns 20 nens i
nenes de 8 a 12 anys i es van fer connexions amb els alumnes de l’escola de
Txalapa (Mèxic) en directe.

●

Taller Minecraft
Amb el suport d’un expert en Minecraft es van explorar les possibilitats de
programació a nivell educatiu que ofereix aquest entorn de realitat virtual tan
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popular entre el públic infantil i juvenil.

●

Kodu Game Lab
Amb la idea de conèixer noves eines i entorns de programació s'ha realitzat una
introducció a la programació amb l'entorn de creació de videojocs 3D, Kodu
Game Lab.

●

Joc tres en ratlla que autoaprengui amb tècniques de xarxes neuronals
(TR)
De l’Institut Joan Miró de Cornellà ens arriba un treball que es vol orientar al Big
Data o Intel·ligència Artificial i les xarxes neuronals. La intenció és acabar
programant una petita xarxa neuronal. Es valora la possibilitat de fer un joc
senzill tipus tres en ratlla que aprengui de forma autònoma.

●

Evolució Intel·ligència Artificial (TR)
De la Institució Llor Sant Boi, dos alumnes demanen suport per fer un treball de
recerca per estudiar l’evolució de la intel·ligència artificial. Es fa una primera
orientació i en aquest es busquen experts que els puguin assessorar en aquests
temes.

●

Aventura gràfica
Un alumne de l’escola Rel ha dissenyat la seva segona aventura gràfica en
Scratch.

●

Joc de plataformes
Dos nois provinents de la formació d’Scatch estan treballant en la programació
d’un joc de plataformes tipus Mario Bros.

Club Media
●

Pilot de la serie ‘Psycho Acústica’
En el marc del Club Mèdia durant el desenvolupament de la segona entrega de
‘Psycho Acústica’ els participants han consolidat les seves competències en
mèdia a partir d'un context d’aprenentatge col·laboratiu en l’àmbit audiovisual.
Tots els creadors d’aquest projecte han participat en la producció d’aquest
segon episodi convertint-se en guionistes, actors, productors i tècnics de
càmera i d’edició amb el suport dels experts del Citilab.

Club Maker
●

Vehicle per recollir dades atmosfèriques (TR)
Dos alumnes de l’Institut Ítaca de Sant Boi es plantegen construir un vehicle
controlat a distància que recull dades atmosfèriques, basat en Arduino. S’ofereix
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suport en els temes de programació del vehicle, els tipus de sensors i les
possibilitats per fer el radiocontrol.
●

Robot avatar (TR)
Un alumne de l’institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà està preparant un
treball de recerca sobre els robots avatar, aquells que substitueixen a una
persona, de moment en un àmbit més lúdic. S’ha inspirat en el robot avatar de
Sheldon Cooper, protagonista de la sèrie Big Bang Theory.

●

Xassís per un DRON (TR)
De l’Institut Martí i Pol de Cornellà, demanen suport per la impressió en 3D d’un
DRON.

●

Patinet elèctric (TR)
Des de l’escola Thau de Barcelona un grup de tres noies i un noi fan el seu
treball de recerca sobre els monopatins elèctrics. La part experimental
consisteix a construir un patinet motoritzat conduït amb el mòbil, partint d’un
model tradicional. Fan una recerca sobre motors brushless, bateries d'alta
capacitat. El projecte es controla amb un Arduino i una senzilla aplicació feta
amb AppInventor que es connecta amb Bluetooth al patinet.

●

Publicar a la web dades d’un sensor de qualitat de l’aire (TR)
Una alumna d’Institut de la zona de la Meridiana a Barcelona es planteja
prendre mesures de la qualitat de l’aire i publicar-les a Internet i fer una anàlisi
d’aquestes. Finalment fa servir sensors econòmics tipus MQ135 i recomanen
treballar amb la placa NodeMCU i seguir alguns tutorials de la web
Instructables.

●

Robot per treballar amb infants i adult amb discapacitat intel·lectual
Un usuari ve als clubs amb la idea de realitzar un robot amb llums, moviment i
polsadors per ajudar a l'aprenentatge en una escola amb nens amb discapacitat
intel·lectual a Velez Rubio (Almeria). Es fan una sèrie de millores i adaptacions i
es comença implementar amb 3 plaques d’Arduino Nano. El comandament del
robot es fa a un quadre sense fills i es comunica amb els 2 Arduino del cos del
cos per radiofreqüència. En Roby que és com es diu el robot, ja està fent la
seva funció a l’escola.

●

Tirolina motoritzada per càmeres de vídeo
Al club de Makers es planteja la construcció d’una tirolina motoritzada que pugui
portar una càmera de vídeo. Es fa recerca dels tipus de motors més adient i
s'experimenta amb els motors tipus gimball.

●

Casc amb intermitents que s’activen amb moviment del cap
El grup Friklist ha treballat en un casc per bicicletes i patinets que porta
intermitents activats per al moviment del casc. Està dissenyant en base una
placa micro:bit i programat amb microBlocks.
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●

Mà robòtica, sónar submarí, hort controlat amb Arduino i detecció
soroll dins l'aula
Un professor de l’escola Isabel de Villena, ens demana suport per la realització
de diversos projectes que realitza amb els seus alumnes.

●

Sistema de reg intel·ligent amb accés a dades de sensors en temps real
Un alumne de l’IES Francesc Macià ha desenvolupat en el seu TR un sistema de
reg automàtic mitjançant una placa NodeMCU amb diferents sensors (humitat,
temperatura i pressió atmosfèrica) i una Raspberry Pi Zero W amb NodeRED
instal·lat per poder visualitzar les dades dels sensors en temps real.

●

Domòtica amb Raspberry mitjançant Home Assistant
Un usuari dels Clubs està experimentant en el món de la domòtica DIY fent
servir una Raspberry Pi 3B+ i un software anomenat Home Assistant, el qual
permet interconnectar diferents dispositius i serveis per tal de crear un complet
sistema domòtic.

Nous Artesans
●

Gorra per monitorar les ones electromagnètiques
El nou projecte dels Nous Artesans consisteix en una gorra que és capaç de fer
visible el nivell d’ones electromagnètiques del nostre entorn: ones de ràdio,
telefonia mòbil, televisió i wifi. Les ones detectades es fan visibles a través
d’unes barres de color que varien segons la intensitat que percep la gorra.
Per fer possible aquesta funcionalitat, han incorporat un sintonitzador de ràdio
programable (connectat a una placa Raspberry Pi Zero) i una pantalla a color de
dos polsades. El sistema funciona sobre Linux i està programat amb el
llenguatge de programació Python.

●

Roba que canvia de color
Treballant amb la línia de roba intel·ligent estan donant les primeres passes per
aconseguir roba que canviï de color amb algun dispositiu de control. De moment
estan treballant amb pintures termocròmiques amb bons resultats.
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e.Desenvolupar el seu pensament creatiu i lògic per a la resolució de
problemes des de la programació, la robòtica i el disseny 3D. Despertar les
vocacions STEAM. Els participants, a través de diferents tallers, passen de ser
consumidors passius de tecnologia a creadors actius de prototips
Tecnocampus
Aquest any el Tecnocampus ha estat orientat a què els participants fessin
d'enginyeres i d'enginyers, construint un giny electrònic i coneixent un nou llenguatge
de programació per blocs anomenat microBlocks. D'aquesta forma es promouen les
vocacions científiques i tecnològiques i es deixa marge per a la creativitat i la
construcció de prototips electrònics.
La participació total ha estat de 409 persones (+36,3% del previst).
Les edicions d’hivern i d’estiu han suposat 233 participants entre particulars (72) i
esplais (161).
La part audiovisual d’estiu ha suposat la creació d’onze vídeos on els participants
exposen públicament els treballs realitzats i aprenen com funciona un plató de
televisió. Es poden visionar al canal del Citilab a Youtube.
La participació d'escoles i institut ha sumat un total de 176 persones de centres de
Cornellà, Sant Joan Despí, L'Hospitalet, Santa Coloma de Cervelló, St. Margarida i els
Monjos i Cardedeu.
El format del Tecnocampus també ha servit de base per a altres activitats, com els
tallers del Yomo (The Youth Mobile Festival), en els que va participar el Citilab o com a
premi pels guanyadors del concurs organitzar per Websalpunt.cat.

Formacions
Les formacions quadrimestrals dedicades a l'ensenyament de la programació,
l'electrònica creativa i les aplicacions mòbils han tingut una concurrència total de 115
participants, un 27,78% més de la previsió. La demanda de formació en Iniciació a la
programació amb Scratch i la de Robòtica i electrònica creativa amb Scratch per
Arduino ha fet que es facin dos grups paral·lels a les formacions.
●

Iniciació a la programació amb Scratch
La participació ha estat de 65 infants, un 35,41% més de la previsió. Un
16,92% eren noies. Tant al primer com al segon quadrimestre s'han obert
grups addicionals per donar suport a la demanda.
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Pel que fa a la metodologia s'ha reforçat el sentit d'aprendre a partir de
treballar en projectes de dues o tres sessions de durada. Els projectes són
progressius en dificultat i dintre del possible s’han anat adaptant a les novetats
que l'equip de formació de Citilab va recollint en aquest àmbit.
●

Robòtica i electrònica creativa amb Snap per Arduino
La participació total ha estat de 35 alumnes, un 45,83% més que la previsió. Al
segon quadrimestre es va obrir un grup addicional per donar suport a
l'increment de la demanda.
La metodologia es basa a proposar exercicis de dificultat creixent, explicant
primer els conceptes de programació i d'electrònica i aplicant els coneixements
adquirits durant la mateixa sessió o a les anteriors. Aquests exercicis estan
disponibles pels usuaris des del primer dia en una carpeta compartida en el
Google Drive.
Al segon quadrimestre s'han definit nous exercicis amb la incorporació
d'elements generats amb impressora 3D i agrupant els coneixements adquirits
en format de projectes senzills a realitzar en 2 o 3 sessions, orientats sobretot a
un tipus d’usuari més jove amb el que normalment es necessita realitzar
exercicis més complexos per tal fomentar la creativitat i el treball en equip,
entre altres competències.
Aquest any s'ha substituït definitivament "Scratch 4 Arduino" per "Snap 4
Arduino", que permet treballar amb més tipus de plaques Arduino i ofereix
moltes més possibilitats pel que fa a la programació. També, igual que a l’edició
anterior, es fomenta la introducció a altres plaques de prototipatge electrònic,
com ara les NodeMCU, amb les quals fins ara l’única manera de programar-les
era de forma textual. Ara, a més, gràcies a l’aparició de l’entorn MicroBlocks,
també podem ensenyar a programar aquestes plaques (a més d’altres, com la
Micro:bit) amb blocs, abans de fer el salt a la programació amb l’entorn oficial
d’Arduino.

