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CITILAB 
 

A. CITILAB 
 

 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. 

 
 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. 

 
 Patronat 

 
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. 

 
 Aliances 

 
Citilab manté aliances amb Consell Comarcal del Baix Llobregat, agència d’innovació 
Innobaix i Fundació Viladecans, entre d’altres. 

 
 Xarxes Internacionals 

 
Citilab forma part de la xarxa europea de Living Labs (eNoLL). 

 
 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 
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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. Citilab, dedica més de 1.500 m2, al suport d’empreses d’innovació social i 
tecnològica. 

 
 Equip Humà 

 
L’any 2019 l’equip de Citilab ha estat d’unes 18 persones i 6 persones de pràctiques. 
La capacitat del personal laboral ha estat al voltant de 30.000 hores, sense comptar 
els contractes de pràctiques. 

 
 Dades econòmiques 

 
La liquidació del pressupost operatiu es preveu en 1’3 milions d’euros aprox., sense 
amortitzacions ni subvencions traspassades d’altres exercicis. 

 
 Dades d’Activitats 

 
El número total d’usos enregistrats ha estat 90.343 usos. D’aquests usos: 

 
14.905 usos són d’esdeveniments (16,50%) i 
75.338 usos (86’50%) per activitats pròpies del Citilab, dels quals: 

 
16,79% usuaris d’activitats, és a dir 15.172 usos. 

28,37% 4.305 de Cornellà de Llobregat, 
69,83% 10.594 de municipis de l’àmbit AMB . 

1,80% 273 de municipis fora de l’àmbit AMB 
 

49,20% usuaris d’aules d’estudi, és a dir 44.452 usos. 
48,49% 21.554 de Cornellà de Llobregat, 
46,99% 20.888 municipis de l’àmbit AMB  

4,52% 2.010 de municipis fora de l’àmbit AMB 
 

17,50% usos d’Emprenedors i d’Empreses 15.814 usos. 
17,78% 2.811 de Cornellà de Llobregat. (origen de residència dels treballadors) 

58,17% 9.199 d’altres Municipis d’AMB. (origen de residència dels treballadors) 

24,05% 3.804 de municipis fora de l’àmbit AMB 
 

Les empreses amb domicili a AMB 47%, Cornellà són el 40% i Altres 13% 

 
 Citilabers 

 
S’arriba a la xifra total de 14.183 Citilabers, que representa un creixement del 21% 
respecte al total de socis de l’any anterior. Enguany, el número de nous socis 
inscrits ha estat de 2.476, que representa un creixement del 26,39% respecte al 
número de nous socis que es van adherir a l’any anterior. 
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 Reconeixements 

 
Citilab enguany no ha concorregut ni guanyat cap reconeixement o premi. 

 
 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. 

 
Laborlab 

4 Generar valor i coneixement Valor en forma de nous models, 

mètodes, productes/serveis i 

coneixement. 

 

 
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 

 
Ciutadania, grups d’interès i comunitats, estudiants. 
Administracions públiques, emprenedors, PIMES, Universitats. 

 
a. Col·laboratori de Citilab 

 
RESUM EXECUTIU 

 
a.1 Rebre, conèixer i acollir als Citilabers 

 
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 i implementat una estratègia que ha 
permès identificar contactar i implicar a usuaris, grups d'interès i comunitats locals. En 
aquest estratègia hem identificat diverses comunitats amb potencial per treballar la 
construcció d’un col·laboratori de ciutat. 

 
Durant el 2019 això ho hem fet especialment amb la comunitat de Biblioteques, la 
comunitat esportiva i sobretot amb la comunitat educativa de Cornellà. 

 
Respecte els Citilabers, enguany s’ha seguit realitzant un procés de millora continua 
sobre el treball d’escolta activa amb l’equip de recepció per tal de gestionar les 
incidències i recollir els suggeriments en el procés de benvinguda i d’acollida. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 7 de 88 

 

 

a.2 Facilitar un espai obert, els recursos materials tecnològics i l’assistència personal 
als ciutadans que volen fer ús d’Internet. 

 
L’equip de l’Opensurf consta d’un responsable que enguany no ha comptat amb el 
suport dedicat de les persones provinents dels plans d’ocupació amb les quals es va 
comptar en el 2018. Per tant, s’ha reduït vist reduïda la capacitat resposta a 
l’acompanyament i suport als usuaris de la sala en horari de matí i de la tarda. 

 
Respecte als recursos estructurals, l’equip de sala ha fet seguiment i posada a punt de 
12 ordinadors renovats per garantir l’accés a internet d’aquells usuaris que no 
disposen de dispositiu propi. 

 
Durant el 2019 els usos del servei s’han intensificat i ha començat a donar símptomes 
d’una important saturació del servei. La tendència de nous usos de l’Opensurf iniciada 
al 2019 vinculada a les aules d’estudi s’ha vist reflexada en el creixement del nombre 
de carnets i, en alguns moments, s’ha arribat a l’aforament complet de l’espai a partir 
d’aquesta gran afluència d’usuaris. Per tant, durant el 2019 la pressió sobre el servei 
ha estat molt important i és un indicador que assenyala que caldrà treballar en cercar-
hi solucions durant el següent any. 

 
Enguany, des del Col·laboratori, es segueix acompanyant l’equip de recepció i 
d’Opensurf 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, es treballa 
per la millora continua de l’atenció a tots els usuaris i totes les usuàries. 

 
S’ha consolidat el procés de recollida de feedback qualitatiu amb les responsables de 
recepció i el responsable de sala. 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 el públic. 

 
Durant el 2019 s’ha elaborat nova cartelleria per tal d’informar els usuaris dels usos 
esperats a l’espai de l’Opensurf i potenciar el seu caràcter d’espai que fomenta el 
treball col·laboratiu. 

 
També es segueix treballant en un procés de seguiment i millora continua sobre la 
distribució l'espai i usos de l'Opensurf per adaptar-los a les necessitats i confluència de 
diversos usos. 

 
Enguany hem començat a treballar en millorar del servei a partir de les incidències i 
suggeriments entorn a: 

 
● Nova cartelleria i senyalització. 
● Definició de les normes bàsiques de l’Opensurf. 
● Espai per aparcar els patinets. 
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● Agilitzar el processos de fer carnets. 
 

L’espai s’estructura a partir de les següents zones: 
 

Zona Clubs ● 12 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 ● 48 places destinades als citilabers. 

Zona d’estudi i treball 
col·laboratiu autònom 

● 13 taules d’accés lliure. 

Zona d’esbarjo i càtering ● 8 places en dues taules (*aquesta zona s’amplia 
amb més taules de forma temporal per adaptar-se 
a les necessitats concretes dels esdeveniments que 
ho requereixen, en funció del nombre de 
persones.) 

 
Comunitats a l’Opensurf: 

 
L'ús de l'Opensurf per part dels joves ha augmentat molt en aquest període a partir de 
la consolidació del servei d'aules d'estudis que ha convertit l'Opensurf en un espai de 
treball en equip per a molts joves de Cornellà de Llobregat i de l’Àrea Metropolitana de 
barcelona, fora de l'horari d'estudi nocturn que també s’ofereix al Citilab (SUES). 
Enguany l’augment d’usuaris sobrepassa l’època vinculada a exàmens i a la 
selectivitat, de manera que s’està convertint en un flux d’usuaris molt important que 
arriba a sobrepassar l’aforament de la sala. 

 
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 1 acció que ha fet 
ús de l'Open Surf: 

 
● CitySmash (juny de 2019). 

 
Per últim, l'Opensurf també ha acollit diverses activitats de suport a la comunitat: 

 
● Game Jam 2019. 
● Treballs de síntesi 2019. 
● Espai de fira de la Jornada de Programació i Robòtica Educatives (maig de 

2019). 
● Càterings vinculats a esdeveniments de l’any 2019. 
● CitySmash cada divendres (aula 0) 
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a.3 Suport als estudiants 
 

S'han produït 44.452 usos de les aules d'estudi, 10.825 (24,3%) que es realitzen als 
mesos de maig-juny i 5.065 (11,4%) que es produeixen als mesos de novembre, 
coincidint a les èpoques d'exàmens. L'ús de les aules d'estudi als caps de setmana 
suposa un total de 11.539 (26%). 

 
Els treballs de recerca premiats a l’acte celebrat al Castell de Cornellà, van ser els 
següents: 

 
● Àmbit ciutat: ‘La botiga solidària’ 
● Àmbit científic: ‘El mesotelioma i el reposicionament de la metaformina com a 

fàrmac’ 
● Àmbit ciències socials, arts i humanitats: ‘Creació d’un migmetratge’ 

 
La metodologia implica realitzar una primera reunió al febrer on es repeteixen els 
treballs i es revisen els criteris de valoració. Els treballs es presenten sota pseudònim i 
no es coneix el centre de procedència. 

 
Els membres de Jurat del Citilab van valorar els següents treballs: 

 
● ‘Proteïnes llets de fórmula’ 
● ‘Estudi, muntatge i control d’un braç robòtic: MOVEO 3D’ 
● ‘Es pot anar a l’institut sense moure’s de casa?’ 
● ‘El món del big data i la intel·ligència artificial aplicada al processament de 

dades’ 
● ‘La simbiosi i simbiogènesi com a motor evolutiu’ 
● ‘El futur de les pensions. Estan en perill?’ 
● ‘Creació d’un migmetratge’ 
● ‘Women in Science’ 

 
La segona reunió s’ha fet al març i es posen en comú les valoracions i es decideixen 
els premiats. El jurat ha valorat positivament la participació, la necessitat de 
referenciar correctament les fonts consultades i la necessitat de donar formació de 
suport al professorat responsable dels treballs de recerca. 

 
Altres accions de suport als instituts 

 
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 del professorat dels centres educatius, els seus projectes de 
recerca i la seva presentació pública. 

 
L'Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat ha utilitzat 4 dies al juny la zona 
de l’Opensurf. Més de 120 alumnes de 4t d’ESO del centre es reuneixen cada matí a 
l’Opensurf del Citilab per realitzar els seus treballs de síntesi. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 10 de 88 

 

 

 
Altres accions de suport als treballs de recerca dels instituts de Cornellà es poden 
trobar a “Treballs de recerca” en l'apartat dels Clubs. 

 
Col·laboratori de ciutat 

 
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 i implementat 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 2019 s’ha treballat especialment tres comunitats locals: la comunitat 
educativa, les biblioteques i la comunitat esportiva. 

 
Comunitat Esportiva 

 
Aplicar els mètodes d’activació de l’ecosistema d’innovació a l’ActivaLab el 
laboratori de l'activitat física i l’esport del Baix Llobregat 

 
Durant el 2019 s’ha avançat un pas més en la construcció de l’ecosistema esportiu i 
s’ha començat a treballar a estendre el Col·laboratori a nivell de comarca de la mà del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat i del Departament d’Esports de l’Ajuntament de 
Cornellà. Aquesta línia de treball ha permès identificar i contactar 107 agents del Baix 
Llobregat i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona vinculats a les àrees del futur Pla 
Estratègic d’activitat física i esport de la comarca. 

 
Aquesta línia, treballada conjuntament amb l’àrea ThinkLab del Citilab, s’ha focalitzat 
en l’adaptació i l’aplicació dels mètodes per activar ecosistemes d’innovació oberta 
(3H/3C) a l’ecosistema d’innovació oberta esportiu amb l’objectiu de respondre als 
reptes en el marc del procés d’elaboració del Pla Estratègic d’Esports per la comarca 
amb l’objectiu que aquest inclogui la construcció de l’ActivaLab, el futur laboratori de 
l’esport i l’activitat física de la comarca. 

 
En aquest sentit, durant el 2019 s’ha contribuït al co-disseny del procés i s’han 
dinamitzat les dinàmiques de mapatge col·laboratiu de l’ecosistema d’innovació oberta 
i la jornada d’ecosistema celebrades al Citilab. 

 
Adaptació de la formació d’Agents Digitals Esportius (ADE) 

 
Per fer aquesta adaptació, s’ha co-dissenyat la capacitació d’Agents Digitals Esportius 
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que permet empoderar a joves que ja compten amb estudis relacionats el món 
esportiu i que hi participen activament a la ciutat des dels seus equipaments. 

 
Després de la tasca realitzada amb la comunitat esportiva durant el 2018, on es va 
dur a terme la primera edició de la formació ADE, per tal d’assolir un doble objectiu: 
En primer lloc, reforçar les noves competències en el seu perfil per desenvolupar 
projectes de comunicació transmèdia que permetin generar accions de sensibilització 
dels programes esportius de la ciutat i, per altra banda, la identificació i generació de 
vídeo-currículums 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. 
Aquesta formació realitzada durant el 2018 estava centrada únicament en el col·lectiu 
universitari i postuniversitari. 

 
Durant el 2019, amb l’objectiu d’integrar aquesta formació en el programa Singulars 
del projecte del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) liderat pel Departament 
d’Ocupació de Cornellà i coordinat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del 
Col·laboratori s’ha realitzat l’adaptació del contingut i del programa formatiu per a 
estudiants universitaris com per a joves que han deixat els estudis amb la voluntat 
que puguin trobar una nova manera de tornar a estudiar o d’inserir-se en el món 
laboral. 

 
Dinamització de la Formació ADE finançada pel SOC 

 
Des del Col·laboratori s’ha dut a terme una formació de 140 hores que compta amb 4 
mòduls de formació (gènere, medi ambient i innovació; introducció al llenguatge i 
tècniques de guió i realització AV en línia; introducció a la realització i postproducció 
de produccions audiovisuals en línia; realització de projectes audiovisuals en línia). 

 
L’Ajuntament de Cornellà incorpora 15 joves dels quals 12 han finalitzat la formació i 
han desenvolupat els seus projectes audiovisuals en els quals han entrevistat a 12 
agents actius de l’ecosistema esportiu de la ciutat que ja formen part del Mapa de 
Coneixement. 

 
El projecte del SOC ha permès continuar treballant en la línia de col·laboració amb el 
departament d’esports de Cornellà on 4 dels joves s’han incorporat com a plans 
d’ocupació empoderats en mèdia. 

 
Accions 

 
ADE Cornellà 

● Adaptació del programa formatiu en nous mitjans digitals ‘Agent Digital 
Esportius’ al projecte Singulars del SOC. 

● Disseny de 2 mòduls formatius especialitzats en gènere i sostenibilitat. 
 

ADE SOC 
● 140 hores de formació SOC. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 12 de 88 

 

 

 
ActivaLab 

● Adaptació del procés de les 3H al procés del Pla Estratègic/ActivaLab. 
● Disseny i dinamització de la sessió de mapatge intern i la Jornada d’Ecosistema. 

 
Impacte 

● 12 joves empoderats (5 dones i 8 homes), 12 agents de l’ecosistema local 
esportiu contactats, 12 projectes audiovisuals. 

● 4 Agents externs implicats Consell Comarcal, Departament d’Ocupacó, 
Departament d’Esports, SOC. 

● 114 agents de la comunitat esportiva comarcal i metropolitana identificats i 
contactats, 80 implicats, 7 prototips. 
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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 (CRP) de 
Cornellà i Sant Joan Despí, i amb els instituts de la ciutat. En aquest cas, l’oportunitat 
identificada per poder co-dissenyar i implementar una estratègia per 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 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’empoderament 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 el centres de la ciutat. El nostre objectiu s’articula 
en diversos nivells. 

 
Durant el 2019 el treball amb la comunitat educativa ha estat prioritari i s’han 
aconseguit resultats importants. A partir de la relació encetada al 2018, s’ha donat 
forma a un grup motor per impulsar el projecte de Recerca i Innovació Educativa de 
Ciutat (RIEC) en el qual s’ha treballat estretament amb el Centre de Recursos 
Pedagògics de Cornellà i Sant Joan Despí, i amb els instituts de la ciutat que s’ha 
reunit, ha treballat plegat en el co-disseny de les accions conjuntes tant respecte al 
professorat com l'alumnat de la ciutat. 

 
Gràcies a la tasca desenvolupada durant aquest 2019, s’ha començat a fer realitat la 
transformació dels treballs de recerca dels batxillerats de Cornellà per convertir-los en 
un nou eix fonamental de l’ecosistema de recerca e innovació de la ciutat. 

 
La principal acció destinada al professorat dels instituts públics de Cornellà, ha estat la 
dinamització i testeig de la formació de suport als treballs de recerca de 10h 
dissenyada durant el 2018, on durant el 2019 s’ha format 80 professors i professores 
de batxillerat. 

 
A partir d’aquesta formació s’han recollit els requeriments expressats pel professorat, i 
s’han dissenyat diversos formats de suport a l’alumnat: 

 
En primer lloc, s’han dissenyat i testejat les Jams de Treballs de Recerca (Jam TR). 
Aquest format inspirat en les Game Jams, testejades en el projecte europeu JamToday 
(2013-15), acompanya l’alumnat de primer de batxillerat per un procés de auto-
consciència, consciència global (introduint els conceptes d’Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030) i ciència per anar del tema del treball de 
recerca al prototip del projecte de recerca de cada alumne en un entorn de co-creació 
i treball col·laboratiu de 10 hores de durada. 
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Accions 
● Reforç de la competència en recerca tant al professorat com a l’alumnat perquè 

cap alumne es quedi enrere. 
● Alineació dels treballs de recerca amb reptes glocals 
● Connexió de l’alumnat amb agents de l’ecosistema de recerca i d’innovació local 

(administració, empresa, recerca, ciutadania) 
● Co-Disseny d’un programa d’empoderament i accions de suport dels TR durant 

el 2019 
 

Impacte 
● Continguts de 10h de formació per a professorat 
● 1 nou format de cocreació: JAMTR 
● 274 prototips de TR, connectats ODS realitzats per joves dels Instituts de 

Cornellà 
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Comunitat Biblioteques 

Aliances, estratègies i co-disseny de projecte 
 

Durant el 2019 s’ha implementat una acció important entorn la línia estratègica que es 
va començar a teixir durant el 2018. Gràcies a les aliances teixides, aquesta línia de 
treball conjunt amb les biblioteques de Cornellà ha comptat amb el suport de 
l'Ajuntament de Cornellà i, conjuntament, s’ha presentat un projecte al programa 
BiblioLab de la Diputació de Barcelona, que ha estat seleccionat i atorgat amb un co-
finançament de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà. 

