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CITILAB 

A. CITILAB 

A.1. Visió 

 

Citilab, motor i referent d’una nova Societat del Coneixement inclusiva i cohesionada,            

fomenta la innovació social i tecnològica; crea valor, coneixement i noves oportunitats            

en xarxa. 

A.2. Missió 

 

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

les noves relacions entre art, ciència i noves tecnologies. 

 

● Apropar al gran públic a les últimes innovacions tecnològiques d’Internet en 

totes les seves manifestacions. 

 

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

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

 

● Promoure i desenvolupar tot tipus d’activitats formatives. 

A.3. Patronat 

 

Actualment configuren el Patronat: Ajuntament de Cornellà, AMB, Generalitat de          

Catalunya, Diputació de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Siemens,         

Fundació per a la Recerca i la Innovació. També les persones físiques Sr. Antonio              

Morales, Sr. Lluís Bayo i Sra. A. Belén Morejón. 

A.4. Aliances 

 

Citilab manté aliances amb entitats interessades en el foment de la societat del             

coneixement i la innovació social i digital. Entre d’altres, l’agencia d’innovació           

comarcal Innobaix, la Fundació Viladecans, Coboi de Sant Boi, Sant Feliu Innova, la             

colaboradora de Zaragoza, el LAAB de Aragón, Laboratorio de Universidad de           

Granada, Medialab Prado i CatLabs. 

A.5. Xarxes Internacionals 

 

Citilab és part de la xarxa europea de Living Labs i la Red Iberoamericana de               

Laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaria General Iberoamericana.         

Participa al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
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A.6. l’Espai 

 

Citilab es consolida com un espai de talent, de xarxes de col·laboració i de projectes               

d’innovació pel desenvolupament social i econòmic. 

 

Citilab preveu facilitar 4.500 m2 
al foment de la col·laboració, la formació, l’ocupació i    

 
         

l’intercanvi de coneixement en àmbits de tendència social i tecnològica, a iniciativa            

pròpia i amb altres agents d’innovació del territori metropolità. D’aquests 1.500 m2            

són de suport a l’emprenedoria d’innovació social i/o tecnològica. 

A.7. Equip Humà 

 

L’any 2020 l’equip humà de Citilab ha estat de 18 persones i 2 persones en               

pràctiques. La capacitat del personal laboral ha estat d’unes 27.713 hores, sense            

comptar els contractes de pràctiques. 

A.8. Dades econòmiques 

 

La liquidació del pressupost operatiu ha estat d’1.1 milions d’euros aprox., sense            

amortitzacions ni subvencions traspassades d’altres exercicis. 

 

A.9. Dades d’Activitats 

 

El número total d’usos enregistrats ha estat condicionat per la suspensió i les             

limitacions a les activitats provocades per la pandemia i el compliment de la             

normativa de prevenció. Aquest any no es pot comparar amb l’anterior. Les dades             

disponibles indican un total de 29.167 usos. D’aquests: 

 

5.250 (18%) per esdeveniments programats amb la comunitat. 

23.917 usos (82%) per activitats pròpies del Citilab. 

A.10. Citilabers 

 

Hem arribat a un total de 14.786 Citilabers, que és un +4.25% respecte el total de                

socis de l’any anterior. El número de nous socis ha estat de 602 socis que representa                

un decreixement del 75% respecte al número de nous socis adherits l’any anterior. 

A.11. Reconeixements 

 

Citilab ha rebut el premi Alan Turing al compromís social en la 25a Nit de les                

Telecomunicacions i la Informàtica, organitzat per l’Associació Catalana d’Enginyers de          

Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de          

Catalunya (COEINF). El premi valora la institució com a impulsora d’un projecte            

innovador en l’àmbit de les TIC amb un aspecte social positiu, que aporta valor a la                
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societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la               

integració social a Catalunya. El premi és al projecte Edulab a les Escoles de Cornellà. 

A.12. Estratègies d’Innovació 

 

El nou model d’innovació que promou Citilab i que posa a la ciutadania en el centre del                 

procés s’emmarca en l’estratègia del període 2014-2020. Europa convida a regions i            

ciutats a elaborar les seves estratègies d’innovació com a mesura obligatòria per            

obtenir fons econòmics. El govern de la Generalitat va aprovar al 2014 l’estratègia de              

recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que           

impulsa un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Les ciutats participen          

mitjançant els Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECTS). Els objectius          

de Desenvolupament Sostenible (ODS) marquen l’agenda 2030.  

 

Citilab participa en aquest marc estratègic desenvolupant la seva activitat com a            

Laboratori Ciutadà d’innovació oberta amb un model de quàdruple hèlix. Els           

laboratoris ciutadans poden ser un nou instrument de suport per a desenvolupar            

polítiques públiques d’innovació social i tecnològica locals. 

 

Un laboratori ciutadà és CONEIXEMENT, PERSONES, IDEES, PROJECTES i         

INNOVACIÓ que respon als desitjos, problemes o necessitats socials, des de les            

tendències socials i digitals. 

 

Democratitzar la innovació implica invertir en sistemes col·laboratius capaços de          

planificar, gestionar, executar i avaluar els projectes d’innovació que necessitem          

com a societat. Un laboratori ciutadà ha d’impulsar projectes oberts d’innovació           

social i tecnològica, entesos com aquells projectes que: 

 

● Satisfan desitjos i necessitats o problemes socials mitjançant tecnologies de          

tendència. 

 

● Són promoguts per individus, grups, organitzacions o xarxes d’organitzacions         

en col·laboració. 
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● Milloren la societat en termes de relacions, capacitats, béns o recursos. 

 

● Apliquen a qualsevol sector específic. 

 

● Introdueixen novetats organitzacionals (organitzatives, relacionals i de       

desenvolupament de capacitats), de procés, de producte o servei i de           

sostenibilitat. 

 

● Poden ser evolutius (de millora) o disruptius (trencadors). 

 

Les línies estratègiques que formen part del model del laboratori ciutadà són: 

 

1. Fomentar cultura d’innovació i xarxes d’innovació social i digital. 

2. Aprendre a innovar. 

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

4. Reflexionar, debatre, divulgar i orientar. 
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 Principis Objectius Estratègics Programa 

1 Fomentar cultura d’innovació i xarxes 
d’innovació social i digital. 

Comunitats d’innovació social i digital Col·laboratori 

2 Aprendre a innovar. Ciutadans amb competències 
d’innovació Edulab 

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

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

4 Reflexionar, debatre, divulgar i orientar  Informació i coneixement. 
Thinklab 



 

 

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 models de participació, d’organització i de governança que fomentin la           

co-responsabilitat dels agents entorn una nova cultura d’innovació oberta         

compromesa amb el desenvolupament social i econòmic. 

Beneficiaris 

Ciutadania, administracions públiques, emprenedors, universitats. 

 
RESUM EXECUTIU 
a. Conèixer agents d’innovació i les seves motivacions, expectatives i          

barreres. 

 

En l’estratègia del Col·laboratori d’enguany s’havia plantejat treballar prioritàriament         

amb la comunitat educativa, la comunitat esportiva i les biblioteques donant           

continuïtat a la línia de treball de l’any anterior, que estava donant uns bons resultats.               

Però, de manera extraordinària i sobrevinguda per la crisi sanitària de la Covid-19, el              

Col·laboratori ha redirigit la seva activitat a donar resposta a la ciutadania davant             

d’aquest repte social, formant part de diversos moviments i comunitats que s’han            

organitzat durant el primer confinament com a resposta a la crisi sanitària i global que               

ens ha afectat durant tot el 2020. 

 

Durant l’any, tot això, ho hem fet especialment amb la comunitat de biblioteques, la              

comunitat esportiva i sobretot amb la comunitat educativa de Cornellà. 

 

Respecte als Citilabers, enguany, s’ha seguit realitzant un procés de millora contínua            

amb l’equip de recepció del Citilab sobre el treball d’escolta activa, per tal de gestionar               

les incidències i recollir els suggeriments en el procés de benvinguda i d’acollida. 

 

Frena la Curva 

 

Frena la Curva (FLC) és la plataforma ciutadana on voluntaris, emprenedors,           

activistes, organitzacions socials, makers i laboratoris d’innovació pública, cooperen         

per canalitzar i organitzar l’energia social i la resiliència cívica davant de la pandèmia              

de la Covid-19, donant una resposta des de la societat civil complementària al govern              

i als serveis públics essencials. La plataforma va començar a Espanya el 15 de març               
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de 2020 i ara compte amb una comunitat de més de 1.200 persones de 20 països,                

com s’explica a continuació. 

 

Fòrum d’iniciatives 

 

Des del Col·laboratori del Citilab hem participat en el seu codisseny i en la identificació               

d’iniciatives de la que va ser la primera versió web de Frena La Curva. 

 

Laboratorios Distribuidos 

 

El Col·laboratori de Citilab ha format part d’aquest pilot de Laboratoris Ciutadans            

distribuïts coordinat per Medialab Prado en el marc de Frena La Curva. Vam ser              

responsables de la incorporació de 3 projectes de Catalunya als quals vam            

acompanyar com a mentors o vam formar part en el seu desenvolupament com és el               

cas de ‘Jugando con la luz’, un projecte que va estar impulsat per l’equip de Future                

Learning del FabLab Barcelona i el projecte de la Xarxa de benestar impulsat per              

l’equip de Sant Feliu innova. 

 

Desafíos Comunes 

 

Un cop passada la primera fase, Citilab es va implicar en una segona acció amb               

l'objectiu de connectar aquells projectes i iniciatives generades durant la crisi,           

projectant-les al futur (al ‘dia després’), ja que teníem clar que serien moments on a               

la crisi sanitària s’hi sumaria la socioeconòmica. 

Per això també vam sumar-nos a donar suport a la iniciativa de Desafíos Comunes de               

Frena la Curva. En aquesta ocasió vam col·laborar com a mentors d’un projecte i              

també vàrem ser part del comitè d’avaluació final dels deu projectes seleccionats            

entre 140 que van presentar-se.  

Durant aquesta convocatòria, des de Citilab vam col·laborar com a mentors del            

projecte de ‘Memòria i gent gran’.  

Participació a Hackatons 

 

Des de la Secretaria de Polítiques Digitals vam rebre la petició a sumar-nos al              

Hackovid. En concret vam fer-ho en forma de mentoria i avaluació de projectes. 

 

Des de Medialab Prado ens van convidar a participar com mentors a la hackató              

‘Vence al Virus’ organitzada per la Comunitat de Madrid. En aquesta hackató vam             

mentoritzar dos projectes. Volem fer una menció especial al projecte ‘Minuto para la             

Ciencia’, liderat per un equip de joves estudiants de Biologia i Biotecnologia, que             

continua actiu, fent una feina excel·lent desmentint falses informacions sobre la           

Covid-19 a les xarxes socials.  

 

Codisseny i organització i seguiment del Colaboratorio des de Frena la Curva 
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Citilab ha estat impulsor del Colaboratorio , juntament amb agents per l'articulació de            
1

l'ecosistema d'innovació ciutadana, amb els que vam donar forma a la convocatòria i             

vam dur a terme l’esdeveniment en el marc de la iniciativa de Frena la Curva. Vam                

contribuir en el disseny metodològic, el disseny dels pads i el disseny de l’espai web               

de Colaboratorio dins de Frena la Curva. 

Des del Citilab vam incorporar l’equip de comunicació, que va co-dissenyar la            

campanya ‘¿Y SI NOS ENREDAMOS? Colaboratorio para pensarnos juntas’. 

Es va celebrar en el marc de Desafíos Comunes, dins de Frena La Curva. 

La innovació ciutadana es demostra clau en situacions de crisi, en temps d'urgència,             

desbordament i incertesa com els que estem vivint amb la Covid-19. Però com             

impulsar-la, estendre-la, fer-la viable més enllà dels moments d'emergència? Com          

crear les condicions propícies perquè es converteixi en un element clau en la nostra              

societat? 