●

Programació d’aplicacions mòbils: AppInventor
La participació total ha estat de 15 persones en 2 tallers de 24 hores cadascun.
Això representa un 62,50% de la previsió, que era de 24 alumnes. Un 26,6%
eren dones.
La metodologia d’aquesta formació segueix basant-se en una introducció inicial
en l’entorn de programació AppInventor i una iniciació a la programació amb
blocs, explicant els fonaments bàsics d’aquesta (estructures de control,
tractament de dades, creació de procediments, etc.) tot fent una sèrie
d’exemples bàsics, els quals normalment es poden completar en una sola
sessió.
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

30 de 71

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2018

Versió: 2.1 |Ref. 181231-memoria2018

Una vegada assolits els coneixements mínims necessaris, s’intenta impulsar que
els usuaris proposin els tipus de projecte que els hi agradaria desenvolupar. Es
realitza una breu sessió de brainstorming i, en cas que surtin propostes,
s’ordenen per ordre de complexitat i es mira de realitzar aquests projectes
posteriorment conjuntament.
La realització de les pràctiques, com en el cas de la formació d’Snap4Arduino,
és totalment interactiva: en cada exercici es fomenta què els alumnes mirin de
trobar la solució als reptes que van sorgint en la realització d’aquest i passat un
temps en el qual han d’implementar aquesta, es mira de solucionar entre tots
conjuntament amb l’ajuda del formador. Aquestes pràctiques, al contrari que les
inicials, tenen una duració de dues o tres sessions com a mínim.
Després de cada pràctica, els alumnes tenen a la disposició en una carpeta
compartida al Google Drive la solució completa de l’exercici, a més d’exercicis
d’altres anys, tutorials extra i altres materials de suport.
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3. Co-crear i emprendre en col·laboració i amb sostenibilitat
3.1. LABORLAB
Objectius
Laborlab és el programa que aborda l’atur des del suport a l’emprenedoria d’innovació
social i tecnològica i la formació en noves professions o tendències per millorar la
ocupació de les persones i contribuir així al desenvolupament social i econòmic.
Beneficiaris
Aturats
Emprenedors d’innovació social i tecnològica.

RESUM EXECUTIU
a. Donar suport al talent i a l’emprenedoria d’innovació social i tecnològica a
través del Centre d’Empreses i el Labworking, un 1.500 m2 de suport a
l’emprenedoria, amb capacitat per 18 startups i 25 autònoms.
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 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-venda i de desenvolupament d’aliances.
CETIC
En relació a la CETIC, amb lloc per a 18 empreses i amb un percentatge d’ocupació del
72%. Aquest 2018 s’han incorporat 2 noves empreses: SmartBider BCorp i
Gotodigital.
A continuació es llisten les empreses de la CETIC amb una breu explicació de l’àmbit
de dedicació de cadascuna d’elles.
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Llistat d’empreses de la CETIC:
1. AQAIA CONSULTING, S.L

Sector Activitat: Enginyeria de Software, desenvolupament de Software i
consultoria tecnològica.
Nombre Empleats: 4
Data fundació: 2007
Espai al Citilab
Element
diferencial
d'innovació:
Desenvolupament
de
software
multidispositiu (Windows, web, App’s mòbils, …), desenvolupament sobre eines
i plataformes de codi obert (DNN, Log4Net, Mono). Disposem d'un producte al
nùvol, una plataforma de venda d’entrades per internet (ticketing) orientada al
món associatiu (Fila12). És una enginyeria de software amb més de 8 anys
d´experiència, especialitzats en la implantació de solucions a mida, bassats en
sharePoint, mobilitat i .NET.
Web: www.aqaia.com
2. ATENEA TECH

Sector activitat: Desenvolupament web
Nombre empleats: 8
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Data fundació: juliol de 2008
Espai que ocupa al Citilab: Àrea d’empreses I. Planta 1, Box 4 (P1B4)
Element diferencial d’innovació: Col·laboració en la comunitat del CMS Open
Source Drupal. Atenea Tech és una empresa de desenvolupament web basat en
el gestor de continguts Open Source Drupal. Des de la nostra fundació el 2008
s’ha treballat des del Citilab, que ens va acollir en la nostra fase inicial i on
actualment tenim les nostres oficines. Ens agrada programar, aportar solucions
tècniques de molta qualitat i amb un bon disseny gràfic. Els nostres clients són
empreses privades, organitzacions, universitats i administracions públiques, i
per ells s’ha desenvolupat des de webs corporatives, intranets, botigues online i
comunitats fins a xarxes socials. A més, també s’han realitzat tasques de
consultoria tecnològica i formació.
Web: ateneatech.com
3. Dedalo Studio

Sector activitat: VFX, Disseny 2D/3D, Realitat Virtual
Data fundació: 2010
Nombre empleats: 3
Element diferencial d'innovació: Utilització de la infografia per a l’educació,
divulgació, comunicació i gamification. Desenvolupament d’aplicatius 3D
interactius i noves tecnologies de visualització i immersió sensorial.
Web: www.dedalostudio.com
4. ESI GROUP HISPANIA, S.L.

Sector Activitat: Desenvolupament industrial
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Data fundació: 1973
Número treballadors: 5
Elements diferencials d'innovació: L'activitat de Esi Group Hispania és el
desenvolupament i la innovació industrial.
Web: www.esi-group.com
5. FIRST SEVEN INBESTERS, S.L

Sector Activitat: Fintech
Data fundació: 2016
Nombre Empleats: 2
Element diferencial d'innovació:
-

Financera tecnològica (fintech)
Microfinançament model crowdlending p2b
Finançament de projectes amb retorn social

Web: www.inbersters.com
6. Gotodigital The Learning Company S.L

Sector Activitat: Agencia Tecnológica (Mkt-IT)
Data fundació: 2018
Nombre d’empleats: 18
Element diferencial d’innovació: Somos una agencia creativa tecnológica
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enfocada a optimizar y mejorar el ROI a través de la normalización del uso de
los datos on-line y off-line de las compañías. Dicha optimización la realizamos
haciendo uso de tecnologías existentes en el mercado; IoT, AI, Blockchain,
Deep Learning, etc y añadiendo un componente creativo y expertise y
know-how de negocio.
Web: www.gotodigital.es

7. LTC & Group Marketing experiencial

Sector activitat: Marketing.
Data fundació: 2011
Número d'empleats: 2-3
Elements diferencials d'innovació: Oferim propostes de marketing
focalitzades a l'experiència de marca. Serveis de disseny, desenvolupament i
tecnologia per a empreses amb valor diferencial. LTC&Group aposta fermament
pel marketing experiencial incorporant aplicacions per a la comunicació en punt
de venda basades en l'ús de les noves tecnologies, al temps que també
proporciona aplicacions d'Òptica d'Il.lusió Marketing (OIM) per aconseguir un
major impacte en grafisme. Aquest és un projecte desenvolupat per un grup
d'emprenedors, experts en gamificació.
Web: http://www.ltcandgroup.com/
8. Merienda Cena

Nom: Merienda Cena Producciones
Sector activitat: Productora artística y desarrollo de aplicaciones web.
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Data fundació: 2011
Nombre empleats: 4
Element diferencial d'innovació: Desarrollo aplicaciones web vinculadas a la
producción artística i gestión de eventos culturales y artísticos.
Web: www.meriendacena.com
9. Lance Consult, S.L

Sector Activitat: Disseny i gestió de projectes de canvi i millora operativa.
Descripció del perfil i activitat de l'empresa: Lance Consult és un projecte
innovador de consultoria i formació, amb un enfocament propi de disseny i
gestió de processos de canvi i millora operativa. Treballant en quatre àrees clau
de l'empresa, els processos de treball, l'equip humà, el seu model de lideratge i
la plataforma tecnològica, l'equip de Lance Consult és capaç d'elaborar un
programa complet de millora, formar l'equip de l'empresa i gestionar el projecte
d'implantació perquè pugui assolir els seus objectius d'eficàcia, eficiència i
innovació en el mercat.
Data fundació: 2010
Nombre Empleats: 3
Elements diferencials d'innovació: Construint sobre més de 25 anys
d'experiència de l'equip en l'organització de la producció, logística, enginyeria i
R+D, a Espanya, Alemanya, Anglaterra i Brasil, l'enfocament de Lance:
- Simplifica el projecte de consultoria per reduir el seu cost i viabilitzar el
projecte.
- Centra l'aportació de l'assessor extern en els factors realment crítics.
- Promou la col·laboració de tot l'equip en una plataforma integrada.
- Introdueix i adapta solucions punteres a la realitat de l'empresa i el seu
mercat.
- Aplica la tecnologia en la mesura adequada de les exigències operatives.
- Dóna suport a la implantació i consolidació de la millora en empresa.
Web: www.lanceconsult.com
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10. Obicex

Nom: Fundació Obicex
Sector activitat: Docencia e investigación de la comunicación experiencial en
todos sus ámbitos.
Data fundació: 2015
Nombre empleats: 10
Element diferencial d'innovació: Desarrollo urbano tecnológico y sostenible
que tiene como ejes fundamentales la gestión del conocimiento y el
empoderamiento de los ciudadanos.
Generación de conocimiento estratégico en la ciudadania.
Web: http://obicex.com/
11. SmartBider BCorp S.L