 
Accions en el marc del programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona 

 
A través de la implementació d’aquest projecte durant el 2019 s’ha començat a 
empoderar a l’equip de les biblioteques en el procés de transformació de bibliolabs, un 
nou model de biblioteca impulsat per la Diputació de Barcelona que incorpora noves 
funcions en la seva base, de manera que les biblioteques, a més de donar accés al 
coneixement, promoguin la creació de coneixement, la innovació ciutadana i la 
innovació social. Aquests objectius del projecte BiblioLab són compartits amb els 
laboratoris ciutadans dels quals el Citilab n’és una experiència pionera. 

 
La finalitat en aquest projecte és activar l’ecosistema d’innovació de la biblioteca, tot 
implementant la metodologia de les 3H: cartografia de l'ecosistema d’innovació social 
local (Head), estratègies de compromís i generació de comunitat (Heart) i co-creació 
(Hands-on) per tal que els equips de les biblioteques puguin experimentar juntament 
amb l’equip del Citilab un primer procés de co-creació amb la ciutadania respecte a un 
repte recollit en l’Agenda 2030 o els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides. El repte identificat juntament amb l’equip de les biblioteques de la 
ciutat ha estat: Com han de ser els espais creatius per joves de les Biblioteques del 
futur? 

 
Aquest projecte ha comptat amb 2 experiències de mapatge amb l’equip de les 
biblioteques i els joves de la ciutat. 4 Sessions de comunitat, amb els membres del 
Club Mèdia, el Club de Programació, el Club Maker i el SeniorLab del Citilab per 
apropar les experiències de treball amb comunitats del lab a les biblioteques. També 
s’han realitzat 2 processos de co-creació. El primer ha estat un sprint de disseny 
entorn dels espais creatius per joves (ODS 4.4. “Per al 2030, augmentar 
substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències 
necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball 
digne i l’emprenedoria”). El segon procés de cocreació ha estat un BookSprint sobre el 
projecte de transformació de les biblioteques del futur i amb un grup de treball per 
pensar com es pot donar suport als treballs de recerca de la ciutat també des de les 
biblioteques de Cornellà i així contribuir a l’ODS 9.5 que fa referència a “augmentar la 
investigació científica i millorar la capacitat tecnològica” no limitant-se, com indica 
l’objectiu, als sectors industrials, sinó arribant fins als mateixos centres educatius de 
la ciutat i “fomentant la innovació i augmentant substancialment d’aqui al 2030 el 
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nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament 
per cada milió d’habitants, això com la despesa en investigació i desenvolupament 
dels sectors públic i privat”. 

 
Accions posteriors amb la comunitat de Biblioteques 

 
Un cop finalitzat el projecte de la Diputació de Barcelona, l’equip del Col·laboratori i 
l’equip de biblioteques ha seguit treballant per donar forma a un nou format de suport 
als treballs de recerca. Amb aquesta col·laboració té la voluntat d’incorporar les 
biblioteques de la Cornellà com un agent important en la xarxa de ciutat que s’impulsa 
des del grup motor del projecte de Recerca i Innovació Educativa de Ciutat (RIEC) 
generat durant el 2019. 

 
També és clau incorporar en el suport a l’alumnat un format que permeti resoldre una 
mancança detectada reiteradament en les diverses edicions del premis del treballs de 
recerca, en els quals el jurat ha identificat que l’alumnat no referencia els treballs 
seguin l’estil acadèmic, i això és altament problemàtic en tant que els treballs són 
publicables. Durant la tardor de 2019 s’ha dissenyat i testejat un nou format didàctic 
eminentment pràctic per treballar la competència informacional en els treballs de 
recerca amb l’alumnat de batxillerat amb l’objectiu d’oferir-lo a l’alumnat durant el 
2020. 

 
Resultats 

 
En el projecte BiblioLab de la Diputació de Barcelona les dades s’han recollit tenint en 
compte la perspectiva de gènere. 

 
Durant el procés d’activació de l’ecosistema d’innovació oberta de les biblioteques de 
Cornellà s’han implicat la següent relació d’agents que desglosem per tipus de 
col·lectiu i per gènere: 

● 3 biblioteques (B. Central, B.M.Mata, BSI) 
● 3 directores Biblioteques (3 dones) 
● 3 responsables de l’Ajuntament de Cornellà (2 homes, 1 dona) 
● 5 instituts públics (Institut Miquel Martí i Pol, Institut Maria Aurèlia Capmany, 

Institut Neus Català, Institut Joan Miró i Institut Esteve Terradas i Illa) 
● 10 participants professorat d’instituts de Cornellà (4 dones, 6 homes) 
● 21 joves (15 noies, 11 nois) 
● 8 agents creatius AV (7 homes, 1 dona) 
● 18 membres del SeniorLab del Citilab (12 dones i 6 homes ) 
● 14 membres del Club Maker del Citilab (3 dones i 11 homes) 
● 1 usuari biblioteques (1 dona) 

Resultats del procés de cocreació 

● 1 mapa de reptes BiblioLab realitzat per l’equip de la Xarxa de Biblioteques de 
Cornellà (XBC). 

● 3 mapes de reptes i necessitats del BiblioLab realitzat pels joves de Cornellà. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 17 de 88 

 

 

● 5 prototips d’espais creatius BiblioLab per les biblioteques de Cornellà. 
● 1 nou prototip de sessió “lab” pràctic en competències informacionals per a la 

recerca de suport a l’alumnat de batxillerat. 
● 1 publicació col·laborativa de l’experiència BiblioLab. 

Accions comunitat Biblioteca de Cornellà 

● 4 instituts. 
● Disseny de format i continguts: Competència Informacional. 
● 10 joves formats amb el nou format de suport a l'alumnat: Competència 

informacional TR. 
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Col·laboratori supralocal 
 

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). Durant el 
2019 la XISC ha suspès la seva activitat. 

 
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: 

 
● Jornada d’Ecosistema ActivaLab. 
● Durant el 2019, la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat 

(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, els 
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 6a Setmana de la Co-innovació, s’ha vinculat al nou format de 
suport als treballs de recerca: el SummerLab, que ha comptat amb el suport la 
Diputació de Barcelona. La Xarxa d'Innovació Social del Baix Llobregat, està 
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 s’ha assistit a 
les següents jornades i esdeveniments: 

 
● Assistència a Residència Faber 2019 
● Assistència a YoMo 2019 
● Assistència Maker Faire 2019 
● Assistència al Biz Barcelona 2019 

 
 

Col·laboratori nacional i internacional 
 

Les principals accions per establir xarxa en l’àmbit estatal ha estat la participació en: 
● Assistència a la Jornada de Laboratorios Bibliotecarios. 
● Assistència al taller de laboratoris ciutadans de Smart City Expo. Digital 

Futures. 
● Assistència a Smart City Expo 2019 i al BIZ 2019, per establir contactes amb 

agents internacionals vinculats a noves tendències de ciutat (IOT, Ciutat 
intel·ligent, etc.) 
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● Assistència a la Scratch Conference 2019 i l’Snap Conference com a punt de 
trobada de la comunitat educativa nacional i internacional entorn a experiències 
que promouen el desenvolupament d’aplicacions mòbils. 

 
Comunitats 

 
Comunitat Col·laboratori 

 
● 10 membres, 39 agents d’innovació social i 19 socis potencials identificats per 

la XISC. 
● 7 instituts públics 
● 56 docents de secundària actius a Cornellà 
● 300 joves de primer de batxillerat 
● 12 joves empoderats, 2 agents contactats, 2 departaments municipals 

implicats, 1 Consell Comarcal 
● 80 persones identificades i contactes del sector de l’administració local 

 
Comunitats d’agents empresarials (Laborlab) 

 
● 17 membres de la CETIC 
● 30 membres del Labworking Citilab 
● 49 agents vinculats en l’opendata 
● 9 agents vinculats a. creativitat 
● 5 agents vinculats a l’IoT 
● 5 agents vinculats a la Compra Pública Innovadora 
● 10 Economia circular 

 
Comunitat d’agents educatius (EduLab) 

 
● 5 instituts de Cornellà i 2 instituts de Sant Joan Despí. 
● 7 escoles de primària amb l'EduLab (comptant també l’Escola Dolors Almeda). 
● 7 escoles/instituts en les activitats del Tecnocampus. 
● 9 escoles/instituts activitat ‘Converteix la teva escola en un edifici intel·ligent’. 
● Grup de treball Snap4Arduino amb membres del Cesire, l'Àrea de Cultura 

Digital i Bernat Romagosa. 
● Tutorització de 5 treballs de recerca per a 3 instituts i consultes per a 3 treballs 

de 2 instituts. 
 

Comunitat d’agents en Coneixement (ThinkLab) 
 

● 23 joves de segon de batxillerat i 400 joves de primer de batxillerat participants 
a la Mostra de Treballs de Recerca. 

● 5 instituts de Cornellà i 1 institut de Sant Joan Despí. 
● 30 alumnes de primer de batxillerat participants al SummerLab. 
● 50 professionals de l’entorn participants al SummerLab. 
● 40 joves participants a vídeo-currículums. 
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● 80 entitats i institucions de caràcter local, autonòmic, estatal i internacional, 
han demanat suport als espais de Citilab, registrant 14.905 usos. 

● 420 participants a la Jornada programa, 17 centres i 10 empresas. 
● 70 agents d’innovació de la comunitat esportiva comarcal. 
● 1.122 seguidors a Instagram 
● 11.512 seguidors a Twitter 
● 1.072 seguidors a LinkedIN 
● 4.229 seguidors a Facebook 
● 7.500 usuaris reben la newsletter quinzenal. 
● 30 membres de la comunitat Seniorlab. 
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2. Aprendre 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. Programació i robòtica educativa als centres d’infantil i primària 
 

L'EduLab ja és un projecte consolidat que, per segon any consecutiu, continua amb la 
missió d'introduir l'ensenyament de la programació i la robòtica a través de noves 
formacions, nous projectes i noves activitats a sis escoles cornellanenques: l'Escola 
Abat Oliba, l'Escola Anselm Clavé, l'Escola Ignasi Iglésias, l'Escola Martinet, l'Escola 
Mediterrània i l'Escola Suris. 

 
En aquest segon any de projecte, s'ha finalitzat el primer any escolar d'intervenció a 
les escoles i ha començat el segon any escolar. De les reunions d'avaluació amb les 
escoles s'extreu la necessitat d'incrementar la formació al professorat, afinar els 
calendaris de les intervencions i donar més pes als docents en la fase de disseny i 
aplicació dels projectes. Totes aquestes millores s'incorporen a la següent fase del 
projecte. 

 
Al juny es va celebrar al Citilab la primera festa on les escoles van presentar els 
projectes generats durant l'any per treballar els continguts curriculars de les diverses 
assignatures, aprenent i aplicant alhora programació i robòtica. A la festa van 
participar tant els docents com els alumnes i també les famílies que d'aquesta forma 
també es van implicar en els resultats del projecte. 

 
El nou curs escolar comença amb la formació dels docents. Es programen tres 
sessions de formació, una amb Scratch, l’altra amb microBlocks i l'última sobre el 
robot Fantàstic. Assisteixen una mitja de 72 docents a cada formació. 

 
Es fan reunions per definir el projecte que es realitzarà amb cadascuna de les escoles 
participants en el segon any d'intervenció. Alguns dels continguts que es treballaran 
són la separació de les paraules en síl·labes, el concepte d'àrea i perímetre d’un cos 
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geomètric o el món del cinema. 
 

L'impacte directe de les activitats realitzades pel Citilab i els docents és d'uns 840 
alumnes. Algunes de les activitats dissenyades, serveixen per treballar els continguts 
generats a l’etapa d’Infantil o Cicle Inicial de Primària. Així mateix, l’impacte 
addicional indirecte com a participants del projecte és de 638 alumnes. Es tanca l’any 
amb un total de 1.478 alumnes, més de la meitat del total d'alumnes de les escoles 
participants. 

 
Projectes del curs 

 
A continuació es fa un breu recorregut per les activitats que s’han desenvolupat 
durant el curs en el marc del projecte. S’exposa primerament el projecte transversal, 
sobre el robot Fantàstic, que està establert per desenvolupar-se a totes les escoles 
per igual i en segon lloc, els projectes sobre continguts particulars organitzats segons 
l’escola que l’ha desenvolupat. 

 
Projecte transversal per a totes les escoles 

 
Construcció, programació, customització i interacció amb el robot Fantàstic del Citilab. 
Projecte transversal que ha fet possible que l’alumnat de tots els cicles interactuï 
d’alguna manera amb el robot Fantàstic. Muntatge i la programació de la placa ED1 
del Citilab amb l’entorn de programació MicroBlocks a càrrec de l’alumnat de Cicle 
Superior, customització feta per Cicle Mitjà i interacció per part de l’alumnat de Cicle 
Inicial i Infantil. 

 
Escola Abat Oliba 

 
● Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de 
programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés 
d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la 
visualització de caselles. 

 
● Comprensió de la consciència fonològica. Joc programat amb Snap! per 
l’alumnat de Cicle Superior que utilitza Cicle Inicial per entendre els fonemes, les 
unitats de so més petites que formen les paraules. 

 
Escola Anselm Clavé 

 
● Coneixement del Sistema Solar. Viatge espacial virtual programat amb l’extensió 
ScratchX per l’alumnat de Cicle Superior amb la voluntat de conèixer les 
característiques de cada planeta d’una manera visual i dinàmica. 

 
● Aprenentatge la formació de la Terra des d’un punt de vista geològic. Joc de 
cartes virtual dissenyat per Cicle Mitjà amb Scratch que permet aprendre l’ordre 
cronològic de la formació geològica del planeta Terra. 
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Escola Ignasi Iglesias 
 

● Detecció i control del nivell sonor de l’aula. Enginy programat amb Scratch i 
MicroBlocks i personalitzat per l’alumnat de Cicle Mitjà que, a través de la placa ED1 i 
un micròfon, detecta el volum de so que hi ha a classe i indica a l’alumnat si cal 
disminuir la contaminació acústica per garantir un clima de concentració i respecte. 

 
● Repàs de contingut curricular de qualsevol assignatura. Joc de preguntes i 
respostes anomenat ‘Boom’ dissenyat amb Snap! per Arduino que funciona connectat 
a un divertit enginy que esclata de manera virtual, provocant una explosió de colors, 
si l’alumnat no encerta la pregunta. 

 
Escola Martinet 

 
● Detecció i control del nivell sonor de l’aula. Enginy programat amb Scratch i 
MicroBlocks i customitzat per l’alumnat de Cicle Mitjà que, a través de la placa ED1 i 
un micròfon, detecta el volum de so que hi ha a classe i indica a l’alumnat si cal 
disminuir la contaminació acústica per garantir un clima de concentració i respecte. 

 
● Repàs de contingut curricular de Coneixement del Medi Natural. Joc de 
preguntes i respostes, anomenat ‘PassaParaula’, programat amb Snap! per l’alumnat 
de Cicle Superior que adapta la dinàmica dels concursos televisius per practicar temari 
curricular. 

 
Escola Mediterrània 

 
● Millora de la velocitat lectora de l’alumnat. Aplicació desenvolupada per 
l’alumnat de Cicle Superior amb Snap! perquè els estudiants de Cicle Inicial millorin 
l’habilitat lectora a través d’un joc que motiva a llegir el màxim de paraules possible 
en 1 minut. El joc disposa d’un marcador que suma les paraules llegides i un compte 
enrere. L’alumnat de Cicle Superior supervisa la tasca dels estudiants de Cicle Inicial. 

 
● Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de 
programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés 
d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la 
visualització de caselles. 

 
Escola Suris 

 

● Foment de l’estalvi d’energia. Enginy programat amb Scratch i M icroBlocks i 
dissenyat per Cicle Superior que, a través d’un sensor de llum, detecta i indica si la 
il·luminació natural de l’aula és suficient o no i si, per tant, es pot prescindir la llum 
artificial i estalviar energia. 

 
● Pràctica de les multiplicacions. Aplicació desenvolupada amb l’entorn de 
programació Snap! per l’alumnat de Cicle Mitjà amb la voluntat de facilitar el procés 
d’aprenentatge de les multiplicacions de l’alumnat de Cicle Inicial a través de la 
visualització de caselles. 
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b. Formació de Tècnic d’Innovació Educativa 
 

Formació TIE 
 

Els continguts per la formació de Tècnic d'Innovació Educativa estan preparats per la 
part de programació, electrònica creativa i robòtica. 

 
Formació PiRE 

 
Amb l’objectiu d’avaluar el curs i específicament els seus continguts, es convoca una 
formació adreçada a docents durant el mes de juliol. S’escull aquest període degut 
que és l’època en la qual es convoquen formacions d’estiu per aquest col·lectiu. 
L’objectiu de la formació és dotar al professorat de coneixements i habilitats per 
utilitzar, d’una manera pràctica i experiencial, eines i metodologies relacionades amb 
la programació i la robòtica educatives actuals. 

 
La formació s’anomena PiRE (Programació i Robòtica Educativa), i es planteja com a 
semipresencial de 30 hores. La formació és reconeguda com a activitat de formació 
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (codi REC0040474). 
Coincidint amb les dates de la formació, els docents estan realitzant oposicions i la 
inscripció és de 6 persones, de manera que es valora que no és suficient per començar 
el curs. 

 
Formació Bitbot.cat 

 
A finals d’any es realitza una formació promoguda pel Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, anomenada Bitbot, adreçada a monitors/es i 
professionals del món del lleure. L’objectiu de la formació és principalment facilitar les 
competències bàsiques sobre programació i robòtica educatives que empoderin els 
participants per desenvolupar un projecte en un context d’extraescolars en l’àmbit 
tecnològic. 

 
En total es realitzen dues formacions d’una durada de 30 hores. Pel que fa a la 
primera formació, aquesta s’imparteix en modalitat presencial i es distribueix en 5 
sessions de 4 hores, més 10 hores de realització d’un projecte final. Hi participen un 
total de 7 persones. Pel que fa a la segona formació es fa en format semipresencial 
amb 2 sessions de 4 hores presencials i la resta fins a les 30 hores en línia. Hi 
participen 14 persones. 

 
Tot el suport telemàtic per la formació es realitza a través de la plataforma en línia 
que s’ha desenvolupat durant a aquest any al Citilab. 

 
Experimentació del model de transferència internacional 

 
Des de la cooperació internacional amb la Universitat Tecnològica de Panamà (UTP) 
s’inicia una nova formació en línia de programació i robòtica educatives dirigida a 
futurs mediadors/es d’iniciatives tecnosocials. Aquesta iniciativa vol enfortir l’educació 
bàsica habilitant espais comunitaris d'aprenentatge d'innovació tecnosocial amb 
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infants i joves. Per Citilab és una oportunitat d'aprenentatge sobre un model de 
transferència internacional en col·laboració amb l'UTP. 