Buscant respostes a aquestes preguntes, en plena quarantena, una gran diversitat           

d'agents (laboratoris, mediadores, activistes, investigadores ...), es van ajuntar per          

pensar sobre com es podria articular l'ecosistema d'innovació ciutadana d'una manera           

sostinguda i sostenible. 

La trobada del Colaboratorio, celebrada en el marc de Frena La Curva, es va              

organitzar al voltant de cinc eixos: 0) Marc comú; 1) Relacions entre agents; 2)              

Recursos. Infraestructures i eines; 3) Línies de treball i projectes; i 4) Interlocució i              

incidència. Ara continua el procés, buscant una forma d'organització corresponsable i           

distribuïda des de la qual reconèixer-se, visibilitzar, compartir recursos, posar la           

innovació ciutadana en l'agenda política i abordar reptes comuns. 

Durant l’esdeveniment vam organitzar la moderació de grups de reflexió amb agents            

del grup motor i participants del Col·laboratori. 

La comunicació estratègica de l’esdeveniment va ser responsabilitat amb equip de           

Citilab, ColaBoraBora i MediaLab Prado. La comunicació a xarxes socials va ser duta a              

terme per l’equip del Citilab. També l’equip del Citilab va ser responsable dels temes              

audiovisuals. 

A partir de tota la feina feta durant el Colaboratorio es va elaborar un informe de                

resultats de tot el procés, la publicació del qual va ser coordinada per l’equip del               
2

Citilab i ColaBoraBora. A més del resultat del projecte, en aquesta publicació es va              

comptar amb 40 textos escrits per agents claus de l’ecosistema d’innovació ciutadana.            

 

Actualment el grup motor del Colaboratorio segueix treballant per impulsar un           

col·laboratori de la innovació ciutadana que treballi en l'àmbit estatal i que es coordini              

amb altres xarxes internacionals.  

1
 Per a més informació sobre la iniciativa, consultar el següent enllaç: http://frenalacurva.net/colaboratorio 

2
 Per a descarregar la publicació seguir el següent enllaç al web de Coneixements de Citilab: 

https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/2020/10/ElColaboratorio.pdf  
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b. Desenvolupar Comunitats 

 

El Col·laboratori treballa per obrir el Citilab com a laboratori ciutadà al conjunt de la               

ciutadania de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu d’impulsar una cultura d’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, el Col·laboratori s’ha vist molt afectat per la crisi de la Covid-19 en el               

desenvolupament de la seva estratègia per identificar, contactar i implicar a usuaris,            

grups d'interès i comunitats locals. Així i tot, s’ha treballat per continuar l’acció de              

suport a les comunitats fent un viratge al format híbrid (presencial i virtual).  

 

Comunitat Educativa 

 

El 2020 va començar amb molta activitat en l’àmbit de suport als treballs de recerca.               

Les Jams de Treballs de Recerca, que permeten que l’alumnat realitzi el preprojecte             

del treball de recerca, les vam realitzar amb tot l’alumnat de primer de batxillerat dels               

instituts Esteve Terrades, Maria Aurèlia Capmany, Joan Miró, i Miquel Martí i Pol. 

 

Posteriorment, vam poder realitzar el nou format dedicat al reforç de la competència             

informacional amb dos instituts de la ciutat. 

 

Respecte a la formació al professorat codissenyada i impartida per l’equip del Citilab,             

s’ha comptat amb el suport de Centre de Recursos Pedagògics de Cornellà i             

col·laboradors experts en formació a professorat i en Treballs de Recerca d’ESO i             

batxillerat. Amb aquest equip s’ha dut a terme una nova formació acreditada, que             

vam definir en els següents mòduls: A) La planificació i l’avaluació, B) La competència              

en recerca, C) La competència informacional i D) La divulgació de la recerca.  

 

D’aquesta formació, vam realitzar en el primer trimestre de l’any el primer mòdul amb              

els quatre instituts implicats de la ciutat, realitzant una sessió presencial amb el             

claustre de cada institut, cosa que va garantir una participació molt elevada a cada              

centre. El mòdul B) estava dirigit a professorat nou que no hagués fet la formació en                

l’edició anterior. Finalment el mòdul de competència informacional el vam dissenyar i            

realitzar juntament amb l’equip de la Biblioteca central de Cornellà 

 

Malauradament el bloc D) de la formació no va poder ésser implementat a causa del               

confinament, ja que els centres educatius van haver de centrar el seu esforç a donar               

resposta a la nova situació de docència a distància i es va decidir suspendre el darrer                

mòdul de la formació.  

 

Durant el confinament, es va seguir mantenint reunions amb l’equip de la formació i a               

partir d’aquesta tasca s’ha codissenyat una nova formació en línia que es va iniciar a               

finals de 2020. S’han realitzat 3 sessions el professorat.  
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Aquesta formació, ara realitzada amb un grup més reduït, ens ha de permetre testar              

aquest nou format i els continguts adaptats en un format híbrid.  

  

Comunitat Biblioteques 

 

Durant 2020 s’ha pogut donar continuïtat al disseny testejat durant el projecte            

BiblioLab. Enguany, s’ha donat forma a un nou format de suport a la competència              

informacional per a l’alumnat amb l’objectiu de fer-lo arribar a tot el primer de              

batxillerat dels quatre instituts implicats en el grup de recerca i innovació educativa de              

ciutat. 

 

Aquest format es va poder dur a terme amb l’alumnat de 1r de batxillerat de l’Institut                

Esteve Terradas i Illa. 

 

Malauradament, tot i tenir planificades les sessions amb l’alumnat dels instituts Joan            

Miró, Maria Aurèlia Capmany i Miquel Martí i Pol, no vam poder-les realitzar, ja que va                

irrompre la crisi sanitària de la Covid-19. A causa d’aquesta situació vam suspendre la              

resta de sessions programades. 

 

També vam codissenyar i dur a terme el mòdul de formació en competència             

informacional per a la formació de professorat. Aquesta formació va constar de dues             

sessions. 

 

La dificultat de gestió dels serveis no ens ha permès dur a terme un treball de                

transformació del format a digital durant el 2020. 

 

Durant la primavera es va estar treballant en la coorganització d’una jornada de             

Laboratorios Bibliotecarios juntament amb el Ministeri, la Diputació de Barcelona i el            

Consorci de Biblioteques de Barcelona. Malauradament, el confinament sobrevingut al          

mes de març  no va ser possible la realització d’aquesta jornada. 

 

També hem participat en diverses jornades on hem pogut explicar i posicionar el             

projecte desenvolupat en el marc del programa BiblioLab amb la Xarxa de Biblioteques             

de la Cornellà. 

Comunitat Esportiva 

 

Durant el 2020 hem acompanyat les primeres jornades presencials del Pla Estratègic            

d’Esport i Activitat Física del Baix Llobregat, l’Activalab. La crisi de la Covid-19 no ens               

ha permès assistir a les darreres sessions, ja que aquestes es veuen limitades en el               

nombre de participants. Per tant, el treball en ampliació del ecosistema esportiu s’ha             

vist molt impactat per aquest context de pandèmia. 

 

Des del Col·laboratori hem dissenyat les dinàmiques de la jornada d’ecosistema           

d’ActivaLab, que han servit per a la identificació d’agents i de reptes a treballar com a                

laboratori. 
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Enguany hem treballat juntament amb un expert en plans estratègics esportius, en la             

possibilitat d’explorar l’activació del col·laboratori en l’àmbit esportiu. En aquesta línia,           

hem participat en una jornada al Congreso AGESPORT, posicionant aquesta idea           

d’innovació ciutadana i esports. 
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c. Facilitar un espai obert, els recursos materials tecnològics i l’assistència           

personal als ciutadans que volen fer ús d’Internet 

 

Equip OpenSurf 

 

L’equip de l'Opensurf compta amb el suport de l’equip de recepció i atenció a l’usuari               

del Citilab i un responsable de sala. Enguany no hem comptat amb suport de plans               

d’ocupació per a la dinamització de la sala i, per tant, l’atenció i suport als Citilabers                

s’ha ajustat al seu horari disponible a sala, que varia segons les necessitats del centre               

(però que és preferentment en horari de 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. 

Escolta activa i millora contínua 

 

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 contínua de              

l’atenció a tots els usuaris i totes les usuàries. 

 

També seguim treballant en un procés de seguiment i millora continua sobre la             

distribució l'espai i usos a l’Opensurf, per adaptar-los a les necessitats i confluència de              

diversos usos.  

 

El procés de recollida de feedback qualitatiu amb les responsables de recepció i el              

responsable de sala es recull en forma d’informes de seguiment del servei que             

s’elaboren de forma col·laborativa.  

 

Covid-19 

 

Amb l’inici de la crisi sanitària, des de l’equip vam treballar intensament per adaptar              

l’espai a un ús segur, aplicant totes les normatives i recomanacions traslladades per             

les autoritats sanitàries.  

 

Això va suposar la limitació de places, però també ens va dur a posar en marxa una                 

nova modalitat de carnet digital que ara es troba operatiu i que permet als usuaris de                

l’Opensurf accedir al centre fent ús d’una aplicació mòbil que permet reservar l'espai             

(amb cita prèvia) per torns de 4 hores. Aquests torns fan possible fer la ventilació i                

neteja de l’espai, perquè aquest sigui segur per als usuaris.  

 

Aquest carnet digital també permet la identificació a l’entrada del centre sense haver             
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de dipositar del carnet físic i recollir-lo a la sortida, que era el procés habitual abans                

de la pandèmia. L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat minimitzar el contacte entre el             

personal i els usuaris i agilitzar l’accés. 

  

Gràcies a aquestes adaptacions i millores, el servei d’Opensurf s’ha reobert quan la             

normativa relacionada amb la crisi de Covid-19 ho ha permès. 

 

S’ha continuat treballant en la cartelleria que enguany s’ha centrat en reforçar la             

senyalètica adequada per a la circulació de les persones i la cartelleria amb indicacions              

relacionades amb el bon ús de l’espai segons les normatives afectades per la             

Covid-19. 

 

Enguany, la confluència d’usos s’ha vist molt reduïda, ja que la normativa ens ha              

forçat a evitar el treball col·laboratiu i, per tant, a restringir tota aquella activitat que               

no permet guardar la distància de seguretat entre els usuaris. 

 

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

 

 

Amb les reduccions del COVID-19 els tipus d’usos permesos han estat els següents: 

 

 

Hem establert usos de l’espai en tres torns per poder garantir el servei de neteja i la                 

ventilació per garantir les condicions de seguretat necessàries. 

 

1. Torn 8h a 12h 

2. Torn de 12h a 16h 

3. Torn de 16h a 18h 
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● 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.) 

Zona d’estudi  i accés a 

internet individual 

● 30 taules individuals/Citilabers 



 

 

Evolució del servei 

 

Durant l’inici del 2020 els usos del servei mostraven signes de saturació arribant als              

límits permesos per l’aforament amb una tendència d’usos i carnets a l’alça, però,             

davant la crisi sanitària de la Covid-19, aquesta progressió ha estat substituïda per             

una reducció dràstica degut a les condicions d’enguany. 

 

Comunitats a l'Opensurf 

 

L’activitat de les comunitats a l’Opensurf s’ha vist restringida per la incompatibilitat            

amb les normatives i indicacions de les autoritats competents per la crisi sanitària.             

Per tant, ni la comunitat educativa, la comunitat gamer, ni els Clubs han pogut fer ús                

de l’Opensurf. 