Sector Activitat: Producció audiovisual
Data fundació: 2010
Nombre d’empleats: 2
Element diferencial d’innovació: Socis de projectes innovadors com
SmartBider (el primer Marketplace de gran consum a Espanya).
Desenvolupament d’e-learning audiovisual.
Projectes propis de desenvolupament d’equipament audiovisual aplicant noves
tecnologies.
Desenvolupament d’un sistema de producció integral al núvol amb control web i
app.
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Web: En procés de re-construcció
12. Tetravol

Nom: Tetravol S.L.
Sector activitat: Arquitectura i Realitat Virtual
Data fundació: 1998
Nombre d'empleats: 6
Element diferencial d'innovació: La creació d'aplicacions de realitat virtual
permet visualitzar tot tipus d'idees i de projectes abans de realitzar-los.
Tetravol és un taller d'arquitectura i urbanisme especialitzat en la creació
d'imatge per ordinador i continguts multimèdia. A més del desenvolupament de
projectes d'arquitectura i paisatgisme, mitjançant els nostres serveis vostès
podran mostrar idees i projectes d'una manera inimaginable fins fa poc;
mostrar els seus edificis i passejar per ells abans de començar a construir-los.
Som especialistes en:
- Modelat d'edificis en 3D, incorporant les últimes tecnologies de representació i
animació. La qualitat de les nostres imatges és tal que amb prou feines poden
diferenciar-se d'una fotografia real.
- Creació de continguts interactius, des de pàgines web a CD i DVD,
proporcionant un nou suport ple de possibilitats de comunicació i promoció.
- Realitat Virtual. Som pioners en la creació d'espais virtuals que vostè i el seu
públic podran visitar com si existissin realment.
- Videojocs. Creem tot tipus de videojocs i experiències interactives, incloent
videojocs per a la web i dispositius mòbils.
Web: http://www.tetravol.com
13. Ubiquat Technologies

Sector d'Activitat: Software
Data de Fundació: 2008
Element diferencial d'innovació: Plataforma de col·laboració per pimes,
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UbiTask, i desenvolupament de projectes a mida per Centres Autoritzadors i
Passarel·les de Pagament.
Dins de la part de Productivity, s’han desenvolupat una Plataforma de
Col·laboració per a pimes dissenyada per a augmentar la seva productivitat,
UbiTask, i ens dediquem a la comercialització de la mateixa (incloent continuar
el desenvolupament, serveis al voltant de la plataforma com ara consultoria,
implantació, formació i suport, relació amb partners, etc).
Dins de la part de Trusted Deals, es duen a terme desenvolupaments i projectes
a mida, especialment en l’entorn de Centres Autoritzadors en l'entorn de
benzineres. Es tracta de projectes complexos que som capaços d’abordar
gràcies al coneixement i experiència que tenim en aspectes molt concrets com
ara passarel.les de pagament o seguretat i criptografia.
Web: www.ubiquat.com
Labworking
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, 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 disposats 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 25 persones d’entre 25 i 55 anys, majoritàriament format per homes
residents a Cornellà del Llobregat o de poblacions del Baix Llobregat. Pel que fa a la
seva seva situació laboral, un 8% dels usuaris està a l’atur.
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b. Impulsar projectes d’innovació social i tecnològica i desenvolupar
formacions amb els emprenedors, en àmbits de tendència i de noves
professions. Projectes que d’alguna forma han de millorar la societat, els
serveis públics o la qualitat de vida dels ciutadans.
A continuació es presenten els resultats de les tres relacions principals que s’han
realitzat amb emprenedors de l’ecosistema del Citilab. En un primer cas, es presenten
els resultats de la formació realitzada a través de l’acord amb Iniciativa Barcelona
Open Data i, en segon lloc, es presenten dues de les iniciatives que s’han fet amb
emprenedors del centre d’empreses i del Labworking del Citilab, els avenços del
projecte Whitecat i la formació de drons. Tots ells es tracten de projectes que
cavalquen sobre àmbits de tendència com són les dades obertes, la Internet de les
Coses i els drons. Finalment, es presenta un últim projecte on s’ha portat a terme un
procés de generació de projectes d’innovació social i tecnològica per tal de resoldre
problemes/necessitats socials; fruit d’aquest procés s’han generat tres projectes amb
emprenedors del Labworking.
Open Data
L’objectiu de la relació amb aquests emprenedors ha estat el de promoure l’ús de les
dades obertes, en concret, el de crear nous projectes amb apps que poden ser
convertides en projectes d’emprenedoria. Així és com es va establir una formació
destinada a aquest objectiu que s’imparteix a les instal·lacions del Citilab.
Les activitats realitzades impliquen consolidar una comunitat de persones al voltant de
l’Escola Ciutadana de Dades Obertes al Baix Llobregat. A continuació es mencionen les
activitats realitzades aquest any:
-

Nom: Workshop “Com reutilitzar les dades pels teus projectes”.
Nombre de participants: 17

-

Nom: Setmana Open Data:
Workshop “Crear projectes basats en dades obertes”
Xerrada “L’economia de les dades”
Jornada divulgativa Open Data “Les dades obertes un valor per al meu projecte”
“Deconferència” en Visualització de Dades
Nombre de participants: 16

-

Nom: Workshop “El valor de les dades obertes: la nova materia prima gratuita”
Nombre de participants: 9

Ambdues activitats es van valorar molt positivament amb una valoració de 4 en una
escala del 1 al 5.

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

41 de 71

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2018

Versió: 2.1 |Ref. 181231-memoria2018

Internet de les Coses (Whitecat)
El mes de febrer es va iniciar una relació de col·laboració amb els docents de l’IES
Rambla Prim de Barcelona on s’imparteix formació professional. Els formadors de
graus superiors d’informàtica i electrònica es van interessar pel Kit d’IoT, així com el
manual amb els casos d’ús que l’acompanya, per tal d’iniciar l’aprenentatge dels seus
alumnes en el món de la Internet de les coses. Durant un parell de mesos es va
col·laborar amb ells per millorar aspectes del Kit des del punt de vista dels usuaris.
L’IES Rambla Prim va adquirir 10 Kits Whitecat per tal d’aplicar al curs escolar amb els
seus alumnes. Actualment, s’està redissenyant la placa Whitecat amb ells per a fer
que aquest producte pugui escalar-se a altres escoles de formació professional.
Drons
Aquest any s’ha volgut impulsar des del Laborlab una formació de pilot de drons per a
persones aturades de Cornellà. A banda de voler treballar per tal de millorar les
condicions laborals de la ciutadania de Cornellà, també s’ha volgut prioritzar la
inscripció de dones al curs per tal de fomentar la presència femenina en els àmbits
cientificotècnics. Conseqüentment, s’ha dissenyat unes bases per a la concessió de 8
beques per realitzar el curs. Aquesta acció es porta a terme en col·laboració amb una
de les empreses del seu ecosistema especialitzada en el Facility Management.

Avui en dia l’àmbit on s’està experimentant més creixement econòmic és el tecnològic.
Les innovacions tecnològiques són potenciadores de noves professions i, per tant, de
generar ocupació. Aquest és el cas dels drons com a nova tecnologia que ha anat
guanyant terreny en aquests darrers anys. Ara bé, si tenim en compte que la nova
ocupació s’està generant dins del sector tecnològic i, alhora, tenim en compte que
aquest sector s’ocupa majoritàriament per homes, és probable que en un futur ens
trobem amb una situació de desigualtat creixent en relació a les condicions
socioeconòmiques de les dones, si no es comença a treballar des d’avui. És per aquest
motiu que treballar per tal que les dones tinguin més presència en l’àmbit de les
STEAM significa treballar per un futur més igualitari en termes de gènere i
professions. No només es tracta d’una igualtat de condicions, sinó també d’una
igualtat cultural, en el sentit de treballar dia a dia per seguir trencant estereotips.

Els principals objectius que s’han volgut aconseguir amb aquesta iniciativa són:
-

Formar a ciutadans i ciutadanes en un sector emergent com és el cas del
pilotatge de drons en un entorn professional.

-

Inserir laboralment a persones desocupades de Cornellà de LLobregat en un
àmbit tecnològic de tendència com és el cas dels drons i llur aplicació en l’àmbit
professional.
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-

Contribuir a aconseguir la plena igualtat de gènere en un sector que actualment
és principalment masculí.

Es van inscriure 8 persones, de les quals 5 han estat dones. Totes les persones que
han realitzat el curs han obtingut el certificat oficial de l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria com a pilot remot al comandament d’un dron de fins a 25 kg de pes, en vols
amb fins comercials o professionals. S’espera que la formació porti associada la
integració al món laboral dels participants.

Projectes d’Innovació
Fruit de la detecció de reptes socials de ciutat es va realitzar una trobada amb
emprenedors del Labworking per tal de generar idees d’innovació social i tecnològica
que poguessin donar resposta a aquests reptes.
Es va decidir que el repte que caldria treballar seria l’incivisme. Al llarg d’una jornada
de creativitat, van sorgir diverses idees de projectes d’innovació social. Actualment
s’han desenvolupat 3 prototips de projectes d’innovació social i tecnològica entorn a la
problemàtica de l’incivisme.
A continuació s’expliquen breument sobre què tracten aquests projectes:
●

BCom
BCom vol aconseguir que totes les denúncies dels actes incívics dels nostres
barris i ciutats es produeixin sobre una plataforma distribuïda en la qual ni ens
públics ni privats poden exercir cap censura. Una plataforma on qualsevol
usuari pot “auditar” les denúncies presentades i les solucions que
l’Administració declara que ha aplicat. Per tal de complir amb aquest objectiu,
s’ha treballat per desenvolupar aquesta aplicació sobre una blockchain pública.
D’aquesta forma totes les denúncies i accions són d’accés permanent per a
tothom i totes les dades són d’accés públic.