 
La formació està adreçada als facilitadors i les facilitadores que relitzaran la 
transferència al territori i consisteix 30 hores de capacitació en línia de programació i 
robòtica educatives. Es fan part dels continguts dissenyats per la formació TIE. Un cop 
finalitzada la capacitació, els participants hauran de lliurar la proposta d’una activitat. 

 
Els participants es familiaritzen amb entorns lliures de programació per blocs dinàmics 
(com Scratch, Snap4Arduino o MicroBlocks), s'introdueixen en robòtica educativa i 
coneixen dinàmiques pròpies dels laboratoris ciutadans d’innovació. Els usuaris 
disposen de kits de robòtica del Citilab per a poder muntar i programar un robot 
Fantàstic. 

 
La formació la inicien 40 facilitadors amb l’objectiu de formar almenys 12 equips de 2 
persones, amb un projecte aplicat per equip. 

 
Residència Faber 

 
Durant una setmana al mes de maig, l’equip d’EduLab és convidat a participar en la 
residència  d’arts,  ciències  i  humanitats  F aber  a  Olot,  on  es  treballa  de manera 
col·laborativa amb professionals de referència del món de la programació i la robòtica 
educativa com ara John Maloney, creador d’Scratch, i Jens Mönig, co-desenvolupador 
d’Snap!, per tal de generar noves idees materials per aquests àmbits. En aquesta 
edició els resultats serveixen per reforçar els continguts per les escoles, la formació 
PiRE i la formació TIE, especialment a l’apartat de les pràctiques de robòtica amb 
microBlocks i la seva connexió amb Snap!. 
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c. Infraestructura de formació i suport a les formacions presencials i online 
 

La infraestructura de suport a les formacions tan presencial com en línia es posa en 
marxa en el segon trimestre de l’any. S’escull la solució iformalia que permet la gestió 
de diferents formacions, diferents grups d'alumnes, avaluació de les formacions i eines 
de participació per consultes i dinamització dels cursos. La infraestructura compleix 
totes les normes necessàries per poder certificar els cursos i generar formacions 
reglades de cara al futur. 

 
Formació PiRE 

 
Els primers continguts que es preparen per a la plataforma són els derivats de la 
formació TIE, pel curs intensiu d’estiu per a docents. S’inclouen els continguts de 
programació i els de robòtica educativa. En aquesta primera revisió la part de robòtica 
es realitza amb Snap4Arduino. 

 
La formació PiRE s’adapta per fer servir el kit de robòtica del Citilab i és la versió 
actual que existeix en la plataforma. Aquesta revisió és la que es fa servir per donar 
suport a la formació bitbot. 

 
Suport a EduLab 

 
La plataforma també es fa servir com a suport per al projecte EduLab a les escoles de 
Cornellà. Es crea un accés per cadascuna de les 7 escoles participants, per tal 
d’accedir a les activitats didàctiques que s’han generat al llarg del desenvolupament 
del projecte. També s’inclouen materials de referència i algunes càpsules formatives 
per donar suport quan les escoles acabin els primers dos anys de suport del projecte 
EduLab. 

 
Formació CIT 

 
A l’últim trimestre de l’any es fa servir la infraestructura digital per la cooperació 
internacional dels Clubs de Innovación Tecnosocial. Es tracta d’una formació totalment 
en línia i serveix com a prova de les capacitats del sistema en aquest tipus de 
formacions i per posar a prova si el model de transferència i capacitació a mediadors 
en altres països. 
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d. Formacions especialitzades 
 

Formació inicial 
 

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. 

 
S’han realitzat 5 tallers amb una participació de 52 persones un 8% més del previst. 

 
Dels participants, un 82,7% són de Cornellà i la resta de municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 
Els tallers amb més afluència són els dels matins. Un dels hàndicaps és la diversitat de 
nivells dels participants, alguns amb necessitats especials. 

 
Respectant l’estructura de la formació bàsica s’ha introduït canvis als continguts per 
adaptar la formació a les necessitats i interessos dels participants, així com als nous 
conceptes tecnològics. Aquest any s’ha reforçat l’ús d’eines al núvol i s’han introduït 
conceptes de ciutat intel·ligent i Internet de les coses. 

 
Les enquestes de valoració dels tallers són molt favorables, tot i que apunten que els 
agradaria que la durada fos una mica més llarga. 

 
Formacions especialitzades 

 
S’han realitzat 9 tallers de formacions quadrimestrals dedicades a l'ensenyament de la 
programació, l'electrònica creativa i les aplicacions mòbils, amb un total de 83 
participants, un 72,9% més de la previsió. La demanda ha sigut especialment alta a la 
formació de programació inicial amb Scratch, on s’ha obert un grup addicional al 
primer quadrimestre. 

 
● Iniciació a la programació amb Scratch 

 
La participació ha estat de 53 infants en total, d’entre els quals només 7 eren noies, 
distribuïts en 5 tallers durant tot l’any. A partir de setembre de 2019 la formació 
tindrà un caràcter anual, seguint el calendari del curs escolar. 

 
La formació consisteix en desenvolupar projectes sobre diferents temàtiques amb una 
durada de dues o tres sessions cadascun. Cada any es modifiquen els continguts dels 
projectes incorporant les novetats que l'equip del Citilab va recollint en aquest àmbit. 

 
Aquesta formació també serveix com a punt de referència per provar i generar noves 
activitats. 

 
● Robòtica i electrònica creativa amb Snap per Arduino 

 
La participació total ha estat de 20 alumnes en 2 tallers de 24 hores cadascun. 

 
La metodologia es basa en proposar exercicis de dificultat creixent, explicant primer 
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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 al 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 que es realitzen 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 seguit fent servir Snap4Arduino per una primera aproximació al món 
de l’electrònica amb Arduino. Al tractar-se d’un públic majoritàriament jove, en 
comptes de començar fent petits exemples amb la placa Arduino Uno i una 
protoboard, s’ha optat per fer servir l’Arduino Nano per desenvolupar jocs senzills i 
simulacions en el quals aquesta es fa servir com a controlador. A més, un mes abans 
d’acabar el curs, aquest any s’ha fet servir la placa ED1 juntament amb microBlocks 
per introduir també altres plaques i entorns de programació per blocs per poder 
programar aquestes. 

 
● Programació d’aplicacions mòbils: AppInventor 

 
La participació total ha estat de 9 persones en 1 taller de 24 hores. El segon taller, 
previst per octubre, no va tenir prou alumnes per començar. 

 
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. 

 
Una vegada assolits els coneixements mínims necessaris, es realitza una breu sessió 
de brainstorming i, en cas que surtin propostes d’aplicacions, s’ordenen per ordre de 
complexitat i es mira de preparar el material necessari per realitzar aquests projectes 
en les següents sessions. 

 
Durant els exercicis es fomenta que els alumnes mirin de trobar la solució als reptes 
que van sorgint en la realització d’aquest, tot resolent-lo després conjuntament amb 
l’ajuda del formador. A més, des de l’inici de curs, els alumnes tenen a la seva 
disposició una carpeta compartida al Google Drive on tenen la solució completa de 
cada exercici, a més de projectes d’altres anys, tutorials extra i altres materials de 
suport. 

 
Tecnocampus 

 
El Tecnocampus d’aquest any ha fet una aproximació al món de la Intel·ligència 
Artificial, a través d’un taller on els participants fan servir un servei al núvol per tal de 
reconèixer expressions facials d’alegria o ira. Es feia servir una versió especial 
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d’Scratch de la web https://machinelearningforkids.co.uk/ que permet apropar a 
tothom al món de la programació i la IA. Com a suport, s’han disenyat uns tobogans 
de fusta i impressió 3D per visualitzar d’una forma física com funcionen els algoritmes 
de tria de decisions de la IA. 

 
La participació total amb totes les modalitats del Tecnocampus ha estat de 524 
persones, un 28,1% més que l’any anterior. 

 
S’han realitzat un total de 17 tallers. A les edicions d’hivern i d’estiu s’han fet 3 tallers 
amb 49 persones. Pel que fa als tallers amb casals se n’han fet 7, amb 205 persones. 
La resta, 280 persones, corresponen a les 7 escoles que han participat. Els centres 
que han participat provenen de Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet i Sant Joan Despí. 

 
YoMo: The Youth Mobile Festival 

 
Al febrer es participa a The Youth Mobile Festival, que es celebra a l’Hospitalet de 
Llobregat, realitzant una sèrie de tallers amb el nom ‘Mou-te, dibuixa i fes soroll!’, on 
els participants confeccionen un instrument de música electrònica i el fan sonar per a 
compondre les seves pròpies cançons. Per al taller es fa servir la placa ED1 del Citilab 
i es programa amb microBlocks. Es realitzen 4 tallers, amb un total de 146 
participants, d’escoles de tota Catalunya. 

 
Jornada Programa 

 
La XI Jornada de Programació i Robòtica Educatives (#JPRE19), es va co-organitzar al 
maig amb una participació de més de 400 docents, alumnes i professionals interessats 
en la introducció de l’ensenyament de la robòtica i la programació al currículum 
escolar. Alumnat i docents de 17 centres educatius diferents van exposar els seus 
projectes tecnològics a l’Opensurf del Citilab i un total de 10 empreses van participar 
en la fira de la Plaça Can Suris, a l’exterior del centre. 

 
Durant la jornada es van impartir 37 ponències i 12 tallers en els quals es van 
compartir experiències i activitats desenvolupades amb una gran varietat d’entorns, 
recursos i enginys. 

 
Altres formacions i participacions 

 
● Scratch Meetup. Al març es va celebrar al Citilab una de les trobades mensuals 
d’aquest grup de treball al voltant de l’Scratch. Hi participen unes 40 persones. 
Membres de l'equip d’EduLab també han participat en altres trobades durant l’any. 

 
● Mostra de la Ciència i la Tecnologia. A l’abril es realitzen tallers de muntatge del 
robot Fantàstic al carrer en el marc de la Mostra de la Ciència i la Tecnologia. Hi 
participen unes 40 persones. 

 
● Maker Faire. Al novembre es participa en la Maker Faire, trobada de referència del 
món maker, on es realitzen dos tallers amb el robot Fantàstic. Hi participen 19 
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persones. 
 

● Grup Snap4Arduino. Durant l'any es fan tres reunions de l'equip que manté 
l’Snap4arduino, amb els membres del Cesire, l'Àrea de Cultura Digital i Bernat 
Romagosa. 

 
● Taller ‘Converteix la teva escola en un edifici intel·ligent’ en 9 escoles i instituts de la 
ciutat de Sabadell. 

 
Comunitat S4A 

 
Encara que es fomenta l’ús de Snap4Arduino i microBlocks com a eina per treballar 
l'electrònica creativa i la robòtica, la comunitat de S4A continua activa. El grup de 
suport en línia té una comunitat de 629 membres (+5.1%), però el nombre de 
consultes ha baixat a 62 (-25,5%). El nombre d’usuaris de la web S4A.cat ha baixat a 
178.000 (21,9%). 
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e. Clubs 
 

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. 

 
El Club Maker i els Nous Artesans han generat 3 projectes acabats i 2 en construcció. 
El suport a treballs de recerca al Club de Programació i Maker ha donat com a resultat 
5 treballs i assessorament en 3 més. 

 
El Club de Media del Citilab ha treballat en la producció, l’enregistrament i l’edició del 
segon capítol del projecte de la websèrie ‘Psycho Acústica', que ja es troba publicat al 
canal de YouTube del Citilab. També s’ha començat a produir el tercer capítol de la 
mateixa. 

 
Club de Programació 

 
● Aplicació per al seguiment del consum d’alcohol (TR) 

 
A un alumne del centre d’estudis Joan XXIII de l’Hospitalet se li dona suport per la 
creació d’una aplicació feta amb AppInventor que permet fer seguiment del consum 
d'alcohol. 

 
Fins al juny es va mantenir l’estructura de l’any anterior, proposant projectes i eines 
per la gent iniciada en el món de la programació, la majoria provinents dels tallers de 
Scratch. 

 
● Introducció a code.org 

 
Es fan 2 sessions explorant la web code.org amb multitud de reptes per treballar la 
programació a partir dels 4 anys. 

 
● Micro:bit i Scratch 

 
S’exploren diversos projectes per connectar la targeta microcontroladora micro:bit 
amb el llenguatge de programació Scratch. 

 
● MicroBlocks 

 
Treball amb el nou llenguatge de programació per blocs per targetes 
microcontroladores, que fa servir la placa ED1 del Citilab i la micro:bit. 

 
● Projectes amb Scratch 

 
Es proposen diversos projectes amb Scratch per treballar en forma autònoma. 

 
Degut a l’escàs impacte del Club de Programació, a partir de setembre, es programen 
tallers temàtics mensuals, per donar cabuda a tots els públics amb inquietud per 
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treballar amb tecnologies de tendència. 
 

● Taller d’iniciació a la impressió 3D 
 

Introducció al món maker, a través d’experiències d’aprenentatge de disseny i 
impressió 3D, amb la tecnologia de plàstic additiu. Hi participen 19 persones. 

 
● Taller de creació d’una joguina interactiva 

 
En aquesta formació s'instrueix als participants al món de l’electrònica creativa a 
partir de la creació d’una joguina amb llum i moviment. També aprenen la tècnica 
d’Stop Motion per crear un vídeo de la joguina. Hi participen 9 persones. 

 

Club Media 
 

● 2a entrega de ‘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 

 
● CableCAM 

 
Quatre usuaris dels Clubs acaben el disseny i construeixen un sistema amb càmera de 
vídeo controlable amb el mòbil, que es desplaça per un cable penjat entre dos punts. 
No calen suports específics. El propòsit és un sistema transportable i econòmic per fer 
aquest tipus de plànols de video. 

 
● Ascensor amb Arduino (en construcció) 

 
Tres docents han adaptat una maqueta d’un ascensor feta amb electrònica analògica, 
a una nova versió construida amb una placa Arduino i programada amb Snap4Arduino 

 
● Reconstrucció d’una impressora 3D Delta (en construcció) 

 
A partir d’una impressora 3D del tipus Delta averiada i inconplerta, tres integrants 
dels Clubs es proposen posar-la en marxa i deixar-la per al servei dels clubs. Aquests 
tipus d'impressora fan servir un sistema de moviment del capçal diferent a l’habitual, 
és subjecta amb 3 braços amb angles de 120º, sobre una base fixa. 

 
● Domòtica amb Raspberry mitjançant Home Assistant 
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Dos usuaris dels Clubs està experimentant en el món de la domòtica DIY fent servir 
una Raspberry Pi i un software anomenat Home Assistant, el qual permet 
interconnectar diferents serveis d’internet i dispositius IoT per tal de crear un complet 
sistema domòtic. 

 
● Sensors amb Arduino 

 
Suport a una docent de l’institut Olorda de Sant Feliu per treballar amb sensors 
d'humitat i soroll amb Arduino amb els seus alumnes. 

 
● Mascota per gent gran (TR) 

 
Un alumne del centre d’estudis Joan XXIII de l’Hospitalet ha realitzat una mascota 
interactiva, un ós de peluix, per acompanyar a la gent gran de les residències. 
Apropant a la mascota targetes RFID, aquest pot parlar, cantar i fer moviments dels 
seus braços. 

 
● Samarreta amb il·luminació LED per practicants de kayak (TR) 

 
De l’Institut Montpedrós de Santa Coloma un alumne demana suport per una 
samarreta amb il·luminació LED per senyalitzar a la nit els practicar kayak. La 
samarreta porta un sistema de bateries i LEDs neopixel. 

 
● Pulsòmetre amb aplicació mòbil (TR) 

 
Un alumne de l’Institut Francesc Macià de Cornellà presenta un treball sobre un 
pulsòmetre que envia les dades al mòbil i pot generar alertes, per exemple per a gent 
gran. Està construït amb NodeMCU i es comunica via bluetooth. La programació es 
realitza amb AppInventor 

 
● Rover lunar amb radar (TR) 

 
Un alumne de l’Institut Francesc Macià construeix una maqueta d’un vehicle rover 
lunar amb un radar incorporat controlar el terry per on es mou. Se li dona suport per 
visualitzar el radar al mòbil amb Appinventor 

 
● Assessories i consultes sobre els següents temes: 

 
● Drons per dos alumnes de l’Escola Santa Eulàlia de Cornellà. 
● Vehicles terrestres amb Arduino per alumne escola Santa Eulàlia de Cornellà. 
● Mesures de la influència de les zones verdes a la ciutat en el nivell de monòxid 

de carboni per un alumne de l'institut Jesús Maria de Sant Andreu. 
 

Taller per a infants hospitalitzats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
 

Col·laboració amb l'artista Jaume Romagosa que realitza un taller als infants 
hospitalitzats. Consisteix a muntar i personalitzar el robot Fantàstic del Citilab i 
moure'l per un camí de peces de fusta amb forma de trencadís. 
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Nous Artesans 
 

● Bufanda que canvia de color 
 

Treballant amb la línia de roba intel·ligent els Nous Artesans finalitzen el projecte 
d’una bufanda en la qual apareix el seu logo, fent servir pintura termocromàtica que 
canvia de color en funció de la temperatura. A la bufanda, que incorpora una bateria i 
un circuit electrònic, es cus un fill conductor que s’activa amb un polsador. 
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f. Edubot 
 

La primera entrega de kits de robòtica del projecte EduLab es va fer a principis d’any. 
Els 36 kits distribuïts a les 6 escoles de Cornellà es van provar fins al final del curs 
escolar al juny. Els resultats van ser bastant bons, per les expectatives del projecte i 
les primeres presentacions del kit a formacions fora del projecte EduLab, especialment 
a la Jornada Programa del maig, ens indiquen que el kit podria tenir èxit. 

 
Millores del Kit de robòtica Citilab ED1 

 
● Bateria i gestió de càrrega. De l’aplicació a les escoles del projecte EduLab es 
decideix redissenyar la placa per millorar el sistema de bateria. La bateria passa de 
ser externa a estar incorporada a la placa. Es tracta d’una bateria recarregable tipus 
16340 o RC123, amb càrrega directa pel cable USB i interruptor de desconnexió. La 
bateria es carrega mentre la placa ED1 està connectada a l’ordinador, mentre es 
programa, i permet treballar més de 2 hores amb un funcionament intensiu. Es poden 
fer servir carregadors estàndards de mòbil per la fase de recàrrega. 