 

Si durant el 2019 l’activitat de les comunitats a l’Opensurf havia estat dinàmica i              

mostrant una tendència a l’alça respecte anys anteriors, malauradament el 2020           

aquesta activitat no ha pogut impulsar-se perquè justament l’activitat social i           

comunitària ha estat la més restringida, amb la voluntat de contribuir a frenar els              

contagis. Per tant, en tot moment hem aplicat les indicacions al respecte pautades en              

l’àmbit municipal, comunitari i estatal amb una vocació de precaució. 

 

És rellevant indicar que, durant el confinament, l’Opensurf del Citilab es va posar al              

servei de l’equip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que ha gestionat la crisi              

sanitària. Per tant, tot i no estar activa en el seu ús habitual, ha estat al servei de les                   

tasques de suport a la ciutadania.  
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d. Suport als estudiants 

 

Si bé a principis d’any Citilab es va trobar davant d’una tendència a l’alça i a la                 

saturació del servei per arribar a completar aforaments, la resta de l’any ha estat              

condicionat per les restriccions imposades per tal de donar resposta a la Covid-19. Si              

bé des del servei s’ha treballat per mantenir l’obertura de les aules d’estudi, seguint              

totes les indicacions proposades per les autoritats sanitàries, no ha estat possible            

mantenir-lo en funcionament durant el confinament de la primavera ni durant les            

restriccions estrictes decretades al llarg del 2020.  

 

S'han produït 13.418 usos de les aules d'estudi: 6.199 (el 46,20%) són de Cornellà de               

Llobregat i 7.077 (52,74%) són de l’AMB. Els usos han estat subjectes al tancament              

del servei per indicació de les autoritats competents, amb reobertures puntuals quan            

ha estat possible.  

USOS  

 

Suport als Treballs de Recerca de la ciutat 

 

L’equip del Citilab ha format part del jurat dels Premis de Treballs de Recerca de 

Cornellà. 

 

Els treballs de recerca premiats el 2020 van ser els següents: 

 

1. ÀMBIT CIUTAT: Evolució de la presència de la Dona a la política local de              

Cornellà de Llobregat (1r PREMI) 

2. ÀMBIT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC: Estrès oxidatiu: el futur de la regeneració (1r            

PREMI) 

3. ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS, ARTS I HUMANITATS: Legalitzar, prohibir o abolir la           

prostitució (1r PREMI) 

 

La metodologia implica celebrar 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:  

- La femme comme miroir de la société a vrain de Chrétien de Troyes et à la 

sèrie The Big Bang Theory. 

- El somni de l’Art. La influència dels somnis en l’art surrealista. 

- El món de la indústria musical, la producció musical i les discogràfiques 

- Motors magnètics. 
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- Identificació de partícules generades en un col·lisionador d’hadrons. 

- Construcció del robot ‘GAB01’, viatge espacial. 

  

La segona reunió s’ha fet al març i s’han posat en comú les valoracions, decidint               

finalment els treballs premiats.  

 

El jurat de nou 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. 

 

Per tant, considerem que aquest resultat està vinculat amb la línia de treball que              

compartim amb la Xarxa de Biblioteques de Cornellà de Llobregat. 

 

Altres accions de suport als instituts de la ciutat 

 

Altres accions de suport als treballs de recerca dels instituts de Cornellà es poden              

trobar a ‘Treballs de recerca’, en l'apartat dels Clubs. 
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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 

 

Aquest any el projecte EduLab tenia previst acabar la intervenció a l’Escola Abat Oliba,              

l’Escola Anselm Clavé, l’Escola Ignasi Iglésias, l’Escola Martinet, l’Escola Mediterrània i           

l’Escola Suris. A primers d’any es va perfilar amb els docents els nous projectes que               

s'incorporaran a l’aula en aquest segon any d'intervenció. També es va continuar amb             

el projecte transversal d'incorporació del robot Fantàstic a totes les etapes de l’escola             

des d’Infantil fins a Cicle Superior. A partir del mes de març, les condicions canvien a                

causa de la pandèmia i els projectes no es poden desplegar tal com estava previst. La                

part final d’execució d’alguns projectes i la presentació conjunta dels resultats queden            

ajornades. 

 

Durant el confinament es generen i es publiquen materials per ajudar als docents a              

dur a terme reunions en línia amb l’alumnat. També se’ls ofereix assessorament en             

tots els temes tecnològics en els quals l'equip d’Edulab pot ajudar.  

 

Es programen classes virtuals durant quatre setmanes amb els alumnes de les escoles             

del projecte, a les que s’adhereixen l’Escola Suris i l’Escola Anselm Clavé. 

 

Els projectes desenvolupats durant aquest any en aquestes escoles són els següents: 

 

Escola Anselm Clavé 

 

El món del cinema és el tema transversal que es treballa a tota l’escola. Es dissenya                

una activitat per generar petites històries en format ‘stop-motion’ amb Scratch. 

 

Escola Abat Oliba 

 

Per treballar el tema dels Jocs Olímpics, es desenvolupa conjuntament una activitat on             

es treballen les diferents disciplines tenint en compte el gènere i altres aspectes             

d’interès. Els resultats s'incuben en una quadrícula que es va recorrent amb el robot              
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Fantàstic per un millor aprenentatge. 

 

Escola Martinet 

 

L’activitat consisteix a construir històries amb Scratch, plantejant un problema          

matemàtic a resoldre per la resta de la classe. Aquest plantejament serveix de             

plantilla per treballar diferents aspectes matemàtics i en aquest cas concret els            

alumnes de 4t es centren a reforçar el càlcul de la divisió. 

 

Escola Ignasi Iglesias 

 

Amb l’ajuda d’Snap! Junior i el robot Fantàstic es genera una activitat per treballar la               

geometria, especialment l’àrea i el perímetre dels objectes. La part virtual de            

l'activitat consisteix en una quadrícula on es presenten diferents figures, cadascuna           

amb el seu color, on la programació i el treball amb el robot ajuden a calcular l’àrea i                  

el perímetre de les figures. 

 

Escola Suris 

 

Es dissenya una activitat per treballar el llibre el Quixot. L’alumnat ha de dissenyar              

una història animada amb parts del famós llibre on els mateixos són els personatges.              

Per això s’organitza una sessió de fotos al plató del Citilab per obtenir millors              

resultats. 

 

Escola Mediterrània 

 

Es vol treballar la separació per síl·labes de les paraules i es crea una pràctica amb                

Snap! que permet codificar les separacions de les paraules i després mostrar-les a             

manera de joc interactiu. 

  

Escola Montserrat 

 

En aquesta escola s’inicia el projecte EduLab en un format anual i amb més pes en la                 

formació dels docents. Tot i les limitacions derivades de la pandèmia, s'aconsegueixen            

realitzar les formacions en format híbrid (presencial i en línia), respectant totes les             

mesures sanitàries.  

 

Cal destacar que la predisposició i la implicació de l'equip de l'escola ha permès dur a                

terme el projecte sota condicions externes molt exigents. Aquest fet permet realitzar            

la majoria de formacions al professorat, introduint en relació amb anteriors           

intervencions del projecte, un treball més continuat amb un format de reptes            

mensuals pels docents. Aquests tenen a veure amb esdeveniments actuals dins del            

curs escolar com ara la Castanyada o el Nadal, entre d’altres. 
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Amb el suport del Servei Territorial s’ha aconseguit que la formació realitzada dins del              

projecte EduLab quedi homologada i, per tant, compta com a benefici acadèmic pels             

docents. 

 

Escola Sant Ildefons 

 

Es van iniciar contactes amb l’equip directiu de l’Escola Sant Ildefons per tal d’iniciar              

el projecte EduLab, però es va concloure que, donada la situació sanitària, es va              

ajornar. 

 

Com a recurs per a totes les escoles s’han generat nous continguts a la plataforma de                

formació del Citilab, oberta a totes les escoles que han participat en el projecte              

EduLab. 
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b. Formació de Tècnic d’Innovació Educativa (TIE) 

 

Es milloren i actualitzen els mòduls formatius 1 i 2 i es dona format als continguts de                 

l'últim mòdul, referent als laboratoris d'innovació al món educatiu.  

 

Les condicions derivades de la pandèmia no ens permeten tenir bones perspectives de             

convocatòria i, per tant, es decideix posposar-la. 

 

S’aprofita llavors per millorar i optimitzar la infraestructura en línia, que servirà com a              

base d’aquesta formació, les formacions del projecte EduLab a les escoles i les             

formacions de LaborLab i Col·laboratori. 

 

Durant aquest any també s'ofereix formació en línia a docents de Panamà amb un              

projecte de característiques semblants al TIE, que serveix com a base per            

experimentar amb els continguts i per millorar els que fan referència a l'aplicació del              

mètode ‘Design Thinking’ o Pensament de Disseny. 

 

Formació Bitbot.cat 

 

En l'àmbit de l'ensenyament del foment de les vocacions STEAM també es fa una              

formació per a formadors en espais no formals, per generar projectes aplicats amb el              

suport de la programació i la robòtica educativa. Aquesta formació es realitza amb el              

suport del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat            

de Catalunya. 

 

Col·laboració  Departament d’Ensenyament 

 

Des del Citilab es forma part del grup de treball d’Scratch, que està format per               

docents referents de diferents escoles públiques de Catalunya i de personal del            

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

Se celebren reunions mensuals per debatre sobre la divulgació de l’eina i la generació              

de materials conjunts. També es participa en el concurs Scratch Challenge que            

organitza mSchools conjuntament amb el Departament d’Ensenyament. 

 

Per donar resposta als reptes de la pandèmia es generen materials, conjuntament            

amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al bon ús de              

les eines de videoconferència. 
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c. Formacions especialitzades 

 

Les condicions especials d’aquest any han fet que moltes formacions s'hagin adaptat a             

formats en línia, a vegades al mig d'aquestes. Això ha suposat un important esforç              

d'adaptació que s’ha vist recompensat pel seguiment i la paciència dels participants. 

 

Iniciació a Scratch 

 

Les dues primeres formacions presencials amb l’Scratch es transformen a un format            

en línia a partir del mes de març amb els seus 24 participants. Aquesta modalitat               

presenta complicacions per aquest tipus de públic, encara que la gran majoria            

contínua amb el suport de les famílies. 

 

Per la següent convocatòria, es prepara una formació presencial amb aforament           

limitat i una altra en format virtual. La formació virtual no s’inicia per falta de               

participants, en aquestes edats les formacions en línia necessiten un suport extra que             

no tothom està en condicions de donar. 

 

La formació presencial s'inicia amb 9 participants i de nou, per les condicions             

sanitàries, passa a format en línia.  

 

Robòtica i electrònica creativa amb Snap4Arduino 

 

Les dues formacions de Snap4Arduino programades s’emplenen amb un total de 24            

participants. 

  

La primera és inicialment en format presencial i a partir del març es transforma en               

virtual i es proveeix de materials als participants, sigui recollir directament al Citilab o              

enviant-lo als seus domicilis. 

 

La segona es planteja directament en format en línia amb enviament dels materials.  

 

Pel que fa als continguts es comencen algunes sessions amb la placa ED1 pròpia del               

Citilab i l’entorn de programació microBlocks. 

 

Programació d’aplicacions mòbils amb AppInventor 

 

La primera convocatòria no atreu prou participants per poder-se realitzar. La segona            

es planteja totalment en línia i té una inscripció de 8 participants. Cal destacar que               

aquest fet permet que poblacions més llunyanes del Citilab puguin accedir a aquestes             

formacions. Així trobem participants de Castelldefels, Sant Cugat del Vallès o l'Ametlla            

de Mar. 

 

Tallers escoles/esplais/famílies 

 

La temàtica d'aquest any ha sigut conscienciar sobre la importància d’aturar la pèrdua             
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de la biodiversitat al planeta i de conservar i protegir les abelles, alineat amb els               

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Al taller es construeixen flors virtuals amb           

programació per blocs, mitjançant TurtleStitch, que es broden sobre tela amb una            

màquina de brodat digital. 