●

Experiència incívica
El projecte d’experiència incívica consisteix en produir una unitat didàctica on es
barregen: “storytelling”, conceptes, valors, gamificació i tecnologia. Es tracta
d’aconseguir transmetre uns valors cívics sòlids per tal de millorar la
convivència. Per aquest motiu s’ha treballat en poder oferir amb un format
digital i utilitzant “storytelling” i gamificació, elements que puguin motivar als
nens i nenes per tal d’interioritzar actituds que fomentin un comportament cívic
a través de l’aprenentatge d’una unitat didàctica que es desenvolupa en un
entorn web.
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●

Termòmetre Cívic
Les tecnologies del Big Data ens permeten l’oportunitat de realitzar una
avaluació longitudinal del comportament incívic en temps real. D’aquesta forma
s’ofereix a les nostres ciutats una major velocitat per tal d’adaptar-se al canvi i
poder prendre decisions intel·ligents. El projecte tracta sobre una plataforma
que permet monitoritzar i avaluar un indicador d’incivisme geolocalitzat en
diferents zones d’un municipi, així com les seves àrees d’influència. Per tant, a
més de poder-ho comparar amb altres zones i comparar l’evolució al llarg del
temps, en una fase més avançada del projecte, també es podrien obtenir
recomanacions a través d’experiències i resultats d’accions ja realitzades.
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c.Desenvolupar un programa de creativitat per generar idees d’innovació
social.
La creativitat és un dels elements clau de la innovació, sense creativitat no hi ha
innovació. Per aquest motiu aquest any s’ha realitzat la primera edició del Taller de
Creativitat, per tal que tothom que vulgui millorar aquesta competència cada dia més
requerida al mercat laboral pugui participar-hi.
Així mateix, prèviament a la realització del taller, s’han elaborat materials per tal de
generar continguts per a contribuir a un objectiu més ampli, crear la formació d’una
nova professió: l’agent d’innovació, un tècnic especialista en innovació social i
tecnològica. Es tracta d’un nou professional necessari al món del demà, tant a
l’administració pública com a l’empresa privada.
Per tant, a través de la generació de materials teòrico-pràctics amb format de mòdul
professional que puguin ser transferibles tant a nivell presencial com a una plataforma
online, s’ha treballat per assolir els següents objectius:
-

Identificar i reconèixer els diferents potenciadors i inhibidors de la creativitat.

-

Aplicar diferents mètodes per a potenciar la seva creativitat.

-

Pensar lateralment, sortir de la zona de confort i mantenir una actitud oberta.

-

Fomentar la creativitat a l’entorn de treball o en un equip de treball.

-

Saber aplicar les diferents tècniques de creativitat.

-

Conèixer àmbits de tendència i noves professions.

Els resultats del qüestionari de satisfacció del Taller de Creativitat realitzat van ser
molt positius amb una valoració global de 4’5 en una escala del 1 al 5.
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4. ThinkLab: Reflexionar, debatre, divulgar i orientar
4.1. THINKLAB
Objectius
El ThinkLab és un programa de reflexió, debat, divulgació i orientació que permet
generar coneixement obert als ciutadans, des del Citilab i amb les comunitats
d’innovació del territori d’influència, en els àmbits de tendència social i tecnològica.
També contribueix a la captació d’usuaris, grups d’interès i comunitats i a la divulgació
de coneixement a través dels mitjans digitals disponibles.
Beneficiaris
Ciutadans
Professionals

RESUM EXECUTIU
a. Treballar amb els agents d’innovació social i tecnològica, fruit de les
aliances, per a generar nou coneixement compartit.
Durant aquest any el programa ha ampliat el seu camp d’acció, definint noves línies.
Els treballs exploratoris de co-creació iniciats i plantejats amb diferents col·lectius de
la ciutat, han permès articular accions concretes que s’han materialitzat definint la
visió, generant instruments i plantejant escenaris articulats sobre la base del
coneixement ciutadà.

Amb la identitat de ThinkLabProcess s’ha presentat el projecte que té com a objectiu
identificar, visibilitzar i mobilitzar el coneixement ciutadà de Cornellà. La iniciativa ha
estat present a la mostra Cornellà Humana, exposició local oberta a la ciutadania
durant un mes que recull, entre d’altres, les iniciatives més destacades en el camp del
coneixement a la ciutat.
El primer instrument del projecte que permet visibilitzar la iniciativa és un Mapa de
Coneixement, amb un primer grup de joves vinculats al món esportiu.
El Mapa de Coneixement permet posar en valor el coneixement esportiu de la ciutat.
La transversalitat del col·lectiu, la seva vinculació amb el teixit associatiu de la ciutat i
el seu compromís en la seva formació personal, ens ha permès col·laborar en la seva
capacitació.
Aquest projecte s’ha articulat amb un grup de joves provinents de plans locals
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d’ocupació que s’han format en competències en mèdia i xarxes socials en un curs de
40 hores, i actualment afronten el repte d’identificar coneixement a les entitats
esportives de la ciutat.
La relació amb els agents i la seva capacitació, en funció de les necessitats
detectades, són les primeres etapes del procés “d’engagement”. En una segona etapa
es planteja l’enregistrament d’entrevistes que permeten conèixer i difondre les seves
competències, i els seus coneixements explícits i tàcits. Així doncs, es potencia la seva
visibilitat publicant el seu vídeo-currículum en el Mapa de coneixement, que encara
està en fase de prova.
Paral·lelament, el procés ha generat també noves relacions i nou coneixement
compartit amb el col·lectiu de professionals de secundària, docents i tutors de treballs
de recerca dels centres educatius de la ciutat.
Seguint la línea de treball que, de forma regular, ha permès la col·laboració del Citilab
amb els centres educatius de secundària a la ciutat, s’han intensificat les línies de
suport amb els Premis de Recerca i s’ha recolzat i tutelat, amb coneixement propi de
Citilab, els treballs de recerca, alineats amb la innovació social i tecnològica, de
diversos alumnes recercaires.
Enguany també s’han detectat necessitats ampliades i concretes en el col·lectiu de
professors i en el d’alumnes. Tots ells han evidenciat la necessitat de millora dels
treballs de recerca que es realitzen a la ciutat anualment.
S’ha valorat aquest potencial de recerca i innovació ciutadana com a font de
coneixement a identificar, visibilitzar i, en darrer terme, mobilitzar objectius
fonamentals del projecte que, en aquest cas, es complementen amb els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible proposats per la ONU i altres objectius de carter local
definits amb agents del territori.
Amb aquesta finalitat, s’ha iniciat a demanda del col·lectiu, la formació en recerca i
innovació ciutadana amb un grup de 50 professors. Es tracta d’una capacitació de 15
hores de formació que ens permeten la co-creació entre Citilab i docents dels
instruments per recolzar els treballs de recerca dels alumnes, cercant coneixement
ciutadà a nivell local i a nivell supramunicipal.
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Esdeveniments
D’altra banda l’equip de Citilab ha participat en 17 esdeveniments, fires, jornades i
trobades nacionals i internacionals sobre laboratoris ciutadans, innovació social i
digital, programació i robòtica, IoT, aplicacions mòbils i agents d’innovació social i
digital.
La presència del Citilab com a ponents, expositors, moderadors o membres de
diferents jurats ha estat molt demandada, la qual cosa ha permès compartir
l’experiència i les línies d’actuació de la fundació amb agents de diferents territoris i
àmbits d’actuació, difonent així el model del Citilab entre diversos públics i compartir
el coneixement que impulsa l’acció de la Fundació.

Citilab ha participat en:
-

Conferència model Citilab a la Jornada d'innovació oberta i fab living labs de la
UAB.

-

Entrega de premis Bitbot.cat (Secretaria Telecomunicacions).

-

Fira Yomo de Barcelona (The Youth Mobile Festival) on s’imparteix el taller
"DiBot, programar un robot pintor en Snap4Arduino" .

-

Ecosistema del Citilab (LTC Group, CSS Iberica, FMIC) participa al Congrés de
Govern Digital Local, al CCCB.

-

Entrega de premis dels Treballs de Recerca al Castell de Cornellà.

-

Entrega de premis de Webs Al Punt.

-

Conferència BIZ Barcelona 2018 sobre el model de laboratoris ciutadans i
LaborLab.

-

Taller sobre introducció a la programació per a docents i famílies de l'Escola
Sant Cristòfol de Premià de Mar.

-

Participació com a jurat dels mSchool Student Awards a La Farga de
l'Hospitalet.

-

Participació a la Maker Faire Barcelona.

-

Presentació a l'Scratch Conference 2018 (MIT Media Lab, Estats Units) les
iniciatives educatives innovadores del Citilab-Cornellà..

-

Participació al Lab Meeting Iberoamericà (Medialab Prado, Madrid) per presentar
la Guia de Laboratoris Ciutadans.

-

Xerrada sobre IoT

‘Com implantar solucions IoT amb èxit’ al IOTSWC, IOT
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World Congress, a la Fira de Barcelona.
-

Xerrada a 'Digital Cities, Digital Freedoms' al recinte Fabra i Coats.

-

Xerrada sobre el model del Citilab a l’Smart City Expo.

-

Xerrades sobre el model Citilab i el projecte Col·laboratori a ECSITE 2018.

-

Assistència al SIMO (Salón de Tecnología para la Enseñanza), Feria de Madrid.

Nou coneixement compartit
En aquest apartat es contempla tot el coneixement que es deriva de la difusió dels
esdeveniments realitzats fora i dins del Citilab, i que té ampli ressò a l’apartat web i
xarxes socials d’aquest projecte. Malgrat tot, es posen en valor específicament
aquests:
Documents:
-

Edició en Castellà de la “Guia de laboratorios ciudadanos”

Conferències:
-

Artur Le Gall: ‘L’experiència europea en la creació de grans àrees culturals
metropolitanes’.

-

Xavier Ferràs: ‘Noves tendències dels àmbits de la tecnología i la innovació’.

-

Elena Maestre: ‘De la ciència a taula’

-

Neus Sanmartí: ‘Avaluació formadora: canviem la pràctica a l’aula’

-

Eliseo Aja: ‘40 anys de Constitució’.