 
● Etiquetatge i instruccions. A la caixa de cartró s'incorporen etiquetes adhesives amb 
les instruccions de muntatge en tres idiomes, català, castellà i anglès. També es 
modifiquen les instruccions d'ús i primeres pràctiques per quedar a sobre dels 
components que no es moguin en cas de transport. 

 
● Xassís. Amb la col·laboració del Fablab Tinkerers a Castelldefels, es redissenya el 
xassís combinar tall de metacrilat i impressió 3D pels pneumàtics de les rodes. Aquest 
canvi permet reduir els costos i també és temps d’impressió. 

 
Amb totes aquestes modificacions, es fa una fabricació per a 200 plaques i 150 kits 
que s’entreguen a les escoles al segon any del projecte EduLab i a altres parts 
interessades a demanda. 

 
La placa ED1 es presenta a les proves de certificació CE a finals d’any i les supera. 
Paral·lelament es comença a treballar en una web específica per la placa i el kit, amb 
característiques, instruccions d’ús i algunes pràctiques didàctiques, per fomentar la 
seva distribució. 

 
Característiques del Kit de robòtica Citilab ED1 

 
L’element principal del kit és la placa microcontroladora ED1, dissenyada al Citilab. 
Aquesta placa es pot realitzar projectes de robòtica, electrònica creativa, domòtica i 
fins i tot Internet de les coses, gràcies a les opcions de connectivitat que s’incorporen. 
La placa té 6 botons tàctils, sensor de llum, acceleració, infraroig i temperatura. 
Incorpora una pantalla de color de 128x128 píxeles i permet connectar directament 
dos motors a pas. La placa té espai per a una bateria recarregable tipus 16340 o 
RC123A amb gestió incorporada de càrrega. El kit inclou la placa ED1, els 2 motors, el 
xassís i els cargols per al muntatge del robot, la bateria i el cable USB. 
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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. Incubadora de talent emprenedor d’innovació social i tecnològica 

 
Citilab continua amb un ferm compromís amb l’emprenedoria innovadora, facilitant a 
pre-emprenedors, autònoms i empreses més de 1.500 m2 d’espais en condicions 
avantatjoses. Ho fa a 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 prevenda i de desenvolupament d’aliances. 

 
CETIC 

 
En relació amb la CETIC, amb lloc per a 18 empreses i amb un percentatge d’ocupació 
del 95%. Aquest 2019 s’han incorporat 3 noves empreses: Nazcatrade, i2cat, The 
Flow Media and Music. 

 
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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1. AQAIA CONSULTING, S.L 
 
 

 
 

Sector Activitat: Enginyeria de Software, desenvolupament de Software i 
consultoria tecnològica. 

 
Nombre Empleats: 4 
Data fundació: 2007 

 
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 
 

Data fundació: juliol de 2008 
 

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 
hem 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 
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empreses privades, organitzacions, universitats i administracions públiques, i 
per ells hem desenvolupat des de webs corporatives, intranets, botigues online i 
comunitats fins a xarxes socials. A més, també hem 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 

 
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 
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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 
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 
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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 tecnologíes, 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. 

 
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 
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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. 

 
Web: En procés de re-construcció 
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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 
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13. Ubiquat Technologies 
 

 
Sector d'Activitat: Software 

 
Data de Fundació: 2008 

 
Element diferencial d'innovació: Plataforma de col·laboració per pimes, 
UbiTask, i desenvolupament de projectes a mida per Centres Autoritzadors i 
Passarel·les de Pagament. 

 
Dins de la part de Productivity, hem 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, fem 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 

 

14. Nazcamedia 
 

 

 
 

Sector Activitat: Comunicació i disseny 
 

Data fundació: 2014 
 

Element diferencial d’innovació: Nazcamedia és una agència de comunicació 
i màrqueting digital que implementa agents d’Intel·ligència Artificial per 
optimizar els processos d’obtenció de leads i maximitzar les vendes dels seus 
clients a través de l’anàlisi de dades. 

 
Web: https://www.nazcamedia.net/ 
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15. The Flow Media & Music Company, S.L. 
 

 
Sector Activitat: Marketing Digital 

 
Data fundació: 2018 

 
Element diferencial d’innovació: Transformació digital de les xarxes socials 
en canal de venda. 

 
Web: http://flowmediamkt.com 

 
 

16. Fundació i2cat 
 

 
Nom: Fundació i2CAT 

 
Sector Activitat: Disseny i recerca d’activitats en Arquitectures avançades 
d’internet, aplicacions i serveis. 

 
Data fundació: 2003 

 
Elements  diferencials d’innovació: El centre  aposta per un nou model 
d’innovació basat en  la col·laboració entre les empreses, les 
administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris. 

 
Web: https://www.i2cat.net/ 
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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 30 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 situació laboral. 

 
CitiTalent 

 
El CitiTalent és un projecte que es desenvolupa per a donar suport al talent innovador 
dels membres de la comunitat a través d’una plataforma que incentiva les sinergies 
mitjançant l'intercanvi de coneixements i la promoció de la innovació per tal 
d’impulsar la generació de projectes d’innovació social i tecnològica. 

 
Per poder implementar la moneda social CitiTalent a l’ecosistema emprenedor del 
Citilab, al llarg d’aquest any s’ha fet una recerca en l’àmbit legal per tal que aquesta 
eina es pugui utilitzar sense tenir repercussió en el sistema fiscal. Això suposa una 
innovació des del moment en el qual s’està generant un nou marc legal per tal de 
permetre l’ús d’una moneda digital en un ecosistema on les persones que hi participen 
són emprenedors i, per tant, en la majoria dels casos, autònoms. Des d’aquest punt 
de vista, CitiTalent serà la primera moneda digital preparada per fer-se servir en un 
entorn d’emprenedoria. 

 
Finalment s’ha aconseguit tenir una app on tots els emprenedors de l’ecosistema de la 
CETIC i del Labworking podran participar. 
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b. Formacions en noves professions 
 

A continuació es presenten els resultats de les quatre accions principals que s’han 
realitzat en la línia de noves professions del LaborLab. En un primer cas, es presenten 
els resultats de la formació realitzada amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open 
Data. En segon lloc, es presenten dues de les iniciatives que s’han fet amb 
emprenedors del centre d’empreses i del Labworking del Citilab, en concret, els 
avenços del projecte Whitecat i la formació en Blockchain. Finalment, un taller 
d’economia circular. Les 4 accions que s’han portat a terme cavalquen sobre àmbits 
de tendència com són les dades obertes, la Internet de les Coses, la Blockchain i 
l’economia circular. 

 
Formació en Open Data 
L’objectiu de les accions que es realitzen amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona 
Open Data és la 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 s’ha establert 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 ‘El valor de les Dades Obertes per a la Innovació pública, social 

i econòmica’. 
 

Nombre de participants: 17 
 

● Nom: Setmana Open Data: 
Workshop ‘Reutilitzar les Dades Obertes per a la innovació pública, social i 
econòmica’ 
Xerrada ‘L’economia de les dades’ 
Taller ‘Ruta de Dades’ (sobre temes de gènere) 
Bones Pràctiques: ‘Organització Expedició de dades per a generar indicadors 
d’avaluació del Pacte per l’ocupació del Prat del Llobregat’ 

 
Nombre de participants: 32 
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IoTLab 
L’IoTLab és el primer prototip d’un projecte que vol ser el primer espai que es genera 
al Citilab per tal d’acostar les tendències tecnològiques a la formació professional. 

 
Es manté la col·laboració amb l’Institut Rambla Prim de Barcelona on s’imparteix 
formació professional. Els formadors de graus superiors d’informàtica i electrònica han 
col·laborat activament en el disseny final del Kit IoT i en el manual amb casos d’ús 
que l’acompanya. 

 
Així mateix, aquest any s’ha establert una relació amb l’Institut Esteve Terrades i Illa 
de Cornellà de Llobregat per tal de donar suport des del Citilab als projectes 
d’innovació de final de curs del Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics 
en Xarxa i Ciberseguretat del centre. 

 
Un dels projectes als quals es va donar suport, el projecte anomenat TempoCat, ha 
rebut el prestigiós Premi Dona TIC 2019 en la Categoria de Formació Professional 
(FP). 

 
Taller d’Economia Circular per a docents 
Per tal de començar a promoure futures vocacions professionals en àmbits de 
tendència, des del LaborLab s’està treballant per tal d’apropar aquestes al món 
educatiu. Per aquest motiu, des del Citilab, s’ha escollit l’economia circular com un 
àmbit clau a treballar a l’aula. 

 
Així mateix, s’ha realitzat un taller per a professorat de col·legis de Cornellà de 
Llobregat, on se’ls ha dotat de recursos entorn a la temàtica per tal que puguin 
introduir-la a l’aula. L’objectiu és engrescar i conscienciar l’alumnat en aquest àmbit. 

 
Nombre de participants: 10 

 
Formació Blockchain 
A través de la relació amb un dels emprenedors de l’espai del coworking del Citilab 
s’ha impulsat una col·laboració per tal de començar a generar una comunitat 
interessada en l’àmbit de la Blockchain al Citilab. S’han realitzat les següents 
activitats: 

 
● Nom: Xerrada oberta ‘Blockchain, casos d’ús i presentació de la formació per a 

empreses i emprenedors’. 
Nombre de participants: 6 

 
● Nom: Curs de Blockchain per a empreses i emprenedors 

Nombre de participants: 8 
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c. Projectes d’innovació 
 

Un dels resultats principals del LaborLab és el fet de promoure i generar projectes 
d’innovació social i tecnològica. Per tal de fer això possible, aquest any s’han aprovat 
les bases generals i específiques d’un procediment anomenat Compra Pública 
Innovadora. 

 
La Compra Pública Innovadora és un instrument que afavoreix la innovació per 
desenvolupar una economia basada en el coneixement. Té per objectius, entre 
d’altres, la millora dels serveis públics i el foment de la innovació empresarial. En la 
seva modalitat de compra pública precomercial serveix per donar suport a l’exploració, 
el disseny de solucions, la creació de prototips i el desenvolupament experimental que 
demostrin la viabilitat de nous productes i serveis. 

 
El procés de la Compra Pública Innovadora aplicat aquest any s’ha portat a terme a 
través de les següents 3 fases: 

 
1. Presentació d'idees per a donar resposta a un repte social, en aquest cas: 
l’eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i 
les dones a través de l’ús de les xarxes socials. 

 
2. Selecció de 5 idees de projecte per a passar a realitzar un pla de viabilitat. 

 
3. Selecció de 2 plans de viabilitat per a passar a realitzar el prototip. 

 
A continuació es presenta una infografia que il·lustra aquest procés: 
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Seguidament s’expliquen breument les 5 idees dels projectes seleccionats per a 
passar a l’estudi de viabilitat, on els dos primers projectes (DigitalFems i Nala) són els 
que han passat a convertir-se en prototip: 

 
DigitalFems 

 
El projecte està dissenyat per produir certes accions de comunicació per aconseguir un 
impacte social. 

 
L’objectiu final és impactar en la societat, amb el fi de posar en joc els estereotips 
actuals de gènere, remarcant les raons que ens impulsen a tenir una visió esbiaixada 
de la realitat. 

 
Es tracta de crear una campanya de conscienciació social on hi ha dues interaccions i 
en la qual, a través de diferents accions comunicatives, es vol visibilitzar el treball de 
les dones en camps molt masculinitzats a la vegada que s’incentivarà les persones 
impactades a “escollir, hackejar i visibilitzar” aquests rols que tradicionalment s’han 
associat a “allò masculí”. Per tant, el projecte consisteix en accions de comunicació 
amb les quals es pretén visibilitzar i generar consciència social sobre com visibilitzar 
els estereotips socials i crear nous “role models” femenins a les xarxes socials. 

 
Nala 

 
És una aplicació web que fa servir els missatges a Twitter per potenciar l’autodefensa 
de gènere i la qualitat social vers el ciberassetjament i la cosificació. 

 
L’eina és una aplicació web que dona informació per lluitar contra el masclisme i la 
cosificació a partir de dades obtingudes de Twitter. Això es pot fer servir de dues 
maneres. D’una banda, pot facilitar la presa de decisions estratègiques relacionades 
amb el disseny i avaluació de polítiques públiques de lluita contra el masclisme. 
D’altra banda, és una eina d’autodefensa de gènere contra la violència i l’assetjament 
masclista a les xarxes socials. 

 
L’aplicació web serà capaç de detectar, llegir, classificar i emmagatzemar els 
missatges de caràcter sexista. Per fer-ho, l’eina detectarà patrons prèviament definits 
i els seus canvis en la freqüència d’aparició i la concentració geogràfica. 

 
Més que un Cos 

 
El projecte Més que un Cos consisteix en un curs en línia en el qual 100 adolescents 
escriuran, rodaran i muntaran un documental creatiu. Cada peça durarà un minut 
aproximadament. La temàtica del documental serà un autoretrat on hauran de 
pensar-se i mirar-se com quelcom més que un cos. 

 
La part en línia del curs es farà a través de Facebook, mitjançant un grup privat que 
serà moderat pels talleristes. S’organitzarà en sessions setmanals, a més de comptar 
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amb una part de resolució de dubtes i suport tècnic. També podran pujar les seves 
pràctiques i posar-les en comú en debats en línia moderats. 

 
A més a més, es farà una sessió setmanal teòrica i pràctica en la qual s’hi podrà 
assistir de manera presencial i que es retransmetrà en directe a través de l’aplicació 
Zoom. Els alumnes que la segueixin virtualment podran participar en el debat i en els 
exercicis proposats. 

 
La duració del curs és d'un trimestre. S'impartiran deu sessions presencials més una 
sessió extra on es compartirà la peça final i es debatrà allò viscut. Cada sessió 
constarà d’una part teòrica, una pràctica i un petit fòrum. La durada serà d’una hora i 
mitja. 

 
Kijokri 

 
Es tracta d’un kit per co-crear jocs crítics per treballar la perspectiva de gènere i la 
cosificació de la dona en les xarxes social. El projecte consisteix en un kit pedagògic 
per al professorat i l'alumnat en el qual, a través de la reflexió de la cosificació de la 
dona en les xarxes socials, es revisaran els introjectes bàsics i creences de la cultura 
patriarcal i es crearà un espai de reflexió i debat d'aquests mateixos. 

 
El kit presentarà una proposta metodològica per co-crear jocs crítics de taula per 
promoure el pensament crític en l’aula. 
A aquest efecte, el kit contindrà diferents materials teòrics, metodològics i físics. 

En específic, el kit s'estructurarà en 3 blocs: 

1) Fitxes de continguts 
2) Pautes metodològiques 
3) Materials físics 

 
A més, la proposta del kit pedagògic inclou: 

 
● Una formació prèvia per al professorat per introduir la problemàtica de la 

cosificació de la dona en les xarxes socials i la metodologia i les dinàmiques de 
la co-creació. 

● L’organització d’un esdeveniment (marató de jocs) i un concurs per a 
visibilitzar, reconèixer i guardonar els millors jocs creats pels adolescents amb 
la finalitat de fomentar la transmissió de coneixement fora de les aules. 
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Escola d’Storytelling 
 

El projecte consisteix en la creació d’una escola d’storytelling per hackejar els 
estereotips contra les dones i les nenes a les xarxes socials mitjançant una 
metodologia experimental, àgil i participativa de prototipat de narratives transmèdia 
viralitzables. 

 
Contra la ciberviolència i el bullying s’ha provat d’utilitzar tecnologies punteres, com la 
Intel·ligència Artificial, per a detectar la possible violència a textos, imatges i materials 
audiovisuals (Rubio, 2019). Contra les fake news i la desinformació també hi ha hagut 
experiments d’aplicació de les innovacions tecnològiques i els social media (Miranda, 
2019). Només per esmentar algunes experiències molt actuals. Però tot apunta que 
avui dia es fa necessari entendre l’alfabetització digital més enllà de les habilitats en 
l’ús de la tecnologia. 

 
Reconeixent l’impacte de les xarxes socials en la construcció d’identitats col·lectives, 
es vol aprofitar aquells factors que més atractiu ofereixen a les noies per a donar-los 
la volta i combatre els estereotips i les fonts de violència simbòlica. Per això s’apel·la a 
l’storytelling, per tal d’explotar el seu potencial lúdic, creatiu i viral, ajudant a les 
participants a revelar la seva veu i amplificar-la. Es vol incidir no tant en la tecnologia 
com en les pràctiques culturals; més específicament, es vol ajudar a noies i dones a 
experimentar amb la possibilitat de trencar les narratives estereotipades i 
cosificadores. En conseqüència, es proposa una intervenció participativa des de 
l’alfabetització digital transmèdia, el joc i la generació de comunitats de pràctiques. 
L’enfocament que es planteja compta amb l’aval d’experiències prèvies de treball en 
formació, comunicació estratègica i investigació acció. Es tracta de l’adaptació d’una 
estratègia d’innovació social que hem aplicat amb altres comunitats vulnerables, en 
entorns de violència social, econòmica i simbòlica i de discriminació associada a 
diverses variables socioculturals. 
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d. Taller de Creativitat 
 

La creativitat és un dels elements clau de la innovació, sense creativitat no hi ha 
innovació. Per aquest motiu aquest any s’han realitzat dos tallers de creativitat per 
tothom qui volgués millorar aquesta competència. El primer taller ha estat enfocat a 
persones emprenedores, mentre que el segon, a professionals interessats en millorar 
les seves competències laborals. 

 
Si bé l’any passat es va fer una aproximació del taller de creativitat on hi havia una 
part més teòrica i posteriorment una més pràctica, aquest any els tallers han estat 
eminentment pràctics i experiencials. D’aquesta forma els objectius del taller de 
creativitat són els següents: 

 
● Introducció a la creativitat 
● El pensament creatiu 
● Potenciadors i inhibidors de la creativitat 
● Tècniques de creativitat 
● Proposta de valor 
● Elements de comunicació eficaç 

 
En el primer d’aquests tallers es va realitzar en una trobada amb emprenedors i pre-
emprenedors per tal de treballar elements que els ajudessin a inspirar-se a l’hora de 
trobar solucions innovadores pels seus projectes. En aquest primer taller van 
participar 10 persones. 

 
El segon taller de creativitat s’ha realitzat amb l’objectiu de potenciar aquesta 
competència per tal d’aplicar-la al món laboral. En aquest cas s’ha comptat amb 9 
participants. 