 

La participació als 8 tallers d’un dia per esplais i famílies és de 113 participants, on                

més de la meitat corresponen a format familiar. 

 

La participació d’escoles es veu molt reduïda aquest any amb només 4 sessions i un               

total de 110 participants. Dues de les escoles són de Cornellà (Pilar i Santa Eulàlia) i                

també participa l’Institut d’Oliana. 

 

El total de participació és de 223 persones, quan la previsió era de 350 participants.  

 

Tallers mensuals 

 

Els tallers sobre noves tendències són petites formacions que tenen una durada            

mensual i s’imparteixen els dimarts a la tarda, en un total d’entre 3 i 5 sessions. 

 

Tots els tallers tenen un format pràctic, orientat a treballar per projectes i de forma               

col·laborativa, i en tots ells es toquen temàtiques relacionades amb la programació, la             

robòtica, el món 3D i altres àmbits de tendència. Cada taller por anar adreçat a un                

públic específic, però el component comú és que totes les persones han de tenir una               

actitud participativa, interès en treballar en grup i ganes d’experimentar i aprendre            

plegats. 

 

Jocs 3D amb Kodu 

 

Adreçat a públic de 8 a 12 anys el taller inicia als participants en la programació d’un                 

videojoc amb l’entorn de programació en 3D anomenat Kodu. Hi assisteixen 11            

participants. 

 

Joc amb AppInventor 

 

Taller en línia en plena pandèmia per realitzar jocs amb l'entorn de programació per              

mòbils AppInventor. Té una participació de 30 persones. 

 

Taller Geolocalització  

Un altre taller amb l’eina Snap!, en aquesta ocasió per geolocalitzar en un mapa              

monuments al voltant del Citilab. Hi participen 30 persones. 

 

Repte familiar sobre el malbaratament d'aliments 

 

Es planteja la creació d’un joc per reflexionar sobre el tema del malbaratament             

d'aliments, per a famílies. Es dona una data límit i s’ofereix un servei de consultes en                

línia per poder avançar amb el projecte. Hi participen unes 14 persones amb grups              
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familiars provinents de lloc menys habituals per les activitats del Citilab com ara             

Granollers, Sant Adrià Besos i Tarragona. 

 

Descobrim les màquines simples 

 

Taller presencial per treballar STEM amb la temàtica de les màquines simples. Els             

participants, entre 8 i 12 anys, exploren aquest concepte partint de simulacions,            

practicant amb una ‘Marble machine’ i finalment construint la seva pròpia màquina            

simple. La participació es veu limitada a 8 persones per les condicions sanitàries. 

 

Tallers formació inicial 

 

Els tallers de formació inicial s'han vist fortament condicionats per les circumstàncies            

de la pandèmia. Es tracta majoritàriament de públic de risc i amb dificultat per poder               

realitzar formacions en línia. 

 

De les cinc formacions en competències bàsiques digitals, només es poden realitzar            

dues les programades, amb un total de 22 participants. 

 

Club Makers 

 

L'activitat dels clubs i dels Nous Artesans també s'ha vist afectada per la pandèmia. La               

seva orientació a la manipulació física per a la construcció d’artefactes i el seu              

caràcter de treball en grup amb visc molt condicionat el seu funcionament habitual.             

Com adaptació a les noves condicions, s’ha passat a un format d'assistència amb cita              

prèvia i celebrar reunions en línia per intentar avançar en els projectes. 

 

Suport a treball de recerca: Robots d’aquí a 50 anys  

 

Assessorament per estudiants de 4t ESO de l’escola S.A.M.C que volen treballar sobre             

si en 50 anys els robots faran la feina dels humans. 

 

Suport a treball de recerca: Història de l'animació i la tècnica ‘stop motion’  

 

Alumne de l'Institut Francesc Macià que vol centrar el seu treball de recerca en la               

tècnica d'animació ‘Stop Motion’. 

 

Suport a treball de recerca: Generador eòlic ‘stop motion’ 

 

Donem suport a un alumne del Francesc Macià que vol construir un mini generador              

eòlic per carregar dispositius mòbils. 

 

Suport a treball final de grau: Joc infantil per introduir el concepte d'inclusió i  

diversitat 

 

Una alumna d’un grau de disseny ens demana suport en el disseny electrònic i la               
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impressió 3D d'uns dispositius per construir un joc infantil en els que es treballa la               

inclusió i la diversitat. 

 

Suport a usuaris 

 

Ajudem a un usuari a programar una placa Arduino per fer una seqüència de llums en                

una estació per maquetes de tren. 

 

Grup de Makers 

 

El grup de Makers ha mantingut connexions en línia durant la segona part de l’any.  

 

Vam participar en les vàries iniciatives derivades de la pandèmia, que proposaven la             

construcció de dispositius de protecció amb impressores 3D i el moviment maker de             

creació de dispositius de respiració mecànica assistida. 

 

També estan treballant en un projecte per porat a les escoles i instituts dispositius de               

mesura de nivell de qualitat de l’aire, que sigui econòmic fàcils de muntar pels              

mateixos estudiants. 

 

Nous Artesans 

 

Els nous Artesans van començar l’any amb la idea de construir un pastiller intel·ligent              

que avisés amb il·luminació i sons quin contenidor de pastilles ha d’agafar el malalt.              

Es va avançar bastant en la seva conceptualització fins que va arribar el confinament.              

El disseny definitiu consisteix en una matriu de 21 neopixels (3 franges horàries per              

cada dia de la setmana) controlats per un microcontrolador amb brunzidor. El            

dispositiu es connecta a Internet per obtenir l'hora i el dia de la setmana i mostra al                 

malalt quines pastilles i la dosis que correspon en una mini pantalla LCD. Fins que el                

malalt no activa un botó, el pastiller va avisant. 

 

L’activitat dels Nous Artesans s’ha reprès amb trobades de formar telemàtica, amb            

dificultat, ja que no prefereixen manipular objectes al món real. De totes maneres             

l'equip del Citilab va acabar la part del projecte que quedava pendent i finalment es va                

fer una presentació virtual del pastiller. És un dels seus millors projectes. 

 

Formació d’estiu per docents 

 

Es van fer els tràmits per la seva homologació, però la pandèmia va desaconsellar la               

seva convocatòria en uns moments en els quals els docents just acabaven un curs              

molt intens i preparaven amb incertesa el comencem del següent. 

 

Web Kit ED1 

 

Durant aquest any es va posar en marxa la web de plaques i kits de robòtica ED1,                 

produïdes pel Citilab. Després del seu desplegament a les escoles participants en el             
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projecte EduLab, hi havia interès en la comunitat de programació i robòtica educativa             

per poder obtenir aquest material. En total s’han entregat 60 kits pel projecte EduLab              

i subministrat uns altres 80 per projectes de formació, escoles, instituts, professionals            

i particulars. La web està disponible a market.citilab.eu. 

 

Suport a MicroBlocks 

 

MicroBlocks s’està convertint en una eina de referència en el món de la programació              

per blocs per a microcontroladors. Els kits de robòtica del Citilab la fan servir i, per                

això, durant aquest any s’han fet esforços per donar suport a aquest projecte, així              

com la creació i traducció de materials didàctics i generació de codi pel suport d’alguns               

sensors. 

 

Convenis 

 

Es va fer contacte amb l’Institut Neus Català i els responsables del projecte Magnet              

per fer un conveni de col·laboració, però les condicions especials d’aquest any ho van              

fer inviable. 

 

Amb el Museu de les Matemàtiques de Catalunya també es van iniciar reunions per              

establir un acord de conveni. Preveu la creació conjunta d'una maleta didàctica per             

treballar matemàtiques amb noves tecnologies.  

 

Snap! Conference 

 

L’equip d’EduLab va participar en la conferència Internacional d’Snap!, aquest any en            

format telemàtic, punt de referència de tota la comunitat al voltant de la programació              

per blocs amb l'entorn Snap!. 

 

Jurat Wapps.cat 

 

Com cada any, s’ha participat com a jurat del concurs d’aplicacions mòbils Wapps.cat,             

enfocat per alumnat de secundària i cicles formatius.  

  

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 26 de 69 

 

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2020 

Versió: final |Ref. Memòria Pla d’Acció-2020.gdoc 



 

 

3. Emprendre en col·laboració i amb sostenibilitat 

3.1. LABORLAB 

Objectius 

Laborlab és el programa que dona suport a l’emprenedoria d’innovació social i            

tecnològica i forma en noves professions i àmbits de tendència per a la millora de               

l'ocupabilitat de les persones i contribuir així al desenvolupament social i econòmic.  

Beneficiaris 

Joves i població activa.  

Emprenedors/es i pre-emprenedors/es d’innovació social i tecnològica. 

 

RESUM EXECUTIU 

 

a. Incubadora de talent emprenedor d’innovació social i tecnològica 

CETIC  

 

En relació amb la CETIC, amb lloc per a 18 empreses, les expectatives d’ocupació              

d’aquest any no s’han arribat a complir perquè algunes de les empreses que formaven              

part de l’ecosistema del Centre d’Empreses del Citilab s’han vist afectades per la crisi              

econòmica derivada de l’adveniment del coronavirus. Davant d’aquesta situació         

moltes empreses han decidit reduir costos, com n'és el lloguer d’un espai. Com a              

conseqüència hi ha hagut 6 empreses que han deixat el Citilab, passant així d’un              

percentatge d’ocupació del 95% a un del 60%. 
 

A continuació es llisten les empreses de la CETIC amb una breu explicació de l’àmbit               

de dedicació de cadascuna d’elles.  
 

 

1. 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 gamificació. Desenvolupament d’aplicatius 3D       
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interactius i noves tecnologies de visualització i immersió sensorial. 

 

Web: www.dedalostudio.com 

 

 

2. ESI GROUP HISPANIA, S.L. 
 

 

 

Sector Activitat: Desenvolupament industrial 

 

Data fundació: 1973 

Número treballadors: 5 

Elements diferencials d'innovació: L'activitat d’ESI Group Hispania és el         

desenvolupament i la innovació industrial. 

 

Web: www.esi-group.com 

 

 

3. LTC & Group Marketing experiencial 

 

 

 

Sector activitat: Màrqueting. 

Data fundació: 2011 

 

Número d'empleats: 2-3 

 

Elements diferencials d'innovació: Oferim propostes de màrqueting       

focalitzades a l'experiència de marca. Serveis de disseny, desenvolupament i          

tecnologia per a empreses amb valor diferencial. LTC&Group aposta fermament          

pel màrqueting experiencial incorporant aplicacions per a la comunicació en          

punt de venda basades en l'ús de les noves tecnologies, al mateix 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/ 
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4. 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 y gestión de eventos culturales y artísticos. 

 

Web: www.meriendacena.com 

 

 

5. 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 
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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 

 

 

6. 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/ 
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7. 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 reconstrucció 

 

 

8. 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 tota mena 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: 
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- Modelatge 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 tota mena de videojocs i experiències interactives,         

també videojocs per a la web i dispositius mòbils. 

 

Web: http://www.tetravol.com 

 

 

9. The Flow Media & Music Company, S.L. 

 

 

 

Sector Activitat: Màrqueting Digital 

Data fundació: 2018 

Element diferencial d’innovació: Transformació digital de les xarxes socials         

en canal de venda. 

Web: http://flowmediamkt.com 
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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 unes 40 persones d’entre 25 i 55 anys, majoritàriament format per               

homes residents a Cornellà del Llobregat o de poblacions del Baix Llobregat.  