Presentacions:
-

Congrés IOT: ‘Com implantar solucions IoT amb èxit: L’ecosistema Whitecat’.

-

Smart City Expo: ‘Cómo hacer tu ciudad más Smart’.

-

YOMO: ‘DiBot, el robot pintor’.
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b.Programar jornades i esdeveniments d’intercanvi de coneixement
divulgació en els àmbits de tendència social i tecnològica per ciutadans.

i

Alcaldes.eu: Innovació, Municipis i Persones: l’hora de les alcaldesses i dels
alcaldes
S’ha consolidat una col·laboració especialment estratègica amb un projecte clau per a
la seva estratègia de relació amb l’administració local, es tracta d’un projecte comú
entre la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya,
la iniciativa d’Alcaldes.eu, un portal informatiu que de forma regular aplega alcaldes i
càrrecs electes per debatre temes d’actualitat.
Citilab co-organitza amb Alcalde.eu un esmorzars col·loqui sobre “Innovació, Municipis
i Persones: l’hora de les alcaldesses i dels alcaldes” on experts de la ‘quàdruple hèlix’
(administració, universitats, empreses i ciutadania) enumeren alguns reptes dels
municipis en l’adopció i creació d’innovacions socials i tecnològiques.
S’hi van reunir 80 persones representants dels quatre àmbits esmentats. L’acte va
comptar amb el patrocini destacat d’Aigües de Barcelona, Urbaser, la Universitat
Pompeu Fabra i Xut Consulting.
La taula de ponents estava integrada per tres segments diferenciats:
D’una banda, una taula principal integrada per la presidència, la representació de la
Unió Europea a Catalunya, representants d’ACCIÓ; l’Associació Catalana de Municipis;
els representants d’Innovació d’Aigües de Barcelona.
De l’altra, es van disposar dues taules laterals que integraven representants de
l’administració pública i del món de l’empresa i l’acadèmia. Concretament: Sant Boi de
Llobregat; Papiol; Sant Climent de Llobregat; Anglès.
A la taula de l’empresa i l’acadèmia: representants de Microsoft Catalunya, de Citilab,
experts en Smart Cities; Banc Sabadell.
La resta de l’auditori estava integrada per representants de la societat civil, tècnics,
empresaris, polítics, acadèmics i mitjans de comunicació.
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Jornada de Programació i Robòtica educatives
La X Jornada de programació i robòtica educativa JPRE18 s’ha organitzat
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’Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Cornellà i
del projecte mSchools de la MWC.
L’equip coordinador, format per membres de totes les institucions, i especialment pel
Citilab, realitza 4 trobades de preparació alternant els diferents organismes
coorganitzadors: el Citilab, el Departament i Cesire. En aquesta edició es manté el
format de Jornada desenvolupada durant l’horari de matí i tarda i s’adapten franges
horàries i espais per destacar la fira de projectes d'alumnes, els stands dels diferents
agents, que se situen a l’exterior del centre, l’increment dels nombre de ponències i
l’amplia participació d’iniciatives.
Es va obrir un termini de presentació d’experiències. Una vegada fet el procés de
selecció, es van admetre un total de 36 ponències, 18 projectes a la fira d’alumnes,
11 empreses.
A la jornada hi participen 11 empreses, relacionades amb la programació i la robòtica
educativa i que col·laboren amb productes en un sorteig per els participants. Les
empreses són: Baula, Bonadrone, Edukem-nos, Esobots, Innova Didàctic, Make &
Learn, McMillan, Printersys, Ro-Botica, Sukuru i TresDosU
La convocatòria d’inscripcions es gestiona des del Departament d’Ensenyament a
través de la pàgina principal del XTEC i reforçat pel Citilab. Finalment, es limita la
inscripció a 439 participants i un total de 65 alumnes per la fira d’experiències.
Es va celebrar la Jornada amb 6 espais de ponències paral·leles en la fira d’alumnes,
l’espai exterior d’empreses, el de pòsters i els 12 espais de taller de les tardes que es
van desplegar també a l’escola Suris.
Enguany la taula rodona principal va ser “Programació i robòtica educativa des d’una
perspectiva STEM”. I com a element a destacar per part de la Generalitat de
Catalunya es va presentar el programa Steam.cat.
Es poden destacar les següents ponències:
●

Millora de la velocitat lectora amb Snap!. Edutec, Citilab

●

El pensament computacional en la formació inicial de mestres. Marta Peracaula,
UdiGitalEdu-UdG

●

Potencial de la robòtica educativa amb nens i nenes d’atenció a la diversitat.
Mireia Alba, Escola Mossèn Albert Vives
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●

La programació i la robòtica com a eines per al desenvolupament curricular.
Pere Viñas i Irma Darné, Vedruna Ripol

●

MicroBlocks: programació per blocs per a microcontroladors. Bernat Romagosa,
Professional independent

La X 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.

5ª 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.
S’ha celebrat la 5a edició, enguany oberta a l’Àrea Metropolitana. Durant la setmana,
diversos ajuntaments, organitzacions i col·lectius (Coboi, el laboratori cívic
d’emprenedoria i economia social de Sant Boi de Llobregat; Sant Feliu Innova, la
xarxa física i virtual dels innovadors de Sant Feliu de Llobregat; la Fundació Ciutat de
Viladecans pel foment de la societat del coneixement; Innobaix, l’agència d’innovació
del Baix Llobregat; l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’Ajuntament de Gavà i
l’Ajuntament de Sant Joan Despí) 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 s’ha treballat per construir un ecosistema d’innovació
social, col·laboratiu i digital del territori. El tema d’aquesta nova edició ha sigut la
Col·laboració motivada.
En aquesta setmana de diàleg i interacció, que té com a objectiu fer aflorar iniciatives
innovadores al territori, també hi col·labora la Xarxa d’Innovació Social de la Comarca.
La programació va incloure jornades a tots els municipis participants en una web
dedicada a tal efecte.
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Altres esdeveniments
De forma complementària a la celebració de la X Jornada de Programació i Robòtica
Educativa i la 5a Setmana de la Co-innovació, enguany, s’ha col·laborat estretament
en la realització de diferents jornades i congressos realitzats al centre.
Aquestes col·laboracions són, per exemple, la presentació de la Fira Apropa’18 que
reuneix al Citilab tots els centres educatius de la ciutat per presentar les especialitats
educatives i establir relacions entre els centres i alumnes de la ciutat; el Congrés
d’ISACA, on la fundació sense ànim de lucre va reunir 250 experts en seguretat en
xarxes TIC; La Universitat de la Dona; El Fòrum Baix llobregat, pensions dignes; la II
Jornada ‘Vine a conèixer el càncer per prevenir-lo’, organitzada per l’AECC, amb
la participació de diversos experts de caràcter nacional, estudiants i afectats per la
malaltia; la trobada del programa CuEmE, on 170 nens de primària de la ciutat
aprenen a ser emprenedors; La trobada de joves Smash Bros; la Jornada sobre
Fracàs escolar i Dislèxia, organitzada per l’Associació de Familiars de nens amb
dificultats de Catalunya i la IV Jornada d’Aproximació a la Violència: la més
amagada, organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la
Direcció d’Atenció Primària Costa Ponent i el Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat
Centre de l’Institut Català de la Salut, amb la participació de 250 persones.
Paral·lelament, enguany també s’ha realitzat un suport especial a activitats vinculades
amb el projecte Laborlab, com a complement als projectes IOT i Open Data s’han
celebrat diverses sessions divulgatives adreçades a tots els públics que han permès
arribar a un públic poc especialitzat en aquests temes i interessat en les tendències
tecnològiques de futur.
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c.Donar suport i posar a disposició dels agents els serveis auxiliars i els
espais necessaris perquè puguin programar les seves activitats amb una
clara orientació a la col·laboració, la cooperació, l’associacionisme, el
voluntariat, la creativitat, la innovació o la transferència de coneixement, en
temes que puguin ser d’interès general.
Les activitats han estat alineades amb la visió i missió de Citilab, tenint una clara
orientació a la innovació, la creació i la transferència de coneixement, la cooperació,
l’associacionisme o el voluntariat en temes que puguin ser d’interès general.
Es faciliten espais i es dona suport a projectes i activitats promogudes per ciutadans,
associacions i entitats, administració pública, emprenedors, micropimes o universitats.
Es difonen experiències i projectes de col·lectius oberts.
Del total de 1.702 hores programades són de:
●
●
●
●
●
●
●

31,44% Ajuntament de Cornellà.
17,34% Associacions.
17,13% Empreses.
15,87% Innobaix.
11,70% Citilab.
3,70% Altres Administracions.
2,82% Universitats.

L’aportació durant 2018, donant suport a comunitats i/o xarxes de col·laboració a
iniciatives o projectes, ha tingut un impacte de 19.220 usos. Les accions programades
d’impacte local representen el 54,33% i el 49,65% dels usos i supra-local el 45,67%
del total d’hores programades i un 50,35% dels usos.
Citilab ha acollit activitats i iniciatives provinents directament d’entitats, empreses i
institucions com Innobaix, ISACA Barcelona, Iniciativa Barcelona Open Data, ASSIR
Baix Llobregat, Alcaldes.eu, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà.
D’altra banda, s’ha teixit una nova aliança amb CREA i Aigües de Barcelona. El conveni
formalitzat entre CREA, Aigües de Barcelona i Citilab estableix les bases de
col·laboració de les tres entitats amb la finalitat de col·laborar en la programació
d’actes i la difusió de contingut tenint en compte l’interès comú pel coneixement, el
talent, la co-creació, la cultura de la innovació i el desenvolupament social. Fruit
d’aquesta aliança ha nascut el programa ‘Citilab-Trend’ que va ser inaugurat el mateix
dia amb la conferència ‘Noves tendències en innovació i tecnologia’ impartida per
Xavier Ferràs.
La Universitat d’Estiu de les Dones ha tingut com a seu el Citilab, fruit de la
col·laboració entre Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà i es manté com
a universitat d’estiu de referència.
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d.Crear i produir nous continguts textuals i audiovisuals que puguin servir
per a la divulgació, la promoció, la creació, l’intercanvi i la transferència de
coneixement en els àmbits de tendència social i tecnològica, o bé per
dinamitzar les comunitats i les xarxes socials existents.