 
En ambdós casos les avaluacions que s’han fet de la formació són molt satisfactòries. 
Els usuaris han expressat que els hi agradaria que la formació fos encara més llarga. 

 

e. Taller de Projectes 
 

De la mateixa forma que es va crear el taller de creativitat, on es van generar uns 
materials abans que aquest existís en format físic i en línia, s’ha fet el mateix amb el 
taller de projectes. Avui dia saber generar i treballar per projectes és quelcom que 
tota organització necessita o necessitarà. Qualsevol projecte, sigui o no d’innovació, 
requereix un coneixement mínim sobre com fer que una idea es converteixi en un 
projecte, i com gestionar aquest projecte per tal que es converteixi en una realitat. 

 
Els materials del taller de projectes s’han elaborat per tal de generar continguts pel 
mateix taller, però també per tal de contribuir en 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. 
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Per tant, s’han generat uns materials teòrico-pràctics amb format de mòdul 
professional per tal de que puguin ser transferibles tant a nivell presencial com a una 
plataforma online. 

 
A continuació es presenta el programa del mòdul de formació sobre disseny i gestió de 
projectes d’innovació: 

 
1. Introducció 

1.1 Definició de projecte 
1.2 Característiques d’un projecte 
1.3 El cicle de projecte 

 
2. Disseny del projecte 

2.1 Diagnosis inicial 
2.2 Justificació del projecte 
2.3 Objectius del projecte 
2.4 La proposta de valor diferencial/innovació 
2.5 Destinataris 
2.6 Recursos necessaris. Fonts de finançament 

 
3. Planificació del projecte 

3.1 El pla d’acció 
3.2 Eines de planificació 

3.2.1 Diagrama de Gantt o cronograma 
3.2.2 Metodologies Agile 

3.3 Viabilitat i gestió dels riscos 
 
4. Execució i gestió del projecte 

4.1 Resultats i Indicadors 
4.2 Eines de seguiment 

 
5. Avaluació i tancament del projecte 
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4. Reflexionar, debatre, divulgar i orientar 
 

4.1. THINKLAB 

Objectius 

El ThinkLab és un programa de reflexió, debat, divulgació i orientació que permet 
generar informació i 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 

 
El següent diagrama recull de forma visual la informació relativa al projecte: 
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a. Mapa de Coneixement Ciutadà 
 

En el marc dels objectius que promouen la reflexió, el debat, la divulgació i 
l’orientació, dins el programa ThinkLab s’han impulsat espais de col·laboració que han 
permès generar informació i coneixement obert als ciutadans amb les comunitats 
d’innovació del territori, en els àmbits de tendència social i tecnològica. Construïm un 
model d’intel·ligència col·lectiva amb el que es vol generar un flux de coneixement 
que permeti afrontar reptes locals i els principis que guien l’aproximació metodològica 
són: el procés de disseny obert i accessible, que promogui la involucració de 
ciutadania durant tot el procés i que tingui en compte les necessitats especials de les 
persones o col·lectius. 

 
En aquest programa facilita la co-creació de coneixement entorn dels reptes dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsat per les Nacions Unides a partir de 
l'empoderament ciutadà en aquelles disciplines que impulsin la cultura d'innovació en 
comunitats transversals, mitjançant l’organització d’esdeveniments i l’obertura 
d’espais que promoguin la co-creació, tot fent ús d’eines digitals adequades amb 
mètodes de living lab i de disseny centrat en l’usuari. 

 
Durant aquest any s’ha identificat, visibilitzat i mobilitzat coneixement ciutadà a 
Cornellà en diverses línies. Hem intensificat els treballs amb les diferents comunitats, 
tot dedicant especial atenció a les comunitats esportiva, educativa i de biblioteques 
com a generadores i impulsores de nou coneixement. 

 
El treball amb aquestes tres comunitats ha permès, per la transversalitat dels seus 
col·lectius, per la seva vinculació amb el teixit associatiu i pel seu compromís amb la 
formació de les persones, consolidar els instruments per impulsar un escenari amb 
dinàmiques pròpies del laboratori ciutadà. 

 
La visió de ThinkLab com a àrea que permet posar en valor el coneixement de les 
persones en els processos d’innovació social i tecnològica ha portat enguany a obtenir 
els resultats fruit també de la col·laboració amb altres àrees del Citilab. 

 
Aquest 2019 s’han treballat a diferents projectes per assolir els objectius prèviament 
plantejats: 

 
● La formació en mèdia d’Agents Digitals Esportius (64h formació i 36 

videocurriculums). Aquest projecte ha permès treballar noves aliances amb 
joves de la ciutat empoderats en mèdia que donaran suport a les entitats 
esportives de la ciutat i identifiquen coneixement a aquestes. 

 
● La participació al projecte ActivaLab, per la creació d’un laboratori d’esport a la 

comarca de la mà del Consell Esportiu del Baix Llobregat. L’equip ha contribuït 
a implementar dinàmiques de laboratori al Pla Estratègic que el Consell Esportiu 
del Baix Llobregat està impulsant. La contribució del ThinkLab ha anat en la 
línia d’identificar reptes i projectes de comarca que, amb posterioritat, es 
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converteixen en la primera etapa de treball col·laboratiu amb el Pla Estratègic 
esportiu de la comarca del Baix Llobregat, amb l’objectiu d’impulsar un 
laboratori que instrumentalitzi els resultats de tots dos processos. Per primera 
vegada, dinàmiques de laboratori ciutadà s’enllacen amb dinàmiques de 
consultoria estratègica tradicional, amb l’objectiu d’obtenir coneixement 
transformador en l’àmbit esportiu i amb impacte territorial. 
Després de celebrar la Jornada d’Ecosistema amb una vuitantena de 
representants del sistema esportiu comarcal, s’han identificat 9 reptes als quals 
es vol donar resposta. 

 
● El disseny i la implementació del Projecte de Recerca i Innovació Educativa 

de Ciutat (RIEC), que aquest any pren forma de projecte intensificant les 
línies de suport al professorat, que tutoritza els treballs a cada centre i als 300 
alumnes de secundària de Cornellà de Llobregat que realitzen els seus treballs 
de recerca, comptant amb la col·laboració dels centres de secundària de la 
ciutat i del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat V.(20h formació 
docents tutors de TR de la ciutat, disseny i organització de la Mostra de TR, les 
dinàmiques referencials i del Summerlab). 

 
El repte neix des d’una proposta de millora en els resultats dels treballs de 
recerca, de la mà de la comunitat educativa de secundària de la ciutat, amb qui 
s’identifica l’oportunitat d’impulsar la creació de nou coneixement i el potencial 
de recerca i innovació ciutadana. 

 
El procés es planteja en 4 fases. En una primera actuació apliquem dinàmiques 
motivacionals a les trobades amb els joves de primer de batxillerat que van des 
de la identificació dels seus interessos fins la seva vinculació amb l’Agenda 
2030, passant per l’aplicació local de les seves motivacions, tot incorporant 
tècniques de recerca als seus treballs. Un cop identifiquen el seu tema d’interès 
els joves de primer tenen accés, en una jornada divulgativa (Mostra de TR), al 
contingut dels treballs de recerca d’altres companys de la mateixa ciutat de 
segon curs de batxillerat, que han estat seleccionats pels mateixos centres i es 
presenten a optar als Premis de Recerca de ciutat. Posteriorment donem suport 
amb la recerca de fonts i la identificació de coneixement propi i aliè, en una 
dinàmica co-dissenyada amb el suport dels bibliotecaris de la ciutat i a la fase 
final del projecte, organitzats per àmbits temàtics d’interès, participen a la 
trobada amb experts del territori, el Summerlab, on entrevisten experts sobre 
el seu tema de TR, a diferents jornades que permeten identificar punts de 
connexió entre els diferents àmbits temàtics establerts els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible proposats per l’agenda 2030 de Nacions Unides. 
Aquesta darrera fase ens ha permès identificar l’àmbit de la salut i el benestar 
com a tema que desperta major interès entre els joves recercaires de la ciutat. 

 
● La participació en el disseny i la implementació del projecte BiblioLab, de la 

Direcció de Biblioteques de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la 
Biblioteca Marta Mata, la Biblioteca Central i la Biblioteca Sant Ildefons de la 
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ciutat. (18h formació en tècnic d’innovació en biblioteques, 5 projectes 
d’innovació fet per joves dels centres de secundària Maria Aurèlia Capmany i 
Miquel Martí i Pol, realització d’un BookSprint per publicar l’experiència en 
format llibre: ‘BiblioLab: codisseny de les biblioteques del futur com a 
laboratoris ciutadans’) 

 
Durant 12 mesos s’han pogut obtenir resultats i articular accions concretes que s’han 
materialitzat a escenaris on compartir i crear nou coneixement ciutadà enfocat a la 
innovació. 

 
Les eines emprades han estat: 

 
● El disseny, la coordinació, l’organització i la realització d’esdeveniments en 

format de conferències, trobades d’ecosistema, i JAM’s. 
● La publicació de vídeo-currículums al Mapa de Coneixement. 
● La publicació de treballs de recerca, l’enregistrament de conferències i de 

diferents documents a la Web de Coneixement. 
● La publicació de notícies amb els resultats del coneixement identificat a les 

dinàmiques realitzades als diferents esdeveniments. 
 

Els esdeveniments 
 

● JAM (RIEC) 
Es tracta d’una dinàmica que ha permès detectar interessos i motivacions dels joves 
recercaires de la ciutat. S’han realitzat cinc trobades de dos dies de durada amb 
metodologies dissenyades des de l’àrea Col·laboratori per tal de definir els temes dels 
treballs de recerca i obtenir un full de ruta individualitzat per establir la recerca a 
realitzar. S’han obtingut motivacions vinculades als reptes locals i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. (Les Jams amb centres de Cornellà de Llobregat han 
sigut: Ins. Esteve Terradas i Illa, 17 i 18 de gener; Ins. Martí i Pol, 11 i 12 de febrer; 
Ins. Maria Aurèlia Capmany, 7 i 8 de març; i Ins Joan Miró, 19 i 20 de març. La Jam 
amb centre educatiu de Sant Joan Despí: Ins Francesc Ferrer i Guàrdia, 13 i 14 de 
març). 

 
● Mostra de Treballs de Recerca (RIEC) 

 
El 15 de març de 2019 s’ha celebrat la Mostra de Treballs de Recerca de Cornellà al 
Citilab. Enguany, la Mostra, es va realitzar amb un nou format dissenyat 
conjuntament pel CRP, el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà i 
l’equip de Citilab. Els treballs participants als Premis de TR s’han exposat de forma 
dinàmica i interactiva, en una jornada d’escolta activa i contacte directe entre els 23 
autors dels treballs de recerca i els més de 350 estudiants de 1r de batxillerat 
de diferents instituts de Cornellà (Institut Francesc Macià, Institut Maria Aurèlia 
Capmany, Institut Esteve Terradas, Institut Miquel Martí i Pol i Institut Joan Miró). 
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L’objectiu del nou format és reconèixer, donant visibilitat davant del col·lectiu, no 
només els guanyadors dels premis sinó a tots els joves amb treballs seleccionats pels 
centres educatius de secundària. Per tant, els ponents, 23 participants als Premis dels 
Treballs de Recerca de la ciutat, organitzat per l’Ajuntament de Cornellà i el Centre de 
Recursos Pedagògics, han pogut compartir la seva experiència amb els joves de 
primer de batxillerat, que en aquest moment encara es trobaven en la fase de 
definició. 

 
Els expositors es van distribuir en dotze taules repartides en tres espais del Citilab: la 
sala d’actes, que va acollir l’exposició d’11 treballs de recerca, i les sales de la planta 
superior que van acollir la presentació de 6 projectes més cadascuna. 

 
Els estudiants de 1r de batxillerat van poder assistir a dues presentacions de treballs 
de recerca dels seus companys en funció dels seus interessos. Cada exposició va tenir 
una quinzena d’estudiants com a públic. 

 
● Dinàmica referencial (RIEC) 

 
Al setembre de 2019 es realitza una dinàmica per millorar el procés de referenciació 
bibliogràfica dels treballs de recerca i la identificació de fonts de qualitat. 

 
● SummerLab (RIEC) 

 
El SummerLab és un esdeveniment de quatre dies dedicat a l’intercanvi de 
coneixement ciutadà en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Al 
voltant de 80 persones, alumnat de 1r de batxillerat i professionals de diversos 
àmbits, han participat en aquestes jornades d’entrevistes i coneixement organitzades 
per la Diputació de Barcelona i el Citilab. 

 
Joves recercaires i ciutadania experta s’han reunit els dies 25, 26, 27 i 28 de juny 
amb experts en salut, benestar, indústria, innovació i infraestructura, igualtat de 
gènere, reducció de desigualtats i medi ambient. Experts provinents d’entitats i 
institucions locals i comarcals com ara l’Hospital de Bellvitge, l’Associació de Malalts 
Mentals del Baix Llobregat, el Centre d’Atenció Sanitària Fontsanta-Fatjó, la Creu 
Roja, els bucs d’assaig de la ciutat o l’escola d’idiomes Step in English, han aportat el 
seu coneixement i han ofert suport als 50 joves recercaires de la ciutat. 

 
El SummerLab 2019 s’ha emmarcat en la Setmana de la Co-innovació del Baix 
Llobregat. 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. 

 
● Les trobades d’ecosistema (ActivaLab) 

 
De la mà del Consell Esportiu del Baix Llobregat, s’inicia la construcció d’un laboratori 
d’idees i propostes que, a través de l’activitat física i l’esport, permeti fer polítiques 
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públiques transformadores i amb un gran impacte a partir de dinàmiques de laboratori 
ciutadà, tot identificant i mobilitzant el coneixement de la comunitat esportiva a la 
comarca. 

 
La primera trobada permet co-dissenyar l’ActivaLab a una activitat interna de 
mapatge d’agents en la qual es van identificar representants del territori que, en 
funció del seu coneixement vinculat a alguna de les 7 àrees temàtiques (la 
governança, l’educació, la igualtat, el desenvolupament econòmic, la cohesió social, la 
salut i el medi ambient), han contribuït a elaborar el Pla Estratègic, valorant les 
necessitats, motivacions i limitacions i fent un primer mapa de l’ecosistema de 
comarca activa. 

 
Els agents identificats en aquesta primera reunió han participat a la segona trobada de 
codisseny del projecte, la Jornada d’Ecosistema al Citilab, realitzada el dia 19 de 
desembre. Aquest esdeveniment ha permès construir relacions i connectar els actors 
innovadors de cada municipi i destacar les problemàtiques i els reptes del territori que 
permetran definir el projecte del lab del Baix Llobregat i que, d’altra banda, donen el 
tret de sortida al disseny de les directrius del Pla Estratègic Esportiu del Baix 
Llobregat. 

 
Les trobades han permès articular propostes de reptes i projectes a incorporar al Pla 
Estratègic: 

 
● Taula de Medi Ambient: 

○ Millorar la connectivitat a peu o en bicicleta entre els municipis de 
manera segura (ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles). 

○ Reducció de residus en els actes esportius i utilització de material 
compostable o similar en tota la comarca (ODS 13: Acció pel clima). 

● Taula de Governança: 
○ Com podem millorar la mobilitat saludable i quotidiana de la nostra ciutat 

o comarca (ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles i ODS 16: Pau, 
justícia i institucions sòlides). 

○ Crear una autèntica xarxa interterritorial d’administracions per a poder 
donar servei a una realitat: la ciutadania es mou per l’espai públic amb 
absoluta llibertat, sense mirar fronteres administratives (ODS 16: Pau, 
justícia i institucions sòlides i ODS 17: Aliances per assolir objectius). 

● Taula de Desenvolupament Econòmic: 
○ Impulsar la creació d’activitat econòmica al voltant del món de l’esport i 

l’activitat física a la comarca. Crear un símil a Silicon Valley al Baix 
Llobregat (projecte econòmic comarcal, polígon industrial). Vincular el 
món de l’esport amb el turisme i fins i tot l’alimentació. (ODS 8: Treball 
decent i creixement econòmic) 

● Taula d’Educació 
○ Millorar la salut de l’alumnat. Resoldre la manca de moviment, permetent 

la pràctica de l’activitat física des de la mateixa aula i per part de 
qualsevol docent, sense haver d’anar a una instal·lació específica (ODS 3: 
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Salut i benestar i ODS 4: Educació de qualitat). 
● Taula de Cohesió Social 

○ Evitar que les noies que comencen a practicar un esport a l’escola en 
equips mixtes (tradicionalment masculins), es trobin en el cas que la 
seva competició s’acabi de sobte arribada l’adolescència per falta 
d’oportunitats (ODS 5: Igualtat de gènere i ODS 17: Aliances per assolir 
objectius). 

● Taula d’Igualtat de Gènere 
○ Incorporar la perspectiva de gènere a tot el sistema esportiu del Baix 

Llobregat. No centrant-se només en el gènere femení sinó en la diversitat 
de gèneres, trencant el sistema binari d’home i dona (ODS 5: Igualtat de 
gènere). 

● Taula de Salut i Benestar 
○ Crear el poliesportiu urbà a l’aire lliure més gran d’Europa. Incidir en 

l’urbanisme i evitar els hàbits sedentaris i poc saludables dels 
adolescents, adults i gent gran (ODS 3: Salut i benestar). 

 
 

El Mapa de Coneixement ha esdevingut un instrument més per visibilitzar i 
mobilitzar coneixement en l’àmbit esportiu i aquest any, donant resposta a la petició 
de diferents agents de la ciutat hem incorporat vídeo-currículums de ciutadans 
vinculats a l’àmbit cultural. Així el Mapa de Coneixement ha superat els indicadors 
previstos, hem enregistrat un total de 36 video-currículums, 26 dels quals estan 
vinculats a l’àmbit cultural i 10 són fruit de la formació d’Agents Digital Esportius 
(ADE). Per a consultar els vídeo-currículums es pot accedir al web a través de l’enllaç: 
https://comap.citilab.eu/ 

 
 

La Web de Coneixement recull, en tant que repositori de coneixement, el generat al 
Projecte de Recerca i Innovació Educativa de Ciutat, entre els joves recercaires de 
Cornellà, un total de 23 treballs de recerca publicats vinculats a Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: 

 
ODS 1: Fi de la pobresa. 

● La botiga solidària (2n premi). 
 