 

Aquest any l’espai del coworking ha estat tancat durant tot el període en què el               

context del Coronavirus ha obligat a tancar al públic els espais públics. La comunitat              

s’ha vist afectada des del punt de vista econòmic de la mateixa forma que ha passat                

al CETIC, i per tant, usuaris que estaven en camí d’emprendre, han hagut de deixar               

estancats els seus projectes. Finalitza l’any sense el mateix nombre de persones            

circulant per l’espai del coworking, no obstant això, també és quelcom normal donada             

la situació d’anormalitat. Val a dir que de moment no hi ha hagut cap baixa formal de                 

la comunitat, esperem que a mesura que es pugui tornar a una nova normalitat,              

tornem a tenir el mateix nombre d’usuaris presencials a l’espai del coworking.  

 

Cititalent 

 

Com molts dels projectes d’aquest any el funcionament del Cititalent també s’ha vist             

afectat pel context del coronavirus, tot i això, va poder-se fer la presentació pública              

de l’eina a l’ecosistema, i poder fer un primer testatge de l’eina amb la comunitat.               

Cititalent és ja un projecte madur, preparat per escalar, encara que un dels reptes de               

futur d’aquest projecte són els d’aconseguir finançament per tal de poder fer una             

versió que permeti dinamitzar la moneda digital a l’àmbit virtual.  
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b. Formacions en noves professions 

 

A continuació, es presenten els resultats de les tres accions principals que s’han             

realitzat en la línia de noves professions del LaborLab. En un primer cas, es presenten               

els resultats dels workshops realitzats durant la setmana open data amb la            

col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data. En segon lloc, es presenten iniciatives           

que s’han fet amb emprenedors del centre d’empreses. Finalment, uns tallers           

d’economia circular. Les 3 accions que s’han portat a terme cavalquen sobre àmbits             

de tendència com són les dades obertes, l’ús de les xarxes socials i l’economia              

circular.  

 

Setmana 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 ‘Les dades obertes, element clau de la transformació digital’ 

Nombre de participants: 42 

  

- Nom: Workshop ‘Projectes de visualitzacions de dades per afrontar els reptes           

de la pandèmia Covid-19’ 

Nombre de participants: 36 

 

Píndoles formatives sobre Xarxes Socials 

 

Donat que les xarxes socials prenen cada cop més pes pel que fa a la promoció                

empresarial i personal, Citilab i Flow Media, l’agència de disseny, màrqueting i            

comunicació especialitzada en xarxes socials que forma part del centre d’empreses,           

hem impulsat aquest any un cicle de píndoles formatives en línia per a capacitar a               

qualsevol persona interessada a fer ús de les xarxes socials des d’un vessant             

professional. 

 

● Píndola formativa 1: ‘Estratègia a les xarxes socials per fer créixer el teu negoci’  

● Píndola formativa 2: ‘Social Media ADS o com invertir diners a les xarxes             

socials’  

● Píndola formativa 3: 'Crea contingut creatiu per a les xarxes socials'  

● Píndola formativa 4: 'Email marketing'  

● Píndola formativa 5: 'Taller de LinkedIN per a la cerca activa de feina'  
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Fins al moment han participat 8 persones als tallers.  

c. IoTLab 

 

A causa del context de la Covid-19, aquest projecte no ha pogut desplegar les accions               

previstes de formació. Ara bé, sí que s’ha pogut crear un espai al Citilab per a                

treballar projectes relacionats amb la IoT. S’ha codissenyat amb la col·laboració de            

professorat de formació professional una versió del Kit Whitecat molt més àgil per tal              

d’apropar-lo al món educatiu i s’ha construït una Pick & Place per tal de produir               

plaques al mateix espai de l’IoTLab. 

Whitecat N2 

La placa Whitecat N2 devkit és el resultat d’un codisseny entre Citilab, INS Rambla              

Prim, The Things Network i I2CAT, que després d’utilitzar la placa Whitecat N1 en els               

seus tallers, ens han proporcionat idees de millora, que han donat com a resultat una               

nova placa que durant 2020 ha obtingut la certificació CE. 
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Pick & Place 

 

Una Pick & Place és un robot utilitzat a la indústria per automatitzar el muntatge de                

components electrònics sobre plaques de circuits impresos. Un cop col·locats els           

components, aquests són soldats mitjançant un procés de refusió, donant com a            

resultat un circuit electrònic completament funcional. 

 

Aquest projecte s’ha desenvolupat a partir de components utilitzats en impressores 3D            

(perfils, rodes, corretges, motors….) i fabricant aquelles peces que no hem pogut            

trobar en el mercat mitjançant impressió 3D (alimentadors de components, capçal,           

safates de components....). Això, i el fet de ser un projecte de maquinari lliure, fa que                

sigui un projecte reproduïble per a tothom que pugui tenir la necessitat de produir              

petites sèries de circuits electrònics. 

 

Aquesta Pick & Place la utilitzem per a la fabricació de la placa Whitecat, i per explicar                 

als nostres visitants els avantatges de la impressió 3D en els processos d’enginyeria. 
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d. Projectes d’innovació 

 

Un dels resultats principals del LaborLab és el de promoure i generar projectes             

d’innovació social i tecnològica. Per tal de fer això possible cada any s’aproven 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.  

 

Aquest any la compra pública s’ha vinculat al projecte del RIEC (Recerca i Innovació              

Educativa de Ciutat) del ThinkLab, d’aquesta forma, mitjançant el procés de compra            

pública innovadora, es planteja un repte social vinculat als ODS (Objectius de            

Desenvolupament Sostenible) i es convoca un concurs d’idees per donar-li resposta.           

S’escullen les 5 millors propostes per fer un pla de viabilitat (remunerat) i, d’aquestes,              

se seleccionen les 2 finalistes, que passen a realitzar el prototip del projecte             

d’innovació social i tecnològica. Donat que aquest any el repte ha vingut definit pels              

treballs de recerca dels joves de Cornellà, el repte social a treballar ha estat el de les                 

addiccions digitals, en concret, el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves. 

 

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. 

2. Selecció de 5 idees de projecte per a passar a executar 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 són els que han passat a                

convertir-se en prototip: 

 

Aplicació mòbil alternativa per a joves amb tecnoaddiccions 

 

La proposta detalla el desenvolupament d’una app de jocs alternativa per combatre            

l’abús del mòbil entre els joves. Per fer-ho, en primer lloc, es vol fomentar              

l’autoconeixement i donar un feedback positiu als usuaris. A més a més, a través de               

l’ús de la mateixa aplicació i de jugar als diversos jocs que ofereix, l’app contribueix a                

l’estudi de les tecnoaddiccions tant en el desenvolupament teòric com oferint publicitat            

personalitzada orientada a la salut digital de l'usuari. Aquest projecte ha passat a la              

tercera fase. 

Aplicació mòbil que planteja minijocs per combatre l’addicció al mòbil 

Aquesta iniciativa proposa la creació d’una aplicació interactiva gamificada que té com            

a objectiu que els joves redueixin el temps d’ús general tant del mòbil com l’ús de les                 

apps que generen més addicció. Per a fer aquesta modificació en els seus hàbits,              

l’aplicació proposa una varietat de jocs senzills a través dels quals els usuaris, de              

manera individual o reptant els seus contactes, han de superar proves que, de manera              

inherent, disminueixen l’ús dels dispositius mòbils. Aquesta proposta ha passat a la            

tercera fase. 
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Taller de coneixement i socialització amb tecnologies 

 

El tercer projecte consisteix en el disseny i la realització d’una formació gamificada             

que pretén trencar la bretxa intergeneracional. El taller està dirigit a pares i mares i               

l’objectiu principal és dotar aquest públic de nocions bàsiques sobre els entorns            

digitals i fomentar l’esperit crític d’aquests sobre l’ús responsable d’aquestes          

tecnologies. 

Aplicació mòbil pel repòs digital 

Aquesta iniciativa proposa el desenvolupament d’una aplicació mòbil que actuï en el            

moment en què l’usuari desbloqueja el seu smartphone. L’app vol transformar aquest            

acte impulsiu de consulta constant del telèfon mòbil en un acte reflexiu a través de la                

interpel·lació directa a l’usuari, tot fent-li preguntes i convidant-lo a pensar sobre la             

seva salut digital. 

Xarxa social de voluntariat i inclusió social 

 

L’última proposta planteja la creació d’una xarxa social amb voluntat de retorn social             

que s’enriqueix gràcies a la major participació dels usuaris, que poden ser persones             

individuals o societats. Es tracta, doncs, d’una espècie de plaça virtual en la qual es               

fomenta la relació, la donació i el voluntariat entre persones i entre entitats. 

  

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 39 de 69 

 

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2020 

Versió: final |Ref. Memòria Pla d’Acció-2020.gdoc 



 

 

e. Tallers en competències de la innovació 

 

Aquest any, a causa de la situació del context de la Covid-19, es va treballar per a fer                  

que els tallers de creativitat i projectes poguessin realitzar-se en línia. Per tant, els              

resultats que es presenten en relació amb aquests dos tallers són d’accions que s’han              

realitzat virtualment.  

 

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 la              

ciutadania en general, mentre que el segon, a joves a l’atur. 

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  

 

Pel que fa al taller de creativitat realitzat a joves en atur, s’ha fet una versió del taller                  

adaptada per tal de poder aplicar la creativitat en la cerca de feina. 

 

En el primer d’aquests tallers van participar 9 persones, mentre que pel que fa al               

segon, 5 persones.  

 

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.  

 

Taller de Projectes 

 

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 objectius del taller de projectes són els següents: 

- Conèixer les característiques del procés de disseny i planificació de projectes. 

- Aprendre a formular la memòria d’un projecte que inclogui tota la informació            

rellevant per a la seva execució. 

- Saber aplicar les diferents tècniques i estratègies per al disseny i planificació de             

projectes. 
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S’ha realitzat un taller de projectes dirigit a professionals que volen millorar les seves              

competències amb relació a saber donar forma de projecte a una iniciativa. El nombre              

de participants del taller va ser d’11. 

 

Les avaluacions que s’han fet de la formació són molt satisfactòries. Els usuaris també              

han expressat en aquest cas que els hi agradaria que la formació fos encara més               

llarga. 

 

f. Taller Pre-ACTIC 

 

A causa de la situació generada per la Covid-19, aquest any no s’han pogut portar a                

terme els tallers Pre-ACTIC que es realitzaven conjuntament amb el departament de            

polítiques d’ocupació de l’Ajuntament de Cornellà en relació amb plans d’ocupació. Els            

esforços previstos en aquest sentit s’han tingut que reconduir a altres necessitats            

sobrevingudes en la resta d’iniciatives.  

g. Sistema d’Informació d’Oportunitats 

 

El Sistema d’Identificació d’Oportunitats (SIO) d’enguany ha centrat els seus esforços           

a aconseguir dos grans objectius: posar en marxa un sistema que permet la             

identificació i registre d’oportunitats de finançament, i disposar d’una eina per tal de             

fer-ne la seva difusió a tots els emprenedors i emprenedores que formen part de la               

incubadora. 

Respecte al primer objectiu, al llarg d’aquest 2020, s’han fet arribar un total de 13               

oportunitats relacionades amb diferents sectors, majoritàriament relacionades amb el         

món dels videojocs i el blockchain. A banda d’aquestes oportunitats, el SIO ha             

realitzat la identificació d’11 oportunitats per al Citilab i les seves àrees de treball.  

Així mateix, també ha realitzat tasques d’obtenció i anàlisi d’informació necessària per            

a la realització dels diferents projectes de l’organització, així com tasques           

d’identificació de professionals i entitats d’interès per al desenvolupament de          

projectes, tant interns del Citilab com de l’ecosistema emprenedor. 

Pel que fa al segon objectiu, s’ha treballat en el disseny i conceptualització d’una              

aplicació web (anomenada Biz Hunt) que permet al personal de LaborLab fer la difusió              

de diferents tipus d’oportunitats detectades (subvencions, licitacions, premis, ajuts,         

etc.) relacionades amb els diferents sectors on els emprenedors i emprenedores de            

l’ecosistema del Citilab desenvolupen la seva activitat professional. Actualment,         

l'aplicació està en la fase de ser validada pels usuaris, restant pendent realitzar les              

darreres modificacions generades en aquesta fase de revisió. Es preveu la seva plena             

implementació els primers mesos de 2021. 
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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 generació de grups d’interès i comunitats i a la              

divulgació de coneixement a través dels mitjans digitals disponibles. 