Continguts textuals
Durant l’any 2018 s’han publicat un total de 89 notícies al web del Citilab.
Les temàtiques més tractades en les notícies publicades al web del Citilab són la
programació i robòtica educatives, la innovació, l’educació, temàtiques socials
diverses, els drons, els projectes maker, els videojocs i les dades obertes.
La relació d’informacions realitzades per Citilab i vinculades al territori es detallen a
continuació, cal puntualitzar que els actes que han ofert major resposta informativa
han estat el Taller de Creativitat i la Jornada Programa seguits del projecte EduLab, el
projecte Tecnoatenció (tallers de ciberseguretat i ciberaddiccions) i, finalment, l’Escola
Ciutadana de Dades Obertes (OpenDataLab).
Les notícies publicades al web del Citilab que han tingut més impacte informatiu en els
mitjans externs han sigut:
Taller de Creativitat
-

Citilab posa en marxa un Taller de Creativitat, una formació per potenciar
aquesta competència innovadora

-

Participació, originalitat, motivació i intercanvi d’idees: els protagonistes del
primer Taller de Creativitat del Citilab

Jornada Programa
-

El 26 de maig Citilab acollirà la desena edició de la Jornada Programa

-

S’acosta la desena edició de la Jornada Programa i les inscripcions ja estan
tancades!

-

Més de 400 persones assisteixen a la desena edició de la Jornada de
Programació i Robòtica Educatives
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Projecte EduLab
-

Segon any de prova pilot del projecte EduLab amb l’Escola Dolors Almeda

-

L’alumnat de l’Escola Suris aprèn programació i robòtica al Citilab

-

Citilab fomenta l’aprenentatge de la programació com a llenguatge transversal a
les escoles públiques de la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Cornellà

-

Citilab participa a l’Scratch Conference 2018 a Massachusetts

-

Citilab presentarà les seves experiències educatives a l’Scratch Conference
2018

-

Les iniciatives educatives innovadores de Cornellà a l’Scratch Conference 2018

-

El nou robot del Citilab s’estrena a les escoles de Cornellà

-

Més de 270 alumnes i 85 docents de les escoles de Cornellà ja han rebut
formació de programació i robòtica

Tecnoatenció
-

Tecnoatenció, el servei de prevenció de ciberaddiccions de Cornellà, programa
una vintena de xerrades el mes de gener

-

Vols aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies? El 4 de juliol, vine a la
sessió de Tecnoatenció al Citilab!
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Continguts audiovisuals
Crear i produir nous continguts audiovisuals que puguin servir per a la difusió,
promoció, creació i transferència de coneixement en els àmbits de la participació,
l’educació i les noves professions, o bé per dinamitzar les comunitats i les xarxes
socials existents.
La generació de continguts audiovisuals/mèdia és avui una eina de suport
imprescindible en la construcció de comunitats d’innovació, la visibilitat de la tasca
realitzada tant en els àmbits de tendència, com en l’activitat regular dels diferents
projectes, construeix la realitat que nodreix de noves oportunitats als grups d’interès.
La comunitat d’influència de Citilab s’amplia així, establint aliances que permeten
divulgar coneixement vinculat tant als diferents projectes interns com externs. Citilab
ha enregistrat, produït i editat aquest 2018, 57 peces audiovisuals que han permès
divulgar coneixement i mostrar activitats organitzades pels agents amb els que s’ha
col·laborat en la documentació de diferents projectes o la seva divulgació.
La peça audiovisual realitzada aquest any que ha obtingut més visualitzacions a la
plataforma YouTube ha sigut la titulada Iniciació a la programació amb l’Escola Suris,
un vídeo que recull l’experiència de l’alumnat del centre educatiu de Cornellà en les
activitats de programació al Citilab. Aquest vídeo ha obtingut un total de 487
visualitzacions.
D’altra banda, la llista de reproducció que ha obtingut més visualitzacions ha estat la
del Tecnoestiu 2018. Aquesta llista recull un total de 10 vídeos amb els participants
d’aquesta activitat tecnològica de l’estiu i ha obtingut un total de 1.004
visualitzacions.
Es treballa en dues grans línies: la cobertura de la informació generada al Citilab i el
suport a les comunitats/entitats en l’àmbit audiovisual, ja sigui amb l’enregistrament
dels esdeveniments o l’apoderament en mèdia dels agents.
L’equip de producció de continguts del Citilab ha realitzat les següents peces per a
publicar en mitjans digitals:
-

Cantonades de Creativitat Urbana - Cornellà Cocreation Week

-

Tecnohivern 2018 (3 vídeos)

-

Cinc generacions de cotoners (3 vídeos)

-

Iniciació a la programació amb l’Escola Suris

-

1a edició dels Premis Bitbot.cat

-

Cornellà Aprèn - Xarxa de Talent

-

Tothom Balla

-

Jornada ISACA BCN 'La integració del DPO en l'empresa'
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-

Tecnocampus 2018 - Institut Pla Mercell

-

Tecnocampus 2018 - PFI els Monjos

-

Tecnocampus 2018 - Escola Santa Eulàlia

-

Tecnocampus 2018 - Escola Betània

-

Tutorial - Calibrem el robot Edubot

-

III Fira Apropa 2018

-

Jornada de Natura i Creativitat a Cornellà

-

Esmorzar i col·loqui d'Alcaldes.eu: 'Innovació, municipis i persones'

-

Jornada Programació i Robòtica Educatives 2018: X Aniversari

-

Treballs de síntesi - Institut Miquel Martí Pol

-

Tecnoestiu 2018 (10 vídeos)

-

SeniorLab - Envelliment actiu (focus group)

-

Universitat d’estiu de les dones

-

Entrevista a Jaume Romagosa: Robi, el robot educatiu

-

Conferència Neus Sanmartí: ‘Avaluació formadora: canviem la pràctica a l'aula’

-

Game Jam 2018

-

Conferència Elena Maestre: ‘De la ciència a la taula’

-

VII Congrés ISACA BCN: Ètica en l'ús de les dades com a valor afegit i
confiança per als ciutadans

-

VII Congrés ISACA BCN: Privacitat per disseny en identitat digital basada en
Blockchain

-

VII Congrés ISACA BCN: No és human learning és human teaching

-

Conferència Xavier Ferràs: 'Noves tendències dels àmbits de la tecnologia i la
innovació'

-

Conferència Arthur Le Gall: 'L'experiència europea en la creació de grans àrees
culturals metropolitanes'

-

Tastet EduLab - Primeres sessions amb l'Escola Suris i l'Escola Anselm Clavé de
Cornellà

-

Tastet EduLab - Muntatge del robot amb l'Escola Abat Oliba
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e.Desenvolupar i millorar el canal de comunicació Web i els continguts, el
qual serveix de plataforma per a la difusió de l’actualitat: les accions
formatives dels diversos projectes, els projectes dels emprenedors, l’activitat
i els serveis. Realitzar campanyes de comunicació específiques donant suport
als diferents programes de Citilab.
Web Citilab
El web de Citilab és una plataforma que millora i contribueix a la modernització de la
imatge del laboratori ciutadà de Cornellà. La nova plataforma s’estructura en els
apartats següents:
●
●
●
●
●
●
●

Qui som: laboratori ciutadà, història, espais, empreses, patronat, aliances,
imatge corporativa i transparència.
Agenda
Formació
Projectes
Coneixement
Actualitat
Contacte