ODS 3: Salut i benestar. 
● Les fòbies. La personificació de la por (finalista). 
● L’adicció al cànnabis i a la cocaïna (finalista). 
● El mesotelioma i el reposicionament de la metformina (1r premi). 
● La simbiosi i simbiogènesis com a motor evolutiu (finalista). 
● Proteïnes, llets de fórmula (finalista). 
● La resposta neuroinflamatòria (finalista). 

 
ODS 4: Educació de qualitat. 

● Educació emocional: Què ens aporta (finalista). 
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ODS 5: Igualtat de gènere. 

● El sexisme a la publicitat en dues societats diferents (finalista). 
● Women in Science (finalista). 

 
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures. 

● Creació d’un migmetratge (1r premi). 
● Teatre i vida (finalista). 
● Le role des EEUU dans les films sur l’holocauste (finalista). 
● El silencio del movimiento (finalista). 
● El món del big data i la intel·ligència artificial aplicada al processament de 

dades (2n premi). 
● Estudi, muntatge i control d’un braç robòtic (finalista). 
● Es pot anar a l’institut sense moure’s de casa? (finalista). 
● Els processos químics de la fotografia analògica (finalista). 

 
ODS 10: Reducció de les desigualtats; ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides. 

● Refugiés, immigrés et la réponse europénne (2n premi). 
● El futur de les pensions. Estan en perill? (finalista). 

 
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles; ODS 12 Producció i consum responsables; 

 
ODS 13: Acció pel clima, ODS 14: Vida submarina; ODS 15: Vida d’ecosistemes 
terrestres. 

● Estudi de l’illa de calor a Cornellà (1r premi). 
● Plastic. Our dependency is drowning the world (3r premi). 
● La possible reintroducció del Linx Ibèric a Catalunya (3r premi). 

 
D’altra banda, també s’ha publicat a la web de coneixement el resultat de la dinàmica 
de boocksprint, el document ‘BiblioLab: codiseñando las bibliotecas del futuro como 
laboratorios ciudadanos’ - Citilab. 

 
Notícies publicades i cobertura en xarxes socials 

 
Jams de Treballs de Recerca durant el curs: 

 
● Una seixantena d’alumnes de Cornellà participaran a la Jam de Treballs de 

Recerca del Citilab 

● La salut, l’educació i la igualtat de gènere: els temes protagonistes de la 
primera Jam de Treballs de Recerca de Cornellà 

● La innovació, la reducció de desigualtats i la salut són els àmbits d’interès 
destacats en la tercera edició de la Jam de Treballs de Recerca 

● La salut, la innovació i la reducció de desigualtats són els ODS que més 
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interessen a l’alumnat de 1r de batxillerat de Cornellà 
 

● Treballs de recerca sobre salut, desigualtats, institucions sòlides i medi ambient 
en les últimes edicions de la Jam de Treballs de Recerca 

Mostra de Treballs de Recerca 
 

● Un nou format de la Mostra de Treballs de Recerca de Cornellà posa en valor el 
coneixement de l’alumnat de batxillerat de la ciutat 

● 400 alumnes i 23 treballs de recerca en una nova i dinàmica edició de la Mostra 
de Treballs de Recerca de Cornellà 

 

SummerLab 

 
● Una vuitantena de persones participen al SummerLab del Citilab: intercanvi de 

coneixement entre alumnat i professionals de Cornellà 
 

● Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneixement i laboratoris ciutadans 
són els ingredients del SummerLab, emmarcat en la Setmana de la Co-
innovació 

 

Taller de Competència Informacional 
 

● Alumnat de segon de batxillerat de Cornellà s’implica en el primer Taller de 
Competència Informacional al Citilab 

 
BiblioLab 

● Citilab introdueix el model de laboratori obert en les biblioteques de Cornellà en 
el marc del projecte BiblioLab 

● Les primeres idees sobre nous usos i serveis de les biblioteques del futur 
afloren amb els joves i els sèniors de Cornellà 

● Citilab apropa la naturalesa col·laborativa i d’auto-aprenentatge dels Clubs a les 
biblioteques de Cornellà 

● Citilab organitza una setmana dedicada al co-disseny d’un espai creatiu a les 
biblioteques de Cornellà 
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b. Suport a les Comunitats 
 

Citilab ha acollit més d’una vuitantena d’esdeveniments durant l’any 2019; 
esdeveniments que, segons la seva naturalesa i necessitats, s’han desenvolupat al 
llarg de diverses setmanes, han durat varies jornades o s’han realitzat en un únic dia. 
Aquests esdeveniments han sigut de caràcter local, metropolità, autonòmic, estatal o 
fins i tot internacional. 

Aquestes activitats celebrades al laboratori ciutadà de Cornellà han estat alineades 
amb la visió i missió del centre, 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. 

S’han facilitat espais i donat suport a projectes i activitats promogudes per ciutadania, 
associacions i entitats, administració pública, emprenedors, micropimes o universitats. 
S’han difós experiències i projectes de col·lectius oberts. 

 
Del total de 1.144 hores d’esdeveniments programats: 

 
● 22,13% corresponen a empreses. 

 
● 19,68% corresponen a Innobaix. 

 
● 18,10% corresponen a agents universitaris. 

 
● 18,01% corresponen a l’Ajuntament de Cornellà. 

 
● 11,94% corresponen a entitats diverses i associacions. 

 
● 6,47% corresponen a Citilab. 

 
● 3,59% corresponen a altres administracions. 

 

L’aportació, donant suport a comunitats i/o xarxes de col·laboració a iniciatives o a 
projectes, ha tingut un impacte de 14.905 usos. Les accions de caràcter supra-local 
representen el 53,96% del total d’hores programades i el 46,04% dels usos. 

Els actes més destacats han sigut: 
 

Greening for Change: experiències de les ciutats Green Capital i Green Leaf 
 

Citilab ha acollit la Conferència Internacional ‘Greening for Change’, unes jornades de 
debat i reflexió sobre sostenibilitat urbana organitzades per l’Ajuntament de Cornellà i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del premi European Green Leaf, atorgat 
per la Comissió Europea a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 

 
El lab de Cornellà ha col·laborat amb l’organització per garantir l’òptim 
desenvolupament dels dos dies i ha ofert una àmplia cobertura informativa de 
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l’esdeveniment que ha estat consensuada i coordinada amb l’equip de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
La sala d’actes del Citilab ha sigut l’espai que ha acollit les conferències i les taules 
rodones en les quals hi han participat experts internacionals. El seguiment del 
coneixement ofert en les xerrades s’ha fet a través de la web i de les xarxes socials 
del Citilab fent ús dels hashtags #GreeningforChange, #GreenInfraestructureAMB, 
#CornellàGreenLeaf2019, #GreenLeaf, #GreenCapital #CornellàNatura, #Cornellà i 
#AMB, i etiquetant els comptes @QFeraCornellà, @CulturaCornellà, @PremsaAMB, 
@sostAMB, @Mobilitat_AMB, @EU_Comission i @EUinBCN. 

 
Algunes de les ponències destacades de les jornades han sigut: 

 
● ‘Les polítiques de medi ambient a les ciutats europees i els premis Green 

Capital i Green Leaf’ - Joanna Drake, directora general adjunta de la Comissió 
Europea. 

● ‘Presentació Cornellà Premi Green Leaf 2019’ - Virgínia Vallvé, cap de l’Àrea 
d’Estudis i Actuacions Ambientals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i 
Ricard Casademont, gerent de Planificació i Gestió Urbanística a ProCornellà. 

 
Exposició Metròpolis de ciutats 

 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha inaugurat l’exposició itinerant ‘Metròpolis de 
Ciutats’, una mostra gràfica per donar a conèixer el nou Pla Director Urbanístic (PDU) 
del territori, que ha estat disponible de manera permanent als espais del vestíbul i 
l’Opensurf del Citilab durant 14 dies: des del 7 fins el 21 de febrer. 

 
El Citilab ha coordinat conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
l’organització de la inauguració i de les visites guiades per l’exposició, registrant un 
total de 173 persones assistents. Les visites guiades destacades han sigut per part 
dels mitjans de comunicació, tècnics d’urbanisme i medi ambient i, finalment, alumnat 
del Màster Universitari en Paisatgisme de l’ETSAB. 

 
El lab de Cornellà ha ofert també una àmplia cobertura informativa, coordinada en tot 
moment amb l’organització, a la web i les xarxes socials del Citilab, fent ús dels 
hashtags #MetròpolisBarcelona, #PDUMetròpolis, #PDU i #AMB i etiquetant els 
comptes @PremsaAMB, @sostAMB, @Mobilitat_AMB. 

 
XI Jornada de Programació i Robòtica educatives 

 
La XI Jornada de Programació i Robòtica Educatives (#JPRE19), celebrada el 25 de 
maig de 2019, s’ha organitzat conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, en concret amb l'Àrea de Cultura Digital, comptant amb  
la participació dels serveis territorials del Baix Llobregat en el comitè organitzador. La 
jornada rep el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Cornellà. 
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Un any més, s’ha obert un termini de presentació d’experiències i, després del procés 
de selecció, han estat admeses un total de 37 ponències, 12 projectes a la fira 
d’alumnes i 10 empreses. Les empreses són: TresdosU, Innova Didàctic, Vicens Vives, 
Ascendeo Iberia, EsoBots, Robotica, Bona Drone, Altlantis Telecom, Baula i Opitec. 

 
La convocatòria d’inscripcions s’ha gestionat des del Departament d’Ensenyament a 
través de la pàgina principal de l’XTEC i s’ha reforçat des dels canals de comunicació 
del Citilab. La participació ha sigut de més de 400 assistents i ha comptat amb un 
total de 17 centres educatius que han exposat els seus projectes a la fira 
d’experiències. 

 
Aquesta edició ha mantingut el format habitual de l’esdeveniment: horari de matí i 
tarda, adaptant franges horàries i espais per destacar la fira de projectes, els estands 
de les empreses participants situats a l’exterior del centre, les ponències i els tallers 
distribuïts pels diversos espais del Citilab. 

 
La taula rodona de la inauguració d’enguany s’ha centrat en parlar de la programació i 
robòtica dins d’un entorn de treball per projectes. Algunes de les ponències 
destacables han sigut: 

 
● ‘El Citilab a les escoles, el projecte EduLab!’ - Equip del Citilab. 

 
● ‘Projecte Otto, el robot bíped. DIY.’ - Nacho Gálvez, Escola El Turó. 

 
● ‘#MakerGamification, dues propostes gamificades per treballar la tecnologia a 

primària’ - Frank Sabaté, Escola Projecte, i Òscar de Paula, Fedac de Montcada. 

● ‘La intel·ligència computacional en la formació bàsica de mestres des del punt 
de vista dels estudiants’ - Florenci Pla, Universitat d’Andorra. 

● ‘Programant mon virtuals 3D: CoSpaces a EP i ESO’ - Josep López, Escola 
Regina Carmelí, i Pau Nin, Sagrat Cor de Sarrià. 

● ‘Makers a les aules, un projecte per a la formació conjunta de docents i alumnat 
en metodologia maker’ - Judit Martínez i Patrícia Santos, Universitat Pompeu 
Fabra. 

● ‘ED1, la placa del projecte EduLab’ - Equip del Citilab. 
 

● ‘IoT a la Formació Professional’, Institut Rambla Prim - Jaume Olivé, Whitecat. 
 

La XI Jornada ha aconseguit un any més una participació creixent i ha reforçat al 
Citilab com a referent per a la comunitat educativa pel que fa a l'ensenyament de la 
programació i la robòtica. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 67 de 88 

 

 

Altres esdeveniments al Citilab 
 

Citilab també ha col·laborat estretament en la realització de diverses jornades i 
congressos que s’han desenvolupat al centre i que han sigut impulsades des de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els esdeveniments més rellevants són: la Fira 
Apropa, la trobada de final de curs 2018-2019 de la Xarxa Activa de Joventut per la 
Igualtat (XAJI) de Cornellà, la Jornada d’intercanvi d’experiències de la Xarxa 
d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà (XESCO), la II Jornada d’Aliança Cívica 
contra la Pobresa, la Universitat d’Estiu de les Dones (organitzada conjuntament per 
Els Juliols de la Universitat de Barcelona), l’Speed Dating, l’acte d’inauguració del curs 
escolar 2019-2020 i la presentació i roda de premsa de l’aplicació M7 de prevenció 
contra la violència masclista. 

 
D’altra banda, el laboratori d’innovació social i digital de Cornellà també ha participat 
en la realització d’altres actes diversos: la formació ‘Com entendre el cloud dins la 
cadena de valor de l’organització’ d’ISACA Barcelona, el VII Concurs de Dibuixos 
Matemàtics de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les 
Matemàtiques (ABEAM), l’exposició ‘L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, 
present i futur’ impulsada per la Universitat Politècnica de Barcelona, la Societat 
Catalana de Tecnologia, la Universitat de Vic i HP, la Setmana Open Data del Baix 
Llobregat d’Iniciativa Open Data Barcelona, la taula rodona ‘Gestiona el teu patrimoni’ 
impulsada des de l’empresa In-best-ers, el Curs de Ciberseguretat impartit per la 
Fundació Telefònica amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà, la lll Jornada contra el 
Càncer organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Cornellà i  
la presentació del Pla d’Educació Digital de Catalunya. 

 
D’altra banda, s’han acollit 47 actes organitzats per Innobaix, l’Agència per a la 
Innovació del Baix Llobregat i l’Hospitalet, que han significat més de 180 hores de 
cessió d’espais. 
Els esdeveniments i les activitats han estat emmarcades en projectes de promoció de 
l’emprenendoria de caràcter comarcal i metropolità, com és el cas dels projectes 
Metròpolis FPLab (12 sessions i 50 hores d’usos d’espais), Grow Up Your Business (8 
sessions i més de 40 hores d’usos d’espais), Start Up Advanced (7 sessions i 39 hores 
d’usos d’espais), Innobus Metropolità (5 sessions i 20 hores d’usos d’espais) i l’Start 
Up de Comunicació Empresarial (5 sessions i 15 hores d’usos d’espais), programes 
que configuren la majoria del gruix de la col·laboració amb Innobaix. 

 
Paral·lelament, s’han impulsat diverses sessions des del LaborLab del Citilab, l’àrea 
que dona suport al talent emprenedor i impulsa projectes d’innovació social i 
tecnològica, com la conferència d’introducció a la tecnologia Blockchain, impartida per 
Josep Rosich. 
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Participació en esdeveniments externs 
 

La presència de l’equip 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: 

 
● Premis Bitbot.cat a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 

Societat Digital de la Generalitat de Catalunya (febrer 2019). 

● Taller ‘Mou-te, dibuixa i fes soroll’ al YoMo 2019, The Youth Mobile Festival 
(febrer 2019). 

● Taller del robot Fantàstic i enregistrament d’entrevistes a alumnat de Cornellà 
en la Mostra de la Creativitat i la Innovació de l’Ajuntament de Cornellà (abril 
2019) 

● Entrega de premi a IX Premis Webs Al Punt (maig 2019). 
 

● Estada a Faber Residency de Robòtica Educativa, Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot (maig 2019). 

● Assistència al Robolot 2019 (maig 2019). 
 

● Participació a BIZ Barcelona 2019 (juny 2019). 
 

● Participació a la taula rodona Mercat Audiovisual de Catalunya i Clúster 
Audiovisual (juny 2019). 

● Membres del jurat de l’Scratch Challenge (juny 2019). 
 

● Participació a la Jornada “Living Labs, Innovación Abierta y Universidad. 
Conexión conocimiento-entorno: experiencias y nuevas vías” (juny 2019). 

● Presentació del projecte EduLab i el robot Fantàstic a la 1a edició de l’Snap! 
Conference a Alemanya (setembre 2019). 

● Taller ‘Munta i programa el robot Fantàstic’ i intervenció a l’Speaker Corner 
sobre el projecte BiblioLab a la Maker Faire Barcelona 2019 (octubre 2019). 
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c. Crear i produir nous continguts textuals i audiovisuals 
 

Continguts textuals 
 

Citilab ha publicat un total de 65 notícies a la pàgina web, informant així de manera 
regular sobre les novetats i les iniciatives posades en marxa des del laboratori ciutadà 
de Cornellà de Llobregat. Totes les peces informatives publicades es poden consultar a 
l’apartat d’Actualitat de la web. 

 
Les temàtiques més tractades en les notícies publicades enguany a la web del Citilab 
són: l’educació, la programació i robòtica educatives, els treballs de recerca, la 
investigació i el coneixement ciutadà, les noves professions i l’emprenedoria, les 
biblioteques i les dinàmiques innovadores. 

 
Algunes de les notícies destacables segons l’esdeveniment o la temàtica, seguint un 
ordre cronològic: 

 
‘Greening for Change’ i exposició ‘Metròpolis de ciutats’ 

 
● Greening for Change: jornades sobre sostenibilitat urbana i compromís 

ambiental al Citilab 
 

● Experts europeus es reuneixen al Citilab per parlar sobre sostenibilitat urbana 
en el marc del premi Cornellà Green Leaf 2019 

 
● L’exposició ‘Metròpolis de ciutats’, que presenta el nou Pla Director Urbanístic 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Citilab 
 

Compra Pública Innovadora 
 

● Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per combatre la cosificació femenina a les xarxes socials 

 
XI Jornada de Programació i Robòtica Educatives 

 
● Inscripcions obertes per assistir a la XI Jornada de Programació i Robòtica 

Educatives del 25 de maig! 
 

● Prop de 500 persones participen en la XI Jornada de Programació i Robòtica 
Educatives al Citilab 

 
SummerLab 

 
● Una vuitantena de persones participen al SummerLab del Citilab: intercanvi de 

coneixement entre alumnat i professionals de Cornellà 
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● Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneixement i laboratoris ciutadans 
són els ingredients del SummerLab, emmarcat en la Setmana de la Co-
innovació 

 
Projecte EduLab a les escoles de Cornellà 

 
● Les escoles de Cornellà treballen continguts curriculars a través de la 

programació amb EduLab 

● Les escoles públiques de Cornellà arriben a la fase final de la creació de 

projectes educatius STEAM amb EduLab 

● L’alumnat de Cicle Inicial i Cicle Superior de l’Escola Mediterrània treballen 

col·laborativament la velocitat lectora en el marc del projecte EduLab 

● Us convidem a la festa de final de curs del projecte EduLab del Citilab: 

programació, robòtica, aprenentatge i molta diversió! 