Beneficiaris 

Ciutadans i Professionals 

 

RESUM EXECUTIU 

 

a. Coneixement Ciutadà 

 

Enguany el projecte de coneixement ciutadà ha obtingut resultats destacats, malgrat           

la difícil situació de la comunitat educativa.  

Les primeres accions realitzades de l’any van ser les Jams de Treballs de Recerca de               

Cornellà, que es van celebrar amb una amplia participació dels centres de la ciutat, i               

amb elles s’han identificat els interessos de recerca de més de 200 estudiants de              

primer de batxillerat de la ciutat de Cornellà de Llobregat, en edats compreses entre              

els 16 i els 18 anys.  

Els temes d'interès que han reunit més propostes temàtiques entre els estudiants de             
3

primer curs, vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), han estat           

els de ‘Salut i benestar’ (34%), ‘Indústria, innovació i infraestructura’ (32%) i la unió              

dels ODS ‘Igualtat de gènere’ i ‘Reducció de desigualtats’ (12%), seguits per ‘Pau,             

justícia i institucions sòlides’, ‘Educació de qualitat’ i el conjunt d’ODS relacionats amb             

el medi ambient. 

L’ODS ‘Treball decent i creixement econòmic’ ha estat una novetat d’enguany, amb un             

total de 5 propostes. A més, un dels nous participants s’ha decantat, també com a               

novetat, per l’ODS ‘Aliances per assolir els objectius’, amb un treball que investiga             

sobre el paper dels infants i joves en la política i societat de Cornellà, Sant Boi i                 

L’Hospitalet. 

 

Pel que fa a la visualització i mobilització de nou coneixement generat per joves, s’ha               

treballat amb estudiants de tot el territori català i també d’origen internacional, a             

través de la celebració de l’Exporecerca Jove, i més concretament amb joves de             

3
 Per a més informació, consultar el següent enllaç a la notícia del web de Citilab: 

https://www.citilab.eu/actualitat/2020/03/04/la-salut-la-innovacio-i-la-reduccio-de-desigualtats-tornen-a-ser-els-ambi

ts-de-maxim-interes-per-lalumnat-de-primer-de-batxillerat-de-cornella-al-2020/  
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Cornellà de Llobregat, amb l’organització de la Jornada Virtual de Recerca de Ciutat ,             
4

una iniciativa realitzada durant el primer confinament, en plena situació de pandèmia. 

En la XXI edició de l’Exporecerca Jove , impulsada per l’entitat Magma Recerca i             
5

celebrada al Citilab, s’han presentat un total de 119 projectes d’investigació (també            

vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible), rebent més de 2.000          

persones visitants, entre elles: l’alumnat de l’Institut Neus Català de Cornellà de            

Llobregat i joves de diversos centres de la ciutat que, a títol personal, també han               

estat presents en la fira de recerca. 

Els 119 treballs presentats han estat classificats en sis categories de recerca diferents:             

‘Naturals i medi ambient’ (34 projectes), ‘Tecnologia’ (27 projectes), ‘Salut’ (22           

projectes), ‘Ciències pures’ (18 projectes), ‘Socials, comunicació, llengua, economia,         

història’ (12 projectes) i, finalment, ‘Art, música, pensament’ (5 projectes).  

 

D’aquests treballs exposats, un centenar han estat elaborats per joves de Catalunya i             

de diversos punts d’Espanya i 19 són projectes d’estudiants internacionals que han            

viatjat des de fins a 10 països diferents (Canadà, Irán, Mèxic, Bèlgica, Brasil,             

Argentina, Perú, Països Baixos, Tuníssia i Romania) per estar presents a l’Exporecerca            

Jove. 

 

Després de la celebració de l’Exporecerca Jove i amb l’inici de la pandèmia, ThinkLab              

impulsa una iniciativa virtual per seguir oferint suport als estudiants de batxillerat de             

Cornellà de Llobregat en el seu procés de desenvolupament del treball de recerca, una              

oportunitat de recolzar el coneixement nou i original de la ciutat i així generar agents               

de coneixement. 

 

El Mapa de Coneixement de Cornellà s’ha convertit en el punt de trobada virtual en el                

qual els joves de primer curs han pogut consultar els millors projectes d’investigació             

de l’alumnat de 2n de batxillerat, aquells que han estat seleccionats pels centres             

educatius de la ciutat com a participants a la Mostra de Treballs de Recerca. Aquesta               

iniciativa ha tingut un doble objectiu: visibilitzar en obert el coneixement generat pels             

estudiants de 2n de batxillerat Cornellà a través dels seus treballs de recerca i, alhora,               

oferir informació i experiència de primera mà als estudiants de primer de batxillerat             

que, durant aquest curs passat, posaven fil a l’agulla als seus futurs treballs de              

recerca.  

 

El fet de tenir accés a informació sobre l’experiència d’altres estudiants i la possibilitat              

d’aproximar-se a tot el procés realitzat, anotar consells i disposar de tot aquest             

coneixement tàcit que els serveix com a font d’inspiració i referència, enguany s’ha             

demostrat (en les enquestes realitzades entre els alumnes a diferents centres de la             

4
 Per a més informació, consultar el següent enllaç a la notícia del web de Citilab: 

https://www.citilab.eu/actualitat/2020/05/12/17-joves-de-cornella-autores-i-autors-dels-millors-treballs-de-recerca-d

e-lany-comparteixen-els-seus-projectes-en-la-jornada-virtual-de-recerca-de-ciutat/  
5
 Per a més informació, consultar el següent enllaç a la notícia del web de Citilab: 

https://www.citilab.eu/actualitat/2020/03/05/2000-visitants-119-projectes-investigacio-nacionals-internacionals-xxi-e

xporecerca-jove-citilab/ 
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ciutat) que és quelcom molt valuós per a ells i elles. 

 

En aquesta iniciativa han participat els estudiants de primer i segon de batxillerat de              

l’Institut Esteve Terradas i Illa, l’Institut Joan Miró, l’Institut Miquel Martí i Pol,             

l’Institut Maria Aurèlia Capmany i l’Institut Francesc Macià. Tot i estar a casa, els 17               

joves de segon de batxillerat seleccionats per la qualitat dels seus treballs de recerca              

han compartit les seves exposicions orals en vídeo, que s’han inclòs en aquesta xarxa              

virtual de contactes que visibilitza el coneixement formal i informal que hi ha a la               

ciutat a través de peces audiovisuals. 

 

Les temàtiques d’aquests 17 treballs de recerca presentats i penjats a la pàgina de              

Coneixements de la web del Citilab també han estat vinculades als Objectius de             

Desenvolupament Sostenible. Els ODS en els quals s’emmarquen aquests 17 treballs           

de recerca seleccionats han sigut: ‘Pau, justícia i institucions sòlides’ (6 projectes),            

‘Salut i benestar’ (5 projectes), ‘Indústria, innovació i infraestructures’ (3 projectes),           

‘Educació de qualitat’ (2 propostes) i ‘Ciutats i comunitats sostenibles’ (1 proposta). 

 

A causa de la situació generada per la Covid-19, aquest any no s’han pogut portar a                

terme l’enregistrament de 20 videocurriculums vinculats a la salut i l’esport en els             

àmbits dels treballs determinats al projecte esports i salut, el disseny, planificació i             

execució d’una prova pilot de mapatge de coneixement en col·laboració amb alumnes            

de tercer i quart d’un centre de secundària de la ciutat, donant suport al projecte de                

serveis comunitaris del centre, les jornades d’intercanvi de coneixement SummerLab, i           

els continguts de les dinàmiques d’impacte i de referència. 
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b. Suport a les Comunitats 

 

Citilab ha acollit diferents esdeveniments d’àmbit metropolità durant l’any 2020;          

esdeveniments que, segons la seva naturalesa i necessitats, s’han desenvolupat al           

llarg de diverses setmanes, han durat diverses jornades o s’han realitzat en un únic              

dia. 

 

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. 

 

L’aportació donant suport a comunitats i/o xarxes de col·laboració a iniciatives o a             

projectes, ha tingut un impacte de 5.347 usos. Les accions de caràcter supra-local             

representen el 40,28% del total d’hores programades i el 66,11% dels usos.  

 

Les accions de caràcter local representen el 59,72% del total d’hores programades i el              

33,89% dels usos. 

 

Del total de 509 hores d’esdeveniments programats: 
- 31,83% corresponen a l’Ajuntament de Cornellà. 

- 22,79% corresponen a entitats diverses i associacions. 

- 13,36% corresponen a empreses. 

- 12,77% corresponen a agents universitaris. 

- 11,39% corresponen a Innobaix. 

- 6,88% corresponen a Citilab. 

- 0,98% corresponen a d’altres administracions. 

 

D’una banda, alguns d’aquests esdeveniments realitzats i destacats a nivell local són:            

les quatre Jams de Treballs de Recerca amb els Instituts de Cornellà (Institut Esteve              

Terradas, l’Institut Miquel Martí i Pol, l’Institut Maria Aurèlia Capmany i l’Institut Joan             

Miró) amb la participació de prop de 250 alumnes; la Trobada territorial de la Xarxa               

Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI) amb una participació de més de 90 alumnes. 

 

En referència a les quatre edicions de les Jams de Treballs de Recerca celebrades en               

aquest 2020, destacar que és el segon any consecutiu, que el Citilab ha acollit              

aquestes jornades de suport i impuls a la innovació i la recerca entre l’alumnat de               

primer de batxillerat de la ciutat durant el procés d’ideació i preparació dels seus              

treballs de recerca.  

 

Més de 200 estudiants procedents del quatre centres de Cornellà participen en un             

seguit d’activitats que els ajuden a reflexionar i inspirar-se sobre el projecte que han              

de dur a terme durant el curs següent, així com a concretar i motivar quin camí                

seguirà la seva investigació. Les jornades volen fomentar el treball col·laboratiu entre            

companys, professors i professionals del món de la recerca i del Citilab. 
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La voluntat de les Jams de Treballs de Recerca és generar treballs de recerca originals               

i de qualitat a la ciutat, fent que el procés d’elaboració dels projectes d’investigació              

siguin un camí d’aprenentatge enriquidor per als joves i que, després de participar en              

aquesta activitat innovadora, millori la mitjana de les notes finals dels treballs. 

 

Durant dos dies, des de les 9h del matí fins les 14h del migdia, l’alumnat de batxillerat                 

deixa la seva activitat acadèmica habitual per implicar-se en unes dinàmiques que            

fomenten la reflexió, el treball col·laboratiu, l’expressió oral i la interacció amb            

companys, docents i professionals del món de la recerca i del lab de Cornellà de               

Llobregat. 

 

Cada estudiant treballa sobre el tema d’investigació que més el motiva des d’un             

enfocament local per aconseguir una visió més completa sobre la temàtica escollida.            

Primerament vincula la seva recerca a reptes globals, relacionant-lo amb algun dels            

Objectius de Desenvolupament Sostenible i, posteriorment, acota la seva investigació          

per buscar i entendre l’impacte local que tindrà la seva recerca. 

 

Per últim, destacar que l’alumnat participant acaba la Jam de Treballs de Recerca             

tenint una pregunta de recerca, un enfocament i els objectius d’aquesta ben clars, una              

hipòtesi (si la seva investigació la requereix), el tipus de metodologia d’investigació            

escollida i el perfil de fonts personals i documentals que poden ser d’utilitat en el seu                

treball. 