Aquesta plataforma, que va ser llançada al 2017, fa ressò i posa en valor l’activitat
habitual del Citilab a través de les notícies i cròniques publicades, presenta l’agenda
actualitzada dels esdeveniments que se celebren al lab de Cornellà, mostra l’oferta
formativa del centre així com la informació de les empreses que formen part de
l’ecosistema del Citilab. D’altra banda, també exposa el resum dels projectes
impulsats des del centre (tant els que estan en curs com els que ja estan tancats) i
facilita tota la informació d’interès sobre la fundació i també de contacte per a tots els
usuaris.
Actualment, el web del Citilab és accessible només en català, però s’han realitzat les
traduccions de la major part del contingut al castellà i a l’anglès. L’objectiu és poder
oferir ben aviat els continguts principals en els tres idiomes.
Durant l’any 2018, s’han publicat 89 notícies i 90 esdeveniments d’agenda. A
més, hi ha 16 formacions, 21 projectes i 19 empreses publicades en les diverses
categories del web.
El web www.citilab.eu ha registrat un total de 41.090 visites, 7.370 visites més
que a l’any 2017. D’aquestes 41.090 visites, 29.472 han sigut visites de diferents
usuaris (no repetits), el que significa que el 71,72% de les visites han sigut de
persones diferents: una audiència molt àmplia.
Analitzant aquests 29.472 usuaris únics que han visitat el web del Citilab durant l’any,
el 86,1% són nous visitants (usuaris que no havien entrat abans al web) i el
13,9% són usuaris recurrents (persones que ja han visitat el web i hi tornen).
D’altra banda també cal destacar que, dels usuaris que accedeixen al web, el 71,44%
hi accedeix des de l’ordinador, un 26,48% hi entra a través del telèfon mòbil
i, finalment, un 3,10% ho fa des d’una tauleta. Aquestes dades són pràcticament
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iguals a les dades extretes l’any 2017.
Pel que fa a l’adquisició d’aquestes visites, 13.135 han estat fruit de la cerca
orgànica (els resultats obtinguts pels usuaris després de cercar el web del Citilab a
qualsevol cercador d’Internet) cosa que representa un 44,57% del total. Un 33,38%
s’ha obtingut per entrada directa al web (usuaris que han teclejat la direcció exacta
del web a la barra superior), un 14,66% hi ha accedit per la referenciació des d’altres
pàgines, un 5,70% per les xarxes socials i un 4,84% per clics a les newsletters.
El 55,9% dels usuaris que visiten el web del Citilab són dones i el 44,1% són homes.
També cal mencionar que pràcticament el 60% dels usuaris que accedeixen al web del
Citilab tenen entre 25 i 44 anys. El 17% són persones d’entre 45 i 54 anys, seguits
dels usuaris d’entre 18 i 24 anys (que suposen l’11%) i, en últim terme, els usuaris
compresos entre els 55 i 64 anys (que són el 8%). El percentatge més baix
d’audiència del web són els usuaris majors de 65 anys.
Observant la durada de les visites dins del web, la mitjana és de navegació de l’usuari
és de 02:10 minuts, xifra que indica que l’usuari que hi entra dedica temps a
explorar i llegir el contingut ofert. Si es compara la xifra de l’any 2017 (que va ser
02:25 minuts), la durada de navegació de l’usuari segueix mantenint-se i és un
indicador que denota l’interès del lector pel contingut que s’ofereix.
Web de Coneixements del Citilab
El web de Citilab és una plataforma que millora i contribueix a la modernització de la
imatge del lab.
El web de coneixements, (coneixements.citilab.eu), és un repositori en constant
construcció que vol ser l’aparador on es posa a disposició pública tot un seguit de
materials per donar a conèixer estudis, reflexions, experiències i metodologies sobre
innovació aplicada a diversos àmbits. Actualment hi ha un total de 22 publicacions.
Al llarg del 2018 s’han fet 8 publicacions. La novetat d’enguany respecte l’any
passat és l’oferta de conferències íntegres enregistrades al Citilab. L’usuari
disposa de de ponències completes i originals, la majoria en llengua catalana i una en
llengua anglesa.
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Newsletter i notes de premsa
Al llarg de l’any 2018 s’han enviat 23 newsletters a tots els usuaris subscrits i 6
notes de premsa als mitjans de comunicació.
L’InfoCitilab s’envia actualment a 5.240 usuaris, sumant Citilabers (persones amb
carnet de Citilaber), persones inscrites a la newsletter a través del formulari web,
personal laboral del Citilab i patronat. La mitjana del rati d’obertura és del
17,66%, això significa que una mitjana de 855 usuaris consulten la newsletter que
reben al seu correu electrònic.
L’InfoCitilab que ha tingut més obertures es va enviar el 26 de juny de 2018: aquesta
newsletter va ser consultada per un total de 1.173 persones, un 23,91%.
Les notes de premsa s’envien a un total de 75 contactes de mitjans de comunicació
amb l’objectiu que aquests en facin ressò a les seves publicacions. La mitjana del rati
d’obertura és del 20,21%, el que suposa una mitjana de 14 contactes que
consulten les informacions que s’envien des del Citilab com a notes de premsa.
La nota de premsa més consultada es va enviar el 31 d’octubre i se centrava en
explicar la 5a Setmana de la Co-innovació. Un total de 19 contactes de mitjans de
comunicació la van obrir, el 27,14% del total.

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

61 de 71

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2018

Versió: 2.1 |Ref. 181231-memoria2018

Impactes de premsa
Durant l’any 2018 s’han registrat un total de 115 impactes de premsa: notícies,
breus, entrevistes, anuncis o articles divulgatius de diversos mitjans de comunicació
que s’han centrat en difondre alguna tasca, esdeveniment o novetat sobre el Citilab o
celebrada al Citilab.
D’aquests 145 impactes de premsa totals, el 80,58% es tracta de contingut
publicat online, el 8,73% són continguts de ràdio, el 6% és contingut emès a la
televisió, 4% s’ha publicat tant online (en format web) com en premsa impresa
(paper) i, per últim, un 0,97% és contingut publicat online i en versió en paper.
Els mitjans de comunicació que han publicat més informació sobre el Citilab al llarg del
2018 han estat (per ordre): El Far, El Periódico, La Premsa del Baix, La Vanguardia,
Esplugues Televisió, El Llobregat, Línia Cornellà i Llobregat Digital.
Els temes que han sumat més impactes de mitjans de comunicació són: el projecte
EduLab, el Taller de Creativitat del Citilab, la X Jornada de Programació i Robòtica
Educatives i, finalment, el projecte Tecnoatenció.
A continuació es recullen una selecció dels impactes de premsa de mitjans de
comunicació externs sobre les quatre temàtiques amb més ressò del Citilab:
Projecte EduLab
-

Entrevista a José García: projecte EduLab - Ràdio Cornellà

-

“EduLab” una iniciativa conjunta entre el Citilab Cornellà i l’Ajuntament per
apropar la programació a les escoles - Llobregat Digital

-

Citilab fomenta l’aprenentatge de la programació com a llenguatge transversal a
les escoles públiques - El Far

-

Los escolares de primaria de Cornellà ya aprenden a programar - El Periódico

-

Citilab posa en marxa l'EduLab, el projecte de programació i robòtica educativa
- Esplugues Televisió

-

Citilab fomenta el aprendizaje de la programación en las escuelas públicas Komunica Press

-

Citilab fomenta el aprendizaje de la programación entre los niños de primaria El Far (PDF desat)

-

El nou robot del Citilab s’estrena a les escoles de la ciutat - El Far

-

El Citilab presenta el nou Robot Fantàstic que treballarà amb 6 escoles
cornellanenques - Ràdio Cornellà
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-

Citilab presenta un nou robot per a les escoles de Cornellà - Cornellà Informa
(PDF desat)

Taller de Creativitat del Citilab
-

Citilab organitza una nova formació amb l'objectiu de potenciar la creativitat El Far

-

Citilab posa en marxa un taller de creativitat en l'entorn laboral - El Far

-

Citilab posa en marxa un taller de Creativitat en l’entorn laboral - Ajuntament
de Cornellà

-

El 10 i 11 d'abril s'imparteix el Taller de Creativitat del Citilab emmarcat en el
programa LaborLab per donar suport al talent emprenedor, social i tecnològic Llobregat Digital

-

Taller de Creatividad en el entorno laboral, en el Citilab - Portaldetuciudad.com

-

El Citilab de Cornellà impulsa un Taller de Creativitat per tal de potenciar
aquesta competència - Esplugues Televisió

-

El Citilab organitza el 10 i 11 d'abril una formació que pretén potenciar la
creativitat entre els i les participants - Xarxa Punt TIC

-

Entrevista a Daniel Martínez: Taller de Creativitat - Ràdio Cornellà

-

El Citilab de Cornellà impulsa un Taller de Creativitat per tal de potenciar
aquesta competència - Esplugues Televisió

Jornada de Programació i Robòtica educatives 2018
-

X Jornada Programa - Xarxa Punt TIC

-

Desena edició de la Jornada de Programació i Robòtica Educatives - El Far

-

Prop de 400 docents participen en la desena Jornada de Programació i Robòtica
educatives - Generalitat de Catalunya

-

Llegan las Jornadas de Programación y Robótica educativas a Cornellà - El
Llobregat

-

La Jornada de Programació i Robòtica educatives aplegarà uns 400 docents - La
Premsa del Baix

-

400 docents assistiran demà al Citilab de Cornellà a la trobada dedicada a
l'intercanvi d'experiències curriculars amb entorns de programació i de robòtica
educatives - El Llobregat

-

El Citilab celebra la desena edició de la Jornada Programa - Ràdio Cornellà

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

63 de 71

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2018

Versió: 2.1 |Ref. 181231-memoria2018

-

El Citilab acull la 10a edició de les Jornades de Programació - Línia Cornellà

Tecnoatenció
-

Cornellà fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías entre 5.000
jóvenes - La Vanguardia

-

Més de 5.000 infants i joves han estat usuaris del servei de Tecnoatenció del
Citilab - La Premsa del Baix

-

Més de 5.000 infants i joves han fet ús del servei de l'Ajuntament de Cornellà
per promoure un ús responsable de les TIC - Directe!cat

-

El servicio municipal que promueve un uso responsable de las TIC llega a más
de 5.000 niños y jóvenes - El Far

-

32 joves cornellanencs, atesos per addiccions a les noves tecnologies - Ràdio
Cornellà

-

Cornellà fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías entre 5.000
jóvenes - BarcelonaDot
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f.Desenvolupar i millorar les xarxes socials i continguts: Facebook, Twitter,
LinkedIN, Youtube, Flickr, Instagram i d’altres.
Twitter
Twitter és una de les xarxes socials amb més impacte en el cas del Citilab. Respecte
les dades de l’any anterior, el compte de Twitter ha experimentat un increment del
2,6% en nombre de seguidors, superant els 10.864 amb els quals es tancava el 2017 i
arribant als 11.154 seguidors actualment: 290 usuaris nous.
Durant l’any 2018 s’han publicat 354 piulades i el perfil de Twitter ha obtingut un
total de 40.679 visites, 9.899 visites més que al 2017. D’altra banda, s’han registrat
un total de 1.381 mencions i 607.700 interaccions.
Un valor afegit del compte de Twitter del Citilab és l’ús dels ‘Momentos de Twitter’:
l’eina que permet fer un recull de piulades sobre una mateixa temàtica per tal d’oferir
a l’usuari un repositori de coneixement i informació.
Els ‘Momentos de Twitter’ publicats al llarg del 2018 han sigut:
-

Les piulades del Citilab sobre la #JPRE18!

-

Game Jam 2018

-

#CulturaMetropolitanaAMB

-

EduLab: programació i robòtica a les escoles de Cornellà!