● La festa de final de curs del projecte EduLab mostra els resultats i els projectes 

STEAM desenvolupats amb sis escoles de Cornellà 

● Citilab participa en la primera edició de l’Snap! Conference a Alemanya 
 

● Alumnat de primària construeix la maqueta d’una Escola Intel·ligent amb el 

projecte EduLab 

● Segon any d’intervenció d’EduLab a les escoles de Cornellà de Llobregat: nous 

projectes de programació i robòtica, més robot Fantàstic i més autonomia! 

Recerca i innovació educativa: suport als treballs de recerca de Cornellà 
 

● Una seixantena d’alumnes de Cornellà participaran a la Jam de Treballs de 
Recerca del Citilab 

 
● La salut, l’educació i la igualtat de gènere: els temes protagonistes de la 

primera Jam de Treballs de Recerca de Cornellà 
 

● La salut torna a ser l’àmbit que desperta més interès per a fer recerca entre 
l’alumnat de batxillerat de Cornellà 

 
● La innovació, la reducció de desigualtats i la salut són els àmbits d’interès 

destacats en la tercera edició de la Jam de Treballs de Recerca 
 

● Treballs de recerca sobre salut, desigualtats, institucions sòlides i medi ambient 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 71 de 88 

 

 

en les últimes edicions de la Jam de Treballs de Recerca 
 

● La salut, la innovació i la reducció de desigualtats són els ODS que més 
interessen a l’alumnat de 1r de batxillerat de Cornellà 

 
● Alumnat de segon de batxillerat de Cornellà s’implica en el primer Taller de 

Competència Informacional al Citilab 
 

Taller de Creativitat 2.0 
 

● Una desena de participants es posen les ulleres de la creativitat al taller del 
Citilab 

 
● Potencia una competència professional clau: inscriu-te al Taller de Creativitat 

2.0 del Citilab! 

 
Premi Dona TIC 2019 i projecte Whitecat (Citilab) 

 

● Anna Dacosta, estudiant de l’Institut Esteve Terradas i Illa de Cornellà, 

guanyadora del Premi Dona TIC pel seu projecte amb Whitecat 
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Continguts audiovisuals 

 
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. 

 
Citilab ha publicat 46 peces audiovisuals que han permès divulgar coneixement i 
mostrar activitats celebrades al Citilab. Tot i així, se n’han enregistrat, produït i editat 
un total de 75, ja que no tots els vídeos es fan públics ni es pengen a la xarxa. 

 
Algunes d’aquestes peces audiovisuals són les següents: 

 
● Tecnohivern 2019 - Creant joguines tecnològiques! 

 
● El semàfor virtual i real 

 
● Seguir Línies Virtuals amb SNAP! 

 
● Moments 2018 

 
● Tastet EduLab - El professorat i l'alumnat aprenen programació i robòtica! 

 
● II Jornada per a l’Aliança Cívica contra la Pobresa a Cornellà 

 
● Tastet EduLab - Aprenentatge per l'alumnat, reptes pel professorat 

 
● Tastet EduLab - Formació de docents: el robot Fantàstic 

 
● I edició Jam de Treballs de Recerca de Cornellà - Institut Esteve Terradas 

 
● Tastet EduLab - Nous projectes adaptats a les necessitats educatives 

 
● II edició Jam de Treballs de Recerca de Cornellà - Institut Miquel Martí i Pol 

 
● Tastet EduLab - Projecte sobre el sistema solar amb l'Escola Anselm Clavé 

 
● Tastet EduLab - Projecte sobre el nivell sonor amb l'Escola Martinet 

 
● Tastet EduLab - Joc educatiu 'Boom' amb l'Escola Ignasi Iglésias 

 
● Tastet EduLab - El robot Fantàstic del Citilab 

 
● V edició Jam de Treballs de Recerca de Cornellà - Institut Joan Miró 

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

[2/3] 

● Experiències sobre els Treballs de Recerca de Cornellà 
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● Tastet EduLab - Projecte per a millorar la velocitat lectora amb l'Escola 
Mediterrània 

● Taula rodona - XI Jornada de Programació i Robòtica Educativa 
 

● Conferència Neus Sanmartí ‘Avaluació formadora: canviem la pràctica a l'aula’ 
[3/3] 

● Conferència Núria Salán: "L'enginy (in)visible" 
 

● Tastet EduLab - Customització del robot Fantàstic amb l'Escola Martinet 
 

● XI Jornada de Programació i Robòtica Educatives 2019 
 

● Recull d'experiències educatives a les escoles de Cornellà amb EduLab 
 

● Mapatge Col·laboratiu Ecopunts de Cornellà amb el SeniorLab 
 

● Tecnoestiu 27/06/2019 amb particulars 
 

● Tecnoestiu 26/06/2019 amb l'Escola Marta Mata (Fundesplai) 
 

● Sessions de co-disseny d'espais creatius a les biblioteques de Cornellà - 
BiblioLab 

● Tecnoestiu 10/07/2019 amb particulars 
 

● Resum de les activitats d'estiu del Citilab 
 

● SummerLab 2019: coneixement ciutadà, ODS i innovació 
 

● Segona sessió de mapatge - Bibliolab 
 

● Tecno Estiu 18/07/2019 amb My School 
 

● Internet of Things a la formació professional - Whitecat a l’Institut Rambla Prim 
 

● III edició Jam de Treballs de Recerca de Cornellà - Institut Maria Aurèlia 
Capmany 

● Websèrie del Club de Media - Psycho Acústica 02 'El Malote' 
 

● Formació de programació d'aplicacions mòbils amb AppInventor al Citilab! 
 

● CitiTastet - Les formacions del Citilab 2019 
 

● Inauguració del curs escolar 2019-2020 de Cornellà de Llobregat 
 

● Conferència d'Artur Serra - 'El dret a innovar: l'educació a la Societat del 
Coneixement' 

● Taller de Competència Informacional - Suport als treballs de recerca de Cornellà 
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● Taller Creativitat 2.0 
 

● Teaser Psycho Acústica 
 

● Entrevista a Anna Dacosta i Mayra Caballero - Premi Dona TIC 2019 
 

● El 2019 del Citilab 
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d. Desenvolupar i millorar el canal de comunicació Web, les xarxes socials i 
els continguts. 

Web del Citilab 
 

La web del Citilab, (www.citilab.eu), 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, la web del Citilab és accessible només en català, però s’està treballant en 
la traducció del contingut per poder disposar de la plataforma traduïda al castellà i a 
l’anglès. Durant l’any 2019, s’han publicat 65 notícies i 56 esdeveniments d’agenda. A 
més, hi ha 12 formacions, 21 projectes i 19 empreses publicades en les diverses 
categories del lloc web. 

 
La web (www.citilab.eu) ha registrat un total de 43.267 visites. 31.722 d’aquestes 
visites han sigut d’usuaris únics, és a dir, persones diferents. D’aquests 31.722 
usuaris únics, cal destacar que el 86,5% són usuaris nous, persones que no havien 
entrat abans a la web. El 13,5% són usuaris recurrents, persones que ja ha accedit a 
la pàgina web i hi tornen. 

 
S’han visitat 101.871 pàgines de la web del Citilab. Les deu pàgines més vistes pels 
usuaris han sigut, per ordre: la pàgina d’inici, la pàgina on apareix l’oferta formativa 
del Citilab, la pàgina on es concreten els projectes del centre, la pàgina de contacte, 
l’agenda dels esdeveniments mensuals, la pàgina on s’explica el projecte d’aules 
d’estudi, la pàgina ‘Qui som’ amb tota la informació sobre el laboratori social i digital 
de Cornellà, la pàgina ‘Actualitat’ en la qual es recopilen totes les notícies publicades i, 
finalment, el projecte EduLab. 
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Analitzant el públic que visita la web del Citilab cal destacar que el 58,05% dels 
usuaris són dones i el 41,95% són homes. L’11,47% de les persones visitants del lloc 
web tenen entre 18 i 25 anys, el 56,19% dels usuaris tenen entre 25 i 44 anys (i es 
converteixen en l’audiència principal de la pàgina web del Citilab), el 18,02% tenen 
entre 45 i 54 anys i el 14,33% tenen entre 55 i més de 65 anys. 

 
Observant la durada de les visites a la web, cal destacar que la mitjana de temps de 
navegació de l’usuari és de 02:08 minuts, xifra que indica que l’usuari que accedeix al 
lloc web dedica temps a explorar i llegir el contingut ofert. Aquesta xifra de temps de 
navegació és pràcticament idèntica a la del 2018. 

 
Pel que fa a l’adquisició de les visites al lloc web del Citilab, 15.932 han estat fruit de 
la cerca orgànica, és a dir, el 50,22% de les visites s’han obtingut després que els 
usuaris hagin cercat la informació sobre el Citilab a qualsevol cercador d’Internet). El 
31,52% (9.998 visites) s’han obtingut per entrada directa a la web, usuaris que han 
teclejat la direcció exacta de la URL a la barra superior del cercador o que hi han 
accedit a través d’algun enllaç no identificat. Un 11,25% dels usuaris han visitat el 
web del Citilab gràcies a la referenciació de l’enllaç en altres pàgines web: s4a.cat, 
actic.citilab.eu, cornella.cat, coneixement.citilab.eu, juliol.ub.edu, etc. Un 5,55% de 
les visites provenen de les xarxes socials, d’usuaris que han fet clic en publicacions 
que contenen enllaços a la web (promocions a les històries d’Instagram, Twitter, 
Facebook, YouTube…). Finalment, el 5,28% restant dels visitants de la pàgina web 
provenen de correus electrònics o newsletter. 

 
Web de Coneixements del Citilab 

 
La 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 31 publicacions. 

 
S’han fet un total de 7 publicacions: 4 conferències íntegres enregistrades al Citilab i 3 
documents escrits relacionats amb la innovació i la participació ciutadana. 

 
D’una banda, les conferències publicades són: 

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

(conferència ll). 

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

(conferència lll). 

● Conferència Núria Salán: ‘L’enginy (in)visible’. 

● Conferència Artur Serra: ‘El dret a innovar: l’educació a la Societat del 

Coneixement’. 
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D’altra banda, els documents publicats són: 
● ‘Gobernanza Participativa Local: construyendo un nuevo marco de relación con 

la ciudadanía’ - Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

● ‘Treballs de Recerca curs 2018-2019 a Cornellà’ - Citilab i Centre de Recursos 

Pedagògics del Baix Llobregat V. 

● ‘BiblioLab: codiseñando las bibliotecas del futuro como laboratorios ciudadanos’ 

- Citilab. 

 
Newsletter i notes de premsa 

 
Quinzenalment els subscriptors de l’InfoCitilab reben informació de les activitats 
vinculades a cadascuna de les àrees d’innovació: EduLab, LaborLab, Col·laboratori i 
ThinkLab. L’InfoCitilab inclou les últimes notícies sobre projectes, iniciatives, 
formacions o esdeveniments organitzats, impulsats o acollits pel Citilab i procura 
informar la ciutadania sobre les àrees d’educació, emprenedoria i innovació, 
col·laboració i coneixement. A més de les notícies, l’InfoCitilab informa sobre els 
propers esdeveniments destacats que destaquen en l’agenda del lab de Cornellà i cada 
enviament nou també incorpora una peça audiovisual produïda pel Citilab. 

 
Aquest 2019 ha tingut especial rellevància per la dedicació d’esforços i per l’interès 
despertat als ciutadans el projecte EduLab. La incorporació del llenguatge de 
programació i la robòtica a 6 centres educatius de la Cornellà, pel seu impacte i 
vinculació, ha permès oferir informació detallada de cadascuna de les fases del procés 
en totes les etapes formatives, a les nostra newsletter s’han vist reflexats (en vídeo o 
fotografia) els 800 alumnes que han participat al projecte. 

 
Al llarg de tot el 2019 s’han enviat 24 newsletters (InfoCitilabs) a tots els usuaris 
subscrits i 2 notes de premsa als mitjans de comunicació. La dada més rellevant 
d’enguany és la incorporació d’un volum considerable de persones subscrites al butlletí 
digital del Citilab: al voltant de 2.200 ciutadans i ciutadanes que han autoritzat rebre 
aquesta informació regular del lab de Cornellà al seu correu electrònic. Per tant, la 
newsletter s’envia actualment a una mitjana de 7.500 usuaris des del mes de 
setembre. 

 
L’InfoCitilab que ha sigut més consultat s’ha enviat el 19 de novembre de 2019 i ha 
estat consultada per un total de 1.690 persones. 

 
Impactes de premsa 

 
S’han registrat un total de 81 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. 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 78 de 88 

 

 

D’aquests 81 impactes de premsa, el 90,3% es tracta de contingut publicat online, el 
4,8% són continguts de ràdio, l’1,61% és contingut emès a la televisió i l’1,61% s’ha 
publicat tant online (en format web) com en premsa impresa (paper). 

 
Els mitjans de comunicació que han publicat més informació sobre el Citilab al llarg del 
2019 han estat (per ordre): El Far, l’Ajuntament de Cornellà i el Cornellà Informa, El 
Periódico, La Premsa del Baix i Ràdio Cornellà. 

 
Els temes que han sumat més impactes de mitjans de comunicació han sigut: la 
inauguració de l’exposició ‘Metròpolis de Ciutats’, les jornades Greening for Change, el 
projecte EduLab, la Compra Pública Innovadora i la presentació del Pla d’Educació 
Digital de Catalunya al Citilab. Es poden consultar a continuació: 

 
Exposició ‘Metròpolis de Ciutats’ al Citilab 

 
● ‘L’exposició “Metròpolis de Ciutats’ ens acosta l’urbanisme del futur (El Món) 

 
● ‘Barcelona són 36 municipis’ (Ara) 

 
● L’AMB presenta l’exposició ‘Metròpolis de ciutats’ al Citilab (Ràdio Cornellà) 

 
● Metròpolis de ciutats (Avança’t) 

 
● El AMB acerca el urbanismo a la ciudadanía con la exposición ‘Metròpolis de 

ciutats’ (La Vanguardia) 

● Una exposición acerca el urbanismo metropolitano a la ciudadanía (El Far) 
 

● Una exposición avanza cómo será la Barcelona metropolitana del futuro (El 
Periódico) 

● El AMB acerca sus planes urbanísticos a los ciudadanos en una exposición 
(VilaPress) 

● ‘Metròpolis de ciutats’: una exposició que apropa l’urbanisme metropolità a la 
ciutadania (AMB) 

● ‘Metròpolis de ciutats’: una exposició que acosta l’urbanisme a la ciutadania 
(Nació Digital) 

● L’AMB acosta l’urbanisme a la ciutadania amb l’exposició Metròpolis de ciutats 
(AlDia.cat) 

● El AMB acerca el urbanismo a la ciudadanía con la exposición ‘Metròpolis de 
ciutats’ (EuropaPress) 

● Los ciudadanos de Barcelona participarán en el futuro urbanismo metropolitano 
(Timis Local News) 



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2019 
Versió: 1.0 |Ref. 200317-citilab-memoria2019 

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 79 de 88 

 

 

● El pla d'AMB per a la millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges 
metropolitans (Catalunya Ràdio) 

 

Jornades ‘Greening for Change’ 
 

● Cornellà acull un Congrés Internacional per a debatre sobre ciutats saludables i 
sostenibles (Cornellà Informa) 

● Debat sobre ciutats sostenibles al Citilab (Línia Cornellà) 
 

● Expertos europeos en sostenibilidad urbana se dan cita en Cornellà (El 
Periódico) 

● La comissió europea lliura a Cornellà el Green Leaf Award 2019, en el marc de 
la conferència ‘Greening for Change’ (Ajuntament de Cornellà) 

● La Comisión Europea premia a Cornellà por su compromiso con el medio 
ambiente (VilaPress) 

● La comissió europea lliura a Cornellà el Green Leaf Award 2019, en el marc de 
la conferència ‘Greening for Change’ (Ajuntament de Cornellà) 

● La Comisión Europea entrega a la ciudad el Green Leaf Award 2019 por el 
proyecto Cornellà Natura (El Far) 

● La comissió europea lliura a Cornellà el Green Leaf Award 2019, en el marc de 
la conferència ‘Greening for Change’ (Ajuntament de Cornellà) 

● El pla d'AMB per a la millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges 
metropolitans (Catalunya Ràdio) 

Projecte EduLab 
 

● Prop de 300 alumnes i un centenar de docents de Cornellà reben formació en 
robòtica (Ajuntament de Cornellà) 

● Programació i robòtica (La Premsa del Baix) 
 

● Las escuelas de Cornellà integran la programación y la robótica en las aulas (El 
Periódico) 

● Formació en robòtica i programació al Citilab (Cornellà Informa) 
 

● Fantástico, el robot educativo de Cornellà (LoMejor.cat) 
 

● Entrevista a José García sobre l’EduLab, l’activitat formativa del Citilab, els 
Clubs… (Esplugues Televisió) 
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Compra Pública Innovadora 
 

● Repte per combatre la cosificació femenina a les xarxes socials (El Far) 
 

● El Citilab Cornellà potencia la creativitat “per combatre la cosificació femenina a 
les xarxes socials” (Llobregat Digital) 

● El Citilab de Cornellà busca emprendedores para combatir la cosificación 
femenina en las redes (El Periódico) 

● Combatir la cosificación femenina en las redes sociales, objetivo de la nueva 
convocatoria de proyectos de Citilab (Diario Feminista) 

● Emprendedores contra la cosificación de las mujeres en las redes sociales (La 
Vanguardia) 

 

Presentació del Pla d’Educació Digital de Catalunya 
 

● Educació vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la 
tecnologia per l’èxit escolar i social del seu alumnat (Generalitat de Catalunya) 

● Que d’aquí 5 anys els alumnes que acabin l’ESO tinguin competències digitals 
és un dels objectius del Pla d’Educació Digital de Catalunya (TV3 - TN Vespre) 

● Els professors que ensenyin amb eines digitals tindran més punts a les 
oposicions (324) 

● Educació presenta un pla per elevar la competència digital d’alumnes i docents 
(El Diari de l’Educació) 

● El Pla d’Educació Digital de Sòcrates (Viaempresa) 
 

Xarxes socials del Citilab 
 

Instagram 
 

Tot i que Twitter és la xarxa social del Citilab amb més seguidors i Facebook la 
segona, Instagram segueix experimentant un creixement molt significatiu i és la 
segona xarxa amb més interaccions en les seves publicacions a causa de la potència i 
l’activitat de la plataforma en l’actualitat: té més likes, més comentaris i més visites 
que Facebook sense tenir tants seguidors. 

 
El compte d’Instagram del Citilab tanca el 2019 amb 1.122 seguidors en total. Tenint 
en compte l’any 2018 va acabar reunint una audiència total de 665 seguidors, al llarg 
del 2019 Instagram ha guanyat 457 seguidors. Aquest increment del nombre de 
seguidors és d’un 68,72%. 
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Una de les novetats que ofereix el compte d’Instagram del Citilab des d’aquest 2019 
és la realització de les primeres publicacions promocionades: publicacions en les quals 
s’ha invertit una quantitat econòmica amb la finalitat de fer difusió d’alguna activitat 
del centre. La resposta d’aquesta novetat ha sigut del tot satisfactòria pel que fa a 
l’increment de persones inscrites en algunes formacions promocionades i el nombre de 
consultes i interaccions amb la informació publicitada. 

 
Les històries d’Instagram, les publicacions visuals que estan disponibles durant 24 
hores, continuen sent un recurs molt important de comunicació. Algunes d’aquestes 
històries s’organitzen en carpetes d’històries destacades que es mostren al perfil del 
Citilab i que permeten que l’usuari recuperi les publicacions considerades més 
importants. Aquestes històries destacades estan organitzades segons la seva temàtica 
i en l’actualitat són les següents: Citilab dia a dia, Suport TR, #SnapCon19, 
Tecnoestiu, Xarxa, EduLab, Setmana Co-innovació, #BiblioLabXBM, Drons, Cornellà 
Humana, Game Jam, Clubs, #JPRE18MIT 2018. 

 
Durant el 2019 s’han fet un total de 50 publicacions a Instagram. El perfil d’Instagram 
continua utilitzant-se de manera que les publicacions permanents siguin de més valor 
i resumeixin les activitats més significatives del centre, com si es tractés d’un 
repositori visual de moments, formacions, iniciatives i projectes del Citilab. Les 
publicacions han sumat un total de 3.234 likes i 38 comentaris. 

 
Twitter 

 
El compte de Twitter del Citilab és una de les xarxes socials amb més impacte i més 
seguidors. Respecte les dades de l’any anterior, el compte de Twitter ha experimentat 
un increment del 3,47% en nombre de seguidors, superant els 11.126 amb els quals 
es tancava el 2018 i arribant als 11.512 seguidors actualment: 386 usuaris nous. 

 
Durant l’any 2019, s’han publicat 410 piulades i el perfil de Twitter ha obtingut un 
total de 23.143 visites. 

 
YouTube 

 
El canal de YouTube del Citilab ha experimentat un increment del 37,35% pel que fa 
al nombre de seguidors, sumant 737 subscriptors nous durant el 2019 i, per tant, 
arribant a la xifra total de 2.710 subscriptors. 

 
Durant el 2019 s’han publicat 46 vídeos al canal de YouTube, però en total se n’han 
realitzat 75. No totes les peces audiovisuals que es produeixen són penjades a la 
plataforma. Des del 2007, el canal de YouTube del Citilab reuneix 748 peces 
audiovisuals. 
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LinkedIN 
 

Durant el 2019 LinkedIN ha experimentat un increment de 150 seguidors, que 
significa un creixement del 16,27%. Així doncs, la pàgina de LinkedIN del Citilab 
presenta 1.072 seguidors l’any 2019 respecte els 922 que tenia l’any anterior. 

 
S’ha valorat que aquest increment de seguidors és possible perquè des de 
comunicació només es publiquen les informacions que es considera que encaixen amb 
la finalitat de plataforma (orientada a l’àmbit professional i formatiu). Per tant, Citilab 
fa ressò d’iniciatives que tenen a veure amb empreses o entitats, tallers o formacions 
que són d’interès pels usuaris de LinkedIN. 

 
Facebook 

 
Facebook és la segona xarxa amb més seguidors del Citilab, però a causa del declivi 
de la plataforma, cada vegada experimenta un creixement menys significatiu. Durant 
l’any 2019 s’ha obtingut un increment de 166 seguidors i, per contra, una pèrdua de 
87. Això configura una diferència que resulta en un increment de 79 usuaris (un 
creixement de l’1,92%), que sumen un total de 4.229 seguidors en la plataforma. 

 
 

Publicitat a les xarxes socials del Citilab 
 

Durant l’any 2019 s’han publicat anuncis a Instagram i LinkedIN per promocionar 
iniciatives de caràcter metropolità del Citilab. Per garantir l’efectivitat de la publicitat, 
s’ha segmentat el públic objectiu de cada promoció segons l’edat, la zona geogràfica i 
els interessos. 

 
Publicitat sobre la Compra Pública Innovadora 

 
Per a donar a conèixer el procés de Compra Pública Innovadora, l’instrument que 
promou la generació de projectes d’innovació social i tecnològica regulat per unes 
bases generals i específiques que s’han publicat a la web del Citilab, s’ha activat una 
campanya de promoció a LinkedIN i dues campanyes a Instagram. 

 
● Publicitat a LinkedIN 

 
Per a l’anunci per a LinkedIN s’han dissenyat tres imatges amb un text molt clar i una 
estètica minimalista i atractiva. Els missatges que apareixen en les imatges són els 
següents: “Citilab obre una convocatòria d’ajudes a projectes d’innovació social i 
tecnològica”, “Iniciatives d’innovació social i tecnològica per resoldre un repte social: 
la cosificació femenina a les xarxes socials” i “Emprenedores i emprenedors de l’AMB, 
envieu-nos la vostra proposta! Fins el 24 de maig a laborlab@e-citilab.eu”. 
Cadascuna de les tres imatges ha estat enllaçada a la pàgina web del Citilab on es 
concreta tota la informació de la convocatòria. 
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La campanya promocional a LinkedIn ha obtingut 7.667 impressions, és a dir, l’anunci 
s’ha vist un total de 7.667, i ha rebut 53 clics a l’enllaç que dirigia a la pàgina web del 
Citilab on es desenvolupava tota la informació. 

 
● Publicitat a Instagram 

 
El primer anunci publicat a Instagram sobre la Compra Pública Innovadora també ha 
utilitzat les tres mateixes imatges, que l’usuari ha pogut consultar lliscant el dit, 
acompanyades d’un breu text informatiu i un botó destacat amb el concepte ‘Més 
informació’ per redirigir l’usuari a la pàgina web del Citilab. 

 
Els resultats d’aquesta promoció a Instagram són significativament més alts que els 
de LinkedIN. L’anunci ha arribat a un total de 28.578 usuaris, 132 persones han fet 
clic en l’enllaç per a consultar més informació sobre la convocatòria, 166 han fet like a 
la publicació i 41 l’han desat com a publicació interessant. 

 
Observant els resultats del primer anunci d’Instagram, s’ha llençat una segona 
campanya publicitària per donar a conèixer la Compra Pública Innovadora. En aquesta 
nova publicació s’ha modificat el color de la imatge per tal de cridar l’atenció dels 
usuaris i s’ha modificat lleugerament el cos del text. Novament, s’ha inclòs el botó de 
‘Més informació’ perquè, en clicar-lo, l’usuari pogués accedir a la pàgina web del 
Citilab on es concreta tota la informació sobre la iniciativa. 

 
Aquest anunci, pel qual s’han destinat menys recursos que pel primer, ha arribat a un 
total de 19.843 persones i ha aconseguit 93 clics en l’enllaç de la pàgina web. D’altra 
banda, s’han sumat 123 likes a la publicació i 35 persones l’han desat en el seu arxiu 
de publicacions d’interès. 

 
Publicitat sobre el Taller de Creativitat 2.0 

 
Per a donar a conèixer la formació del Taller de Creativitat s’ha publicat un tercer 
anunci a Instagram. La publicació, en aquest cas, ha consistit en una imatge amb un 
disseny senzill i atractiu que anuncia la formació, els dies i l’horari, tot acompanyada 
d’un text més explicatiu per a motivar la participació. Un cop més, la publicació ha 
anat acompanyada del botó de ‘Més informació’ per tal de redirigir a l’usuari a la 
notícia publicada a la pàgina web del Citilab, que explica el contingut del taller, el 
procés d’inscripció i tota la informació d’interès. 

 
L’anunci sobre el Taller de Creativitat 2.0 ha arribat a un total de 149.687 persones i 
688 usuaris han accedit a la notícia publicada a la web del Citilab per consultar la 
informació sobre el taller. 
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f. Tecnoatenció 
 
 

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). 

 
Es tracta de 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. 

 
Els beneficiaris són els ciutadans, les famílies, els joves, les AMPAS i els docents dels 
centres educatius. 

 
L’impacte de Tecnoatenció al 2019 es pot resumir amb els següents indicadors: 

 
● 1.428 alumnes 
● 40 pares i mares 
● 59 professors 
● 49 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. 
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g. Seniorlab 
 

A continuació es detallen els resultats dels tallers i les activitats realitzades al llarg del 
2019 pel SeniorLab, la comunitat de majors de 55 anys del Citilab que s’impliquen en 
la realització de projectes de temàtica social i sobre patrimoni immaterial fent ús 
d’una gran varietat d’eines i recursos digitals. Aquesta comunitat impulsa l’envelliment 
actiu i demostra les capacitats d’innovació de la gent gran. 

Llistat i síntesi de treballs realitzats 

Barri Perdut 
Treball realitzat per: Georgina Clivillé, Nuria Arrufat i Àngela Bodoque. 
Coneixement d’un barri de Barcelona desaparegut, els motius van ser obrir una via 
directa al mar (Via Laietana), aquest nou disseny se li va anomenar La Reforma. La 
destrossa d’edificis pels bombardejos de la guerra i l’interès del règim, va fer que es 
recuperes aquesta idea inicial de principis de segle, per realitzar neteja dels edificis 
malmesos i obrir l’Avinguda de la Catedral. 
Activitat: Envelliment actiu, coneixement, cultura, patrimoni immaterial, treball de 
camp (visita exposició Casa dels Entremesos i presa d’imatges), consulta documents, 
recerca i consulta gràfica. 
Formació: Muntatge en Pps, descàrrega de mèdia, coneixements bàsics de Gimp, 
Audacity, Wetransfer. 
Publicació en xarxes: Instagram, Youtube i blog Seniorlab. 

 
Els Aiguamolls de l’Empordà 
Treball realitzat per: Ramón Balage, Carles Alfonso, Neus Costa i Antonio Rua 
Visita i descobriment d’un entorn natural, que en moltes ocasions s’ha vist en perill de 
desaparició per culpa de l’especulació. 
Activitat: Envelliment actiu, natura, coneixement, senderisme, treball de camp (visita 
al Parc, identificació de les aus, recorregut pel parc). 
Formació: Editor de vídeo, creació guió relat, gravacions en plató, coneixements 
bàsics en Gimp, Audacity, Wetransfer. 
Publicació en xarxes: Instagram, Youtube i blog Seniorlab. 

 
Història de vida - Història del meu carrer 
Treball realitzat per: Rosa Simó 
Història de vida centrada en els records de un carrer que va tenir un significat molt 
important per la Rosa, al llarg de la seva infantesa. 
Activitat: Recuperació memòria, cultura, patrimoni immaterial, records del barri. 
Formació: Recollida d’imatges, digitalització de les imatges, muntatge en PPs, 
descarrega de Media, coneixements bàsics en Gimp. 
No publicat a la xarxa per motius privacitat i intimitat. 

 
Història de vida – Pinzellades de bons moments de la meva vida 
Treball realitzat per: Isabel Iñiguez. 
L’Isabel ens presenta la seva història de vida, on ens parla de naixement, joventut i 
edat adulta, on es treballen les emocions i els records. 
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Activitat: Recuperació memòria, cultura, patrimoni immaterial. 
Formació: Recollida d’imatges, digitalització de les imatges, muntatge en PPs, 
descarrega de Media, coneixements bàsics en Gimp. 
No publicat a la xarxa per motius privacitat i intimitat. 

 
Història de vida – Història de vida 
Treball realitzar per: Marisol Herrero. 
La Marisol ens presenta la seva història de vida, on ens parla de naixement, moments 
difícils, la vida a l’internat i l’edat adulta, on es treballen les emocions i els records. 
Activitat: Recuperació memòria, cultura, patrimoni immaterial. 
Formació: Recollida d’imatges, digitalització de les imatges, muntatge en PPs, 
descarrega de mèdia, coneixements bàsics en Gimp. 
No publicat a la xarxa per motius privacitat i intimitat. 

 
Carrer Xipreret 
Treball realitzat per Mercè Pares , Jordi Canovas, Pere Serra i Antonio Martínez. 
Història d’un carrer emblemàtic de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest treball també ha 
estat presentat al Centre Can Riera de l’Hospitalet de Llobregat i en sol·liciten una 
còpia per l’Arxiu Municipal. 
Activitat: Patrimoni immaterial, cultura, memòria, treball de camp (presa d’imatges, 
contacte amb persones del barri i del grup Gent de Pau), gravacions externes. 
Formació: Editor de vídeo, gravació en plató, descarrega de Media, creació guió relat, 
coneixements bàsics en Gimp, PPs, iMovie, aTube Catcher, ACDSee9 - Administrador 
Fotogràfic, Càmera de fotos Sony, Mòbil. 
Publicació en xarxes: Instagram, Youtube i blog Seniorlab. 

 
Història dels Mercats de Ferro – 1a part. 
Treball realitzat per: Antoniu Muntanyola, Neus Sevilla, Rosa Garvi, Nuria Angles, 
Teresa Jimenez, Consol Badenes, Manel Sabaté 
Per aquest projecte s’ha obert espai a Instagram i s’ha creat un blog, ambdós amb el 
nom de: Sis avis a la cuina+1. També s’ha realitzat una exposició oral del treball. 
Activitat: Coneixement territori, treball de camp (presa d’imatges, visita bodegues, 
contacta amb pagesos) coneixement sobre productes Km 0, patrimoni agrari, visita 
exposició Mercats de Ferro al Born, localització dels mercats i presa d’imatges. 
Formació: Aprenentatge i treball en Wordpress, aprenentatge i treball en Instagram, 
editor de vídeo, creació guió relat i texts, aprenentatge utilització càmera mòbil, 
descarrega de mèdia, coneixements bàsics en Gimp, gravacions en plató. 
Publicació en xarxes: Instagram, Youtube i blog Seniorlab. 

 
La migració al cinema 
Treball realitzat per: Martina Calsina i Lliurat Garcia. 
Activitat: Recopilació de films produïts al llarg de la història del cinema que recullen 
històries de migració i retraten aquesta dura realitat social. 
Formació: Editor de vídeo, recerca d’informació, descarrega de Media, recerca 
audiovisual, coneixements bàsics en Gimp, visionat de vídeos, Audacity, 
Publicació en xarxes: Instagram, Youtube i blog Seniorlab. 
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Participació de la comunitat del SeniorLab a esdeveniments transversals 

 
Tallers d’Internet de les Coses (IoT) 
Tallers impartits el 6 i 7 de març de 2019 a càrrec de Daniel Martínez, tècnic 
d’innovació pedagògica al Citilab. 
Total participació: 22 persones. 
Publicat en xarxa: Instagram. 

 
Debat sobre les biblioteques en el marc del projecte BiblioLab 
Presentació del SeniorLab i debat sobre les biblioteques realitzat l’11 d’abril de 2019 a 
la Biblioteca Marta Mata de Cornellà, en el marc del projecte BiblioLab. 
Total participació: 17 persones. 
Entrega de 3 contes per als representants de les biblioteques: Els Avis Contistes. 
Publicat en xarxa: Instagram i blog Seniorlab. 

Xerrada ‘L’enginy (invisible). Dones i tecnologia: passat, present i futur’ a 
càrrec de Núria Salán 
Assistència a la xerrada sobre tecnologia i gènere impartida el 21 de maig de 2019. 
Publicat en xarxa: Instagram 

Sortides de geocalització i mapatge de punts verds de Cornellà amb el 
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cornellà i l’aplicació 
EcoPunts Gaia de la Diputació de Barcelona 
Participació en dues sortides, els dies 5 i 6 de juny de 2019, per identificar els punts 
“eco” de la ciutat, a través de l’app EcoPunts Gaia (versió Beta). 
Participants: Participants tallers SeniorLab, matí i tarda. 20 persones. 
Posteriorment, els dies 12 i 13 de juny, es realitza una jornada de reflexió, sobre les 
jornades de mapatge col.laboratiu. 

 
Debats entre la comunitat 
S’han realitat dos debats: sobre tecnologia en el món laboral i lladres de temps. 

 
Sortida Mare Nostrum 
Visita a l’ordinador Mare Nostrum. 

 
Sortida “LITERAPOLISBCN” 
El llibre escollit és ‘El mussol i la Forca’. 
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h. Tecnosènior 
 

Els tallers de Tecnosènior del 2019 s’han repartit de la següent manera: 
 

Primer quadrimestre: del 4 de febrer al 27 de maig de 2019. 
 

Durant els mesos de febrer i març, els participants s’han dedicat a treballar amb 
xarxes socials. La temàtica ha sigut la següent: 

● La creació del nostre YO virtual (No sa fet en aquest quadrimestre) 
● Blog - Apartats 
● Com crear un blog en plataforma: Wordpress i Blogger 
● Què és Instagram? 
● Com convertir-nos en Influencers 

S’han fet servir els següents recursos: 

● ‘Què es Instagram, per què serveix i quines son les avantatges d’aquesta xarxa 
social?’: https://webescuela.com/que-es-instagram-para-que-sirve/) 

● Com fer servir Instagram i per què serveix?: 
https://www.expertosnegociosonline.com/como-usar-instagram-y-para-que-sir 
ve/ 

● Com fer bones fotos per Instagram: 
https://www.begoromero.com/como-hacer-buenas-fotos-para-instagram/ 

● Disseny web en WordPress: 
https://www.begoromero.com/diseno-web-wordpress/ 

 
Segon quadrimestre: del 7 d’octubre al 25 de novembre de 2019. 

 
● Monogràfic LibreOffice 
● Com realitzar un debat (activitat amb desenvolupament de totes les eines 

necessàries a càrrec dels sèniors): escollir tema de debat (que creï interès), 
escollir un moderado, escollir persona que reculli les idees principals de cada 
participant i pugui fer un resum (verbal) del debat. 

● Participants amb interès i coneixement del tema 
● Crear guió 
● Buscar espai 
● Gravadora 
● Trípode 
● Plató 
● Edició del vídeo 
● Creació del nostre ‘jo virtual’ 
● La importància d'una bona imatge 
● La importància d'un bon article 