 

D’altra banda, seguint amb el desenvolupament de l’activitat realitzada aquest 2020           

vers el suport a les comunitats de Cornellà, és important destacar el següent: a partir               

del mes de març i al llarg de tot el 2020, amb motiu de la Covid-19, les autoritats                  

municipals, autonòmiques i estatals van determinar una sèrie de mesures i           

restriccions envers la realització d’esdeveniments, conferències, espectacles o altres         

activitats que impliquessin la participació de ciutadania. És per això, que els objectius             

previstos (posteriors al mes de març) s’han vist alterats. 

 

Tanmateix, Citilab, per fer front a les dificultats provocades per la pandèmia de             

Covid-19, ha pogut donar suport en l’organització i realització de diferents           

esdeveniments locals realitzats de forma virtual, com per exemple: el sorteig de            

places per les escoles bressol de Cornellà o l’acte de cloenda i lliurament de diplomes               

concurs de microrelats ‘Mari Carmen Brito’ de Cornellà Valors. 

 

El laboratori ciutadà també va poder cedir els seus espais per acollir diferents             

activitats per fer front a la crisi per la Covid-19, com per exemple: un centre d’ajuda                

telemàtica per la ciutadania de Cornellà i, diverses campanyes de donació de sang pel              

Banc de Sang i Teixits de Catalunya.  
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En general, els actes més destacats d’aquest 2020 han estat: 

 

XXI Exporecerca 2020 (presencial) 

 

Més de 2.000 persones van visitar la XXI edició de l’Exporecerca Jove, la fira de               

recerca internacional més important del sud d’Europa, que ha tingut lloc al Citilab. Es              

van exposar un total de 119 projectes d’investigació vinculats als Objectius de            

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, sota el lema            

‘Som2030’.  

 

Dels 119 treballs exposats, un centenar han estat elaborats per joves de Catalunya i              

de diversos punts d’Espanya i 19 són projectes d’estudiants internacionals que van            

viatjar des de fins a 10 països diferents per estar presents a l’Exporecerca Jove. 

 

L’edició XXI d'Exporecerca ha permès fer més estreta la col·laboració entre Magma            

Recerca, l’Associació per Fomentar la Recerca Jove, i Citilab, en el marc del projecte              

que fomenta l’impuls de la recerca entre els joves, el Projecte de Coneixement             

Ciutadà RIEC del Citilab. Enguany la fira ha traslladat la seva seu a Citilab, per la                

cancel·lació del YoMo (The Youth Mobile Festival) , en el termini de 10 dies.  
6

 

Jornada de Programació i Robòtica Educatives 2020 (virtual) 

 

S’ha celebrat la dotzena Jornada de Programació i Robòtica Educatives, la primera            

edició realitzada en un format completament virtual. Es va fer una emissió en directe              

del programa a través de tres canals de YouTube del Citilab: xerrades, taula rodona,              

presentacions d’experiències educatives… 

 

Enguany es va comptar amb 350 espectadors i 30 ponències en línia en l’edició virtual               

de la XII Jornada de Programació i Robòtica Educatives. 

 

Va començar la taula rodona que tradicionalment obre cada Jornada Programa. La            

taula virtual d’enguany va comptar amb la participació d’una periodista especialitzada           

en internet, les TIC i el periodisme de dades, una responsable d’innovació educativa al              

Tecnocampus de Mataró, i una novel·lista i professora de recerca a l’Institut de             

Robòtica i Informàtica Industrial del CSIC. 

L’exposició d’idees i el debat d’opinions sobre l’ètica, la programació i la robòtica             

educatives van vertebrar la conversa d’aquesta taula que moderà l’equip de Citilab. 

Es van impartir una trentena de ponències organitzades en tres blocs, cadascun d’ell             

amb 10 ponències, un dedicat al cicle infantil o educació primària, un segon enfocat a               

educació secundària i batxillerat i un tercer dedicat a propostes educatives més            

genèriques.  

Aquestes ponències virtuals es van emetre paral·lelament de tres en tres,           

6 Provocada per la crisi sanitària de la Covid-19. 
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 48 de 69 

 

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2020 

Versió: final |Ref. Memòria Pla d’Acció-2020.gdoc 



 

 

organitzades en torns de 15 minuts: 10 minuts d’exposició i 5 minuts per a respondre               

les qüestions plantejades al xat de YouTube. 

Es va oferir una ponència final com a cloenda sobre ètica i robòtica a càrrec d’una                

experta i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Jornada Virtual de Recerca de Ciutat (virtual) 

 

La Jornada Virtual de Recerca de Ciutat és una iniciativa que té un doble objectiu:               

visibilitzar el coneixement generat pels estudiants de Cornellà a través dels seus            

treballs de recerca i, alhora, donar suport als estudiants de primer de batxillerat que,              

durant aquest curs, posen fil a l’agulla als seus futurs treballs de recerca.  

 

Així doncs, es va convidar als estudiants de segon de batxillerat de l’Institut Esteve              

Terradas i Illa, l’Institut Joan Miró, l’Institut Miquel Martí i Pol, l’Institut Maria Aurèlia              

Capmany i l’Institut Francesc Macià a participar-hi i, tot i estar a casa, els joves van                

compartir les seves exposicions orals en vídeo que s’han inclòs al Mapa de             

Coneixement, aquesta xarxa virtual de contactes que visibilitza el coneixement formal           

i informal que hi ha a la ciutat a través de peces audiovisuals. 

 

Tots aquests treballs de recerca estan vinculats als Objectius de Desenvolupament           

Sostenible, les metes globals fixades per les Nacions Unides per avançar cap a un món               

millor de cara a l’Agenda 2030, ja que els joves, des de l’inici de la seva recerca, han                  

analitzat l’impacte local i global que té la temàtica de la seva investigació. 

 

Biennal de pensament i ciutat oberta (presencial) 

 

Citilab ha acollit també una taula rodona organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de             

Barcelona (PEMB) en el marc de la Biennal de pensament: Ciutat Oberta 2020 i que               

ha estat el primer pas per incorporar els laboratoris ciutadans com a peça fonamental              

en el procés ‘Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030’ 

Aquest debat es va emmarcar en la segona edició Ciutat Oberta - Biennal del              

Pensament que organitza l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l'Ajuntament de            

Barcelona. ‘Com millorar la meva ciutat des d'un laboratori ciutadà’. 

L’acte va reunir representants de laboratoris ciutadans públics i locals, com el cas de              

Coboi, de l’administració i empresa cultural privada, com el cas de Servei de             

Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Mandarina de Newton, per reflexionar i              

compartir perspectives i experiències sobre el paper dels laboratoris ciutadans en           

l’actualitat i especialment en moments de crisi. 

Amb aquest esdeveniment, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Citilab mostren            

el seu compromís de treballar plegats per incorporar els laboratoris ciutadans com a             

peça fonamental en el procés ‘Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030’. Tal           

com s’ha apuntat durant l’acte: “És aquí on tenen un paper molt important la              

ciutadania i aquests dispositius que són els laboratoris ciutadans que donen           
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l’oportunitat a la gent de millorar la seva ciutat”. 

El PEMB ha organitzat aquesta activitat com un espai d’escolta dels reptes i             

oportunitats que representen els laboratoris ciutadans en el marc de ‘Barcelona Demà.            

Compromís Metropolità 2030’, un procés de reflexió compartida per elaborar un nou            

pla estratègic per fer front als grans reptes urbans del segle XXI. 

És important destacar que aquest acte va ser la primera activitat presencial després             

del confinament tant del PEMB com del Citilab. 

Altres esdeveniments al Citilab 

 

Citilab també ha col·laborat estretament en la realització de diverses jornades i            

congressos que s’han desenvolupat al centre: ‘Presentació del catàleg de serveis           

d’educació per a regidors’ organitzada per la Diputació de Barcelona, o el rodatge de              

la pel·lícula ‘Chavalas’, com a referents. 

 

D’altra banda, s’han acollit diferents actes organitzats per Innobaix, l’Agència per a la             

Innovació i el Coneixement del Baix Llobregat i l’Hospitalet, que han significat diverses             

cessions d’espais. 

Els esdeveniments i les activitats han estat emmarcades en projectes de promoció de             

l’emprenedoria de caràcter comarcal i metropolità, com és el cas dels projectes:            

MetròpolisFPLab, Formació Design Thinking, l’acompanyament de projectes socials,        

Innobus metropolità 2020. 

Participació en esdeveniments externs 

 

La presència de l’equip del Citilab a diferents jornades, conferències, tallers o            

moderació de taules rodones 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 durant aquest 2020 ha participat en: 

 

- Jornada Kids Living Lab. Conferència sobre el model del Citilab. 

- Festival de Innovación Abierta (virtual). Conferència sobre Colaboratorio. 

- JPRE20 virtual. 

- Jornadas sobre Innovación Ciudadana en el marco del Colaboratorio y Desafíos           

Comunes de la iniciativa Frena la Curva (virtual). 

- We, The Internet (virtual). Participació com a observadors d'un diàleg ciutadà           

global sobre el futur d'Internet. 

- Jornada de la Internet Social (virtual). Participació al debat 'Propostes de           

mobilització social ciutadana com a part de la innovació social digital'. 

- Eginzaleak! 2020 (virtual). Conversación 'Laboratorios como medio para la         

innovación ciudadana'. 
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- Foro Iberoamericano Permanente CECIAC sobre desarrollo de capacidades para         

la innovación. Webinar ‘Oportunidades y desafíos de la innovación abierta: una           

mirada global’ (virtual) 

  

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 51 de 69 

 

MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2020 

Versió: final |Ref. Memòria Pla d’Acció-2020.gdoc 



 

 

c. Desenvolupar i millorar el canal de comunicació Web, les xarxes socials i             

els continguts 

 

Continguts textuals 

 

Citilab ha publicat un total de 52 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. El volum informatiu no ha disminuït respecte l’any 2019 tot i               

les dificultats sobrevingudes arrel de la situació sanitària. Totes les peces informatives            

publicades es poden consultar a l’apartat d’Actualitat de la pàgina 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 són: 

 

● Premi Alan Turing al compromís social pel Citilab 

 

- Citilab rep el premi Alan Turing al compromís social en la 25a Nit de les               

Telecomunicacions i la Informàtica 

 

● CitiTalent: moneda social i digital del Citilab 

 

- Citilab posa en marxa el CitiTalent, una moneda social que incentiva les            

sinergies i l’intercanvi de coneixement entre el talent emprenedor del lab 

 

- Networking i exploració de sinergies durant la presentació del CitiTalent amb la            

comunitat empresarial i emprenedora del Citilab 

 

● XII Jornada de Programació i Robòtica Educatives (en línia) 

 

- La XII Jornada de Programació i Robòtica Educatives se celebrarà virtualment el            

proper divendres 22 de maig 

 

- Una taula rodona sobre ètica i una trentena de ponències en línia sobre             

programació i robòtica educatives en l’edició virtual de la JPRE20 

 

- 350 espectadors i 30 ponències en línia en l’edició virtual de la XII Jornada de               

Programació i Robòtica Educatives 

 

● Jornada Virtual de Recerca de Ciutat (en línia) 

 

- 17 joves de Cornellà, autores i autors dels millors treballs de recerca de l’any,              

comparteixen els seus projectes en la Jornada Virtual de Recerca de Ciutat 
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● Jams de Treballs de Recerca 

 

- La salut, la innovació i la reducció de desigualtats tornen a ser els àmbits de               

màxim interès per l’alumnat de primer de batxillerat de Cornellà al 2020 

 

- ‘Indústria, innovació i infraestructura’ i ‘Salut i benestar’ són els ODS més            

escollits per fer investigació en les dues últimes Jams de Treballs de Recerca 

 

- El 56% dels estudiants de 1r de batxillerat de l’Institut Miquel Martí i Pol volen               

investigar sobre temes de salut en el seus treballs de recerca 

 

- La salut, la innovació i les desigualtats són els Objectius de Desenvolupament            

Sostenible que més interessen a l’alumnat de l’Institut Esteve Terradas i Illa 

 

- La segona edició de les Jams de Treballs de Recerca al Citilab comptarà amb la               

participació d’uns 300 joves recercaires de Cornellà 

 

 

● EduLab: ensenyament de la programació a les escoles de Cornellà 

 

- Sis escoles de Cornellà desenvolupen nous projectes per treballar continguts          

curriculars, programació i robòtica en el marc del projecte EduLab 

 

- 180 nens i nenes i 21 docents de l’Escola Montserrat de Cornellà s’introdueixen             

en la programació i la robòtica amb EduLab 

 

● Biennal de Pensament  

 

- Citilab participa a la Biennal de pensament: Ciutat Oberta 2020 en el marc del              

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

 

- Intercanvi de reflexions sobre el rol i les metodologies dels laboratoris           

ciutadans, el retorn social, el treball en xarxa i la innovació ciutadana en el              

marc de la Biennal de Pensament 2020 

 

● Compra Pública Innovadora 

 

- Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l’Àrea Metropolitana de            

Barcelona per combatre les addiccions tecnològiques entre els joves 

 

- Cinc propostes per combatre les tecnoaddiccions seleccionades al Procés de          

Compra Pública Innovadora 2020 
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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 enregistrat, produït i editat durant l’any 2020, 38 peces audiovisuals, només             

un 17% menys que l’any 2019, que han permès divulgar coneixement i mostrar             

activitats impulsades pel Citilab o celebrades al centre.  

 

Algunes d’aquestes peces audiovisuals són les següents: 

 

- Citilab rep el premi Alan Turing al Compromís Social 

- Tastet de la XXI edició de l'Exporecerca Jove al Citilab 

- Citilab es suma a la iniciativa #The200Challenge 

- Jornada Virtual de Recerca de Ciutat 2020 

- Recull de moments del Tecnoestiu 2020 

- Taller de Moviments i Mecanismes 

- Debat 'Com millorar la meva ciutat des d'un laboratori ciutadà' - Biennal de 

pensament 2020 

- Citilab us desitja bones festes 2020! 

 

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 

- Market (nova secció incorporada l’any 2020) 

- Contacte 

 

Aquesta plataforma, 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. 
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Com a novetat d’enguany, s’ha inclòs una nova secció al menú de navegació principal              

de la pàgina web: el Market del Citilab (www.market.citilab.eu). Fent clic en aquest             

apartat del menú, l’usuari es trasllada a una pàgina web vinculada a la web del Citilab                

que permet conèixer els resultats que Citilab posa en valor així com tota la informació               

complementària. Actualment, l’any 2020, els resultats més significatius són: el kit de            

robòtica del Citilab i la placa ED1, dissenyada i fabricada al lab de Cornellà de               

Llobregat. 

 

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. S’han publicat 52 notícies i 44 esdeveniments d’agenda. A més, hi ha 14              

formacions, 21 projectes i 16 empreses publicades en les diverses categories del lloc             

web. 

 

La web (www.citilab.eu) ha registrat un total de 39.941 visites. 29.512 d’aquestes            

visites han sigut d’usuaris únics, és a dir, persones diferents (no repetides).  

 

Les pàgines de la web del Citilab han registrat 87.077 visites. Les pàgines més vistes               

pels usuaris han sigut, per ordre: la pàgina d’inici, la pàgina on apareix l’oferta              

formativa del Citilab (‘Formació’), la pàgina on es concreten els projectes del centre             

(‘Projectes’), la pàgina de contacte, l’agenda dels esdeveniments mensuals, la pàgina           

d’actualitat on apareixen totes les notícies relacionades amb el Citilab, la pàgina ‘Qui             

som’ amb tota la informació sobre el laboratori social i digital de Cornellà, la nova i                

temporal pàgina anomenada Covid-19 (que va incloure informació d’interès i els           

recursos facilitats durant el confinament), la pàgina on s’explica el projecte aules            

d’estudi i, finalment, la pàgina ‘Fes-te Citilaber’, a través de la qual els usuaris poden               

seguir els passos per obtenir el carnet de Citilaber i fer ús dels serveis del centre. 

 

Analitzant el públic que visita la web del Citilab cal destacar que el 60,81% dels               

usuaris són dones i el 39,19% són homes.  

 

L’edat dels usuaris que consulten la web és prou homogènia: un 22,66% de les              

persones tenen entre 25 i 34 anys, un 20,48% tenen entre 45 i 54 anys, un 18,94%                 

són usuaris d’entre 35 i 44 anys i un 16,25% del públic té entre 18 i 24 anys. A la                    

cua, un 12,86% de les persones visitants tenen entre 55 i 64 anys i un 8,80% són                 

usuaris de 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 01:50 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 molt similar a les xifres històriques de 2019 i 2018. 

 

Pel que fa a l’adquisició de les visites al lloc web del Citilab, 12.522 han estat fruit de                  

la cerca orgànica, és a dir, el 40,80% de les visites s’han obtingut després que els                

usuaris hagin cercat la informació sobre el Citilab a qualsevol cercador d’Internet. El             
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37,20% (11.440 visites) s’han obtingut per entrada directa a la web, usuaris que han              

teclejat la direcció exacta de l’URL a la barra superior del cercador o que hi han                

accedit a través d’algun enllaç no identificat. Un 9,90% dels usuaris han visitat el web               

del Citilab gràcies a la referenciació de l’enllaç en altres pàgines web: cornella.cat,             

s4a.cat... Un 7,60% 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 4,50% restant dels         

visitants de la pàgina web provenen de correus electrònics o newsletter. 

Web de Coneixements del Citilab 

 

La web de coneixements (www.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 45 publicacions. 

 

Enguany s’han incorporat 16 publicacions: 15 treballs de recerca entregats i           

presentats l’any 2020 per alumnat de 2n de batxillerat de diversos centres educatius             

de Cornellà de Llobregat (i participants en les Jams de Treballs de Recerca i en la                

Jornada Virtual de Recerca de Ciutat del Citilab) i 1 publicació digital, ‘¿Y si nos               

enredamos? Colaboratorio para pensarnos juntas’, un relat col·lectiu que recull la feina            

feta per agents de l’ecosistema d’innovació ciutadana d’àmbit nacional i internacional           

durant el confinament. 

 

Algunes d’aquestes publicacions són: 

 

- ‘¿Y si nos enredamos? Colaboratorio para pensarnos juntas’ - Relat col·lectiu. 

 

- ‘Percepció de diferents actors socials sobre les aplicacions i implicacions de l’ús            

de la tecnologia molecular en humans’ - Treball de Recerca d’Alba Fernández. 

 

- ‘La influència de les persones sobre les altres (Game Of Influences)’ - Treball de              

Recerca de Pol Campos. 

 

- ‘Legalitzar, abolir o prohibir la prostitució? (Des d’una perspectiva feminista)’ -           

Treball de Recerca d’Ona Artís. 

 

- ‘Reportatge fotogràfic: L’art urbà a Barcelona’ - Treball de Recerca d’Alejandro           

Moragrega. 

 

Newsletter i notes de premsa 

 

Durant l’any 2020 s’han enviat 20 InfoCitilabs, els butlletins informatius digitals del            

Citilab, a tots els usuaris subscrits i 2 notes de premsa als mitjans de comunicació.  
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Actualment la newsletter s’envia a una mitjana de 8.000 persones, al voltant de 5.000              

més que a l’any 2019. 

 

L’InfoCitilab que ha sigut més consultat s’ha enviat el 6 d’octubre de 2020 i ha estat                

consultada per un total de 2.194 persones. El butlletí informatiu digital en qüestió es              

pot consultar fent clic aquí. 

Impactes de premsa 

 

Enguany s’han registrat un total de 82 impactes de premsa: notícies, breus,            

entrevistes, anuncis o articles divulgatius de diversos mitjans de comunicació que           

s’han centrat en difondre alguna tasca, esdeveniment o novetat sobre el Citilab o             

celebrada al Citilab. 

 

D’aquests 82 impactes de premsa, el 71,95% es tracta de contingut textual publicat             

en línia (en mitjans digitals), el 26,83% són continguts de ràdio i l’0,12% és contingut               

emès a la televisió. 

 

Els mitjans de comunicació que han publicat més informació sobre el Citilab al llarg              

del 2020 han estat (per ordre): Ràdio Cornellà, El Periódico i El Far. 

 

Els temes que han sumat més impactes de mitjans de comunicació han sigut (per              

ordre): l’atorgament del Premi Alan Turing al compromís social pel Citilab, l’activitat i             

la formació oferta durant el confinament per part del Citilab, l’Exporecerca Jove            

celebrada al lab de Cornellà de Llobregat i la convocatòria de la Compra Pública              

Innovadora. 

 

Una mostra d’aquests impactes de premsa són: 

 

● Premi Alan Turing al compromís social pel Citilab 

 

- Entrega de los Premios Salvà i Campillo, Alan Turing, Joan Clarke y el Premio 

de Honor de La Nit - 39 y más (17/02/2020) 

 

- La Nit de les Telecomunicacions premia l'ARA pels articles tecnològics - Ara.cat 

(17/02/2020) 

 

- La 25a Nit de las Telecomunicaciones y la Informática premia a los mejores 

profesionales y proyectos del sector TIC - Barcelonadot (17/02/2020) 

 

- Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les 

Telecomunicacions - Diario Siglo XXI (17/02/2020) 

 

- La 25a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica premia els millors 

professionals i projectes del sector TIC - Telecos.cat (17/02/2020) 
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- Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les 

Telecomunicacions - Europa Press Catalunya (17/02/2020) 

 

- Citilab rep un reconeixement al seu compromís social pel projecte Edulab - La 

Premsa del Baix (18/02/2020) 

 

- Tobías Martínez (Cellnex), premio de Honor en la 25 Nit de les 

Telecomunicacions - La Vanguardia (18/02/2020) 

 

- El Citilab rep el premi Alan Turing al compromís social pel projecte EduLab - 
Ràdio Cornellà (18/02/2020) 

 

- Citilab rep el premi Alan Turing al compromís social en la 25a Nit de les 

Telecomunicacions i la Informàtica - Ajuntament de Cornellà (19/02/2020) 

 

- Citilab, el laboratori d'innovació social i digital de Cornellà de Llobregat, ha 

rebut el premi Alan Turing al  compromís social - Catalunya Ràdio (19/02/2020) 

 

- Premian al Citilab por su labor para romper con la brecha digital y hacer 

accesible la tecnología - El Llobregat (19/02/2020) 

 

- El Citilab de Cornellà recibe el premio Alan Turing al compromiso social - El 

Periódico (19/02/2020) 

 

- El Citilab de Cornellà rep el premi Alan Turing al compromís social - El Periódico 

Catalunya (19/02/2020) 

 

- El Citilab de Cornellà premiat amb el guardó Alan Turing en la 25a edició de la 

Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica - Llobregat Digital (19/02/2020) 

 

- Citilab, innovación social - El blog de l’alcalde, Antonio Balmón (02/03/2020) 

 

● XXI Exporecerca Jove 

 

- Entrevista a Gerard Sancho, director de la XXI Exporecerca Jove - El 9 Nou 

(18/02/2020) 

 

- El Citilab de Cornellà acoge la XXI edición de la 'Exporecerca Jove' - El Periódico 

(21/02/2020) 

 

- Citilab acull Exporecerca, la fira de recerca internacional - El Far (26/02/2020) 

 

- 300 estudiants presenten els seus projectes de recerca a ‘Exporecerca Jove’ al 

Citilab - Ràdio Cornellà (26/02/2020) 

 

- Torna Exporecerca Jove - ARA Criatures (27/02/2020) 
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● Compra Pública Innovadora 

 

- Citilab busca propostes per combatre les addiccions tecnològiques