Instagram
Tot i que Facebook és la segona xarxa social amb més seguidors, Instagram ha patit
un canvi molt significatiu i és la segona xarxa amb més interaccions en les seves
publicacions des del seu rellançament al gener de 2017: té més likes, més comentaris
i més visites que Facebook sense tenir tants seguidors.
El compte d’Instagram del Citilab té 711 seguidors a data de 31 de desembre. Tenint
en compte que l’any 2017 es tancava amb un total de 333 seguidors, al llarg de 2018
Instagram ha guanyat 378 seguidors, de manera que ha multiplicat la seva
audiència. Aquest increment del nombre de seguidors és d’un 113,5%.
Una de les novetats que ofereix el compte d’Instagram del Citilab des d’aquest 2018
és la publicació d’històries i la creació d’històries destacades en el seu perfil
organitzades en cada temàtica. Així doncs, amb la voluntat de ser més propers a
l’audiència, Citilab utilitza les històries (publicacions molt visuals que estan disponibles
durant 24 hores) per il·lustrar el dia a dia del centre i fer ressò dels actes relacionats
amb el lab de Cornellà.
Les històries destacades d’Instagram permeten que l’usuari recuperi les publicacions
considerades més importants i organitzades segons la seva temàtica: Citilab dia a dia,
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EduLab, Suport TR, Drons, Xarxa, Game Jam, Clubs, MIT, Tecnoestiu, Jornada
Programa, Cornellà Humana…
Durant el 2018, s’han fet un total de 118 publicacions a Instagram: 113
publicacions menys que l’any passat. Aquest decreixement de publicacions s’ha fet de
manera intencionada amb la voluntat d’aportar més valor a les publicacions
permanents del compte i utilitzar les històries temporals per publicar un contingut
menys rellevant. Aquest augment de qualitat en les publicacions s’ha vist reflexat en
el nombre de likes i comentaris als posts: 4.124 likes i 57 comentaris, en
comparació als 3.094 likes i 48 comentaris del 2017.
Així doncs, durant el 2018 s’han fet 113 publicacions menys que al 2017 i s’han
obtingut 1.030 likes més i 9 comentaris més.
Facebook
Facebook és la segona xarxa amb més seguidors del Citilab, però a causa de la
decadència de la plataforma, cada vegada té menys impacte real. Així doncs, durant
el 2018 s’ha obtingut un increment del 0,92% pel que fa al nombre de seguidors.
En total, sumen un total de 4.167 seguidors respecte els 4.079 de l’any 2017.
LinkedIN
Durant el 2018 LinkedIN ha experimentat un increment d’un 13,23% pel que fa a
l’audiència, un increment que és superior al creixement que ja hi va haver al 2017,
que va ser d’un 10,7%. Així doncs, fins a 31 de desembre del 2018 la pàgina de
LinkedIN del Citilab presenta 922 seguidors respecte els 800 que tenia l’any
anterior.
Aquest increment també pot ser donat pel canvi de publicacions a la pàgina ja que, a
diferència del 2017, al llarg del 2018 només s’han compartit esdeveniments o
informacions que es considera que encaixen amb la plataforma: esdeveniments
d’empreses o entitats, informació sobre empreses o entitats, tallers o formacions
d’interès pels usuaris de LinkedIN, etc.
YouTube
El canal de YouTube del Citilab ha experimentat un increment del 35,04% pel que fa
al nombre de seguidors, sumant un total de 1
 .973 usuaris subscrits al canal
respecte els 1.438 de l’any passat.
Durant el 2018 s’han publicat 52 vídeos. Per tant, des del 2007, el canal de YouTube
del Citilab reuneix 673 peces audiovisuals.
Tot i que durant l’any s’han publicat 52 vídeos, en total se n’han realitzat 57. No totes
les peces audiovisuals que es produeixen són penjades a la plataforma de YouTube.
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Flickr
A la galeria de Flickr s’han publicat enguany 12 àlbums amb un total de 491
fotografies
que corresponen a diversos esdeveniments vinculats amb Citilab.
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 que, per tant, reforça les accions en
comunicació.
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g.Fer xerrades de prevenció i de sensibilització, als joves i famílies, sobre els
riscos de les TIC i el seu ús responsable. Desenvolupar els continguts.
Col·laborar amb empreses especialitzades en ciber-bulling i ciber-addicions
que operin al territori.
Tecnoatenció és una iniciativa per sensibilitzar i promoure l’ús responsable de les
noves tecnologies. També facilita la detecció i l’assessorament a les famílies sobre les
addiccions a les TIC o les situacions d’assetjament tecnològic (ciberbulling).
Els beneficiaris són els ciutadans, les famílies, els joves, les AMPAS i els docents dels
centres educatius.
L’impacte de Tecnoatenció al 2018 es pot resumir amb els següents indicadors:
-

2.541 alumnes
106 tallers
72 pares i mares
108 professors
20 casos d’atenció personalitzada individual
8 famílies que han acudit al servei de manera autònoma.
47 sessions demanades per centres educatius

Les accions realitzades es poden resumir en:
-

Tallers i xerrades específics sobre ciberbullying i tecnoadiccions dirigits a
alumnes, pares/mares i professors.
Suport al desenvolupament de continguts.
Detecció i derivació de casos.

Les enquestes als docents que han estat presents als tallers indiquen la satisfacció
sobre el servei. El 80% ho valora entre les puntuacions 7 i 10. L’aspecte que cal
millorar segons els enquestats és la informació prèvia al taller.
En el cas dels pares i mares que van acudir a la xerrades les enquestes també són
positives.
Així doncs, es pot concloure que els tallers de prevenció sobre l’ús de les TIC estan
força instaurats en el municipi, sobretot a les escoles de secundària. A les escoles de
primària caldrà incidir-hi més ja que la cobertura no és en la totalitat dels centres.
En els casos individuals es percep que els centres educatius cada vegada tenen més
en compte el servei.
La coordinació amb Serveis Socials del municipi ha estat correcte però caldria
instaurar un nou circuit.
En general, es pot afirmar que la tasca de la prevenció és imprescindible.
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h.Fomentar l’envelliment actiu posant en valor el coneixement de la gent
gran com a patrimoni immaterial. Promoure la inclusió dels Seniors en la
nova Societat del Coneixement i desenvolupar les seves competències
digitals.
Tecnosènior
Total membres comunitat: 33 persones.
Es manté la estructura del taller. Participants de Seniorlab i externs. Sense
obligatorietat de participació setmanal.
SeniorLab
Horari dels tres grups de la comunitat SeniorLab al 2018:
-

Dimarts matí – Horari: 11:00 hores - 13:00 hores.

-

Dimecres tarda – Horari: 16:00 hores - 18:00 hores.

-

Dijous matí – Horari: 11:00 hores - 13:00 hores.

Continuació dels treballs ja començats durant l’últim quadrimestre del 2017.
●

Treballs de la comunitat de SeniorLab de dimarts al matí

-

Tema: Històries de vida. Grup format per: Charo Gonzalez, Josep Villón, Isabel
Iñiguez, Marisol Herrero i M. Rosa Simó.

-

Tema: La migració al cinema. Grup format per: Lliurat Garcia i Martine Calsina.

●

Treballs de la comunitat de SeniorLab de dimecres a la tarda

-

Tema: Els carrers de Barna (el barri perdut). Grup format per: Angela Bodoque,
Nuria Arrufat i Georgina Clivillé.

-

Tema: L’altre modernisme. Grup format per: Montserrat Vilaplana, Assumpta
Crespiera i Candi Valledor.

-

Tema: El carrer Xipreret. Grup format per: Jordi Cànovas, Mercé Pares, Pere
Serra, Antonio Torres

●

Treballs de la comunitat de SeniorLab de dijous al matí

-

Tema: Sis avis a la cuina. Grup format per: Antonio Muntanyola, Neus Sevilla,
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Rosa Garvi, Consol Badenes, Nuria Anglés, Teresa Jimenez i Manel Sabaté.
-

Tema: Els Aiguamolls de l’Empordà. Grup format per: Carlos Fernando, Ramón
Balaguet, Antonio Rua i Neus Costa.

-

Tema: Mercats i Oci. Grup format per: Carmen Granado, Asunción Rodriguez,
Wilma Schmidt i Maria Millán.

-

Tema: Castells. Grup format per: Carmen Granado, Maria Millàn i Wilma
Schmidt.

Els treballs que han estat finalitzats i presentats l’any 2018 han sigut ‘Castells’ i
‘L’alegria de la vida’.

Activitats del 2018
●

Visita d’estudiants
Barcelona

del

Grau

de

Pedagogia de la Universitat de

Belén Verónica Quiñones Benito i Ariana Martín Ballesteros, alumnes de l’Àrea
de Pedagogia de la UB, visiten el SeniorLab per parlar amb els sèniors i realitzar
una enquesta sobre l’envelliment actiu.
●

Noves propostes

-

Dinàmica de grup. Inici d’una dinàmica de grup proposada, es realitza tots els
últims dies de taller de cada mes.
Aquesta és una proposta debat/xerrada per portar els tallers sobre la temàtica
dels esdeveniments del 17 i 18 d’agost a Barcelona i a Cambrils.

-

Creació compte d’Instagram pel projecte ‘Menjar’. Creació comptes d’Instagram
unipersonals.

-

Línia de vida Sutori – Iniciada al mes de gener 2018

-

Nou treball del grup de dijous al matí: ‘Els Aiguamolls de l’Empordà’.

-

Nou treball del grup de dijous al matí: ‘Mercats i Oci’

●

Presentació del treball ‘Dones Vetades’ a Ràdio Cornellà
Rosa Garvi i Neus Sevilla són entrevistades a Ràdio Cornellà el dijous 15 de
febrer a les 10:30h.
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●

Presentació del treball ‘Dones Vetades’ a CC. l’Àrea de Sant Joan Despí
Les autores del treball el van presentar el dia 14 de març a les 17:00h.

●

Col·laboració per la realització d’un Doctorat
Col·laboració en la realització d’un Doctorat sobre l’envelliment actiu basat en
Citilab i SeniorLab.
Els seus requeriments són entrevistes amb la direcció del centre, coordinació,
entrevistes amb diversos membres del Seniorlab per confirmar la part empírica,
enquestes, enviament articles, focus group amb 17 membres sobre envelliment
actiu.

●

Activitat externa - Literapolisbcn
Foment de l’envelliment actiu a través de la literatura utilitzant tecnologies i
gamificació.
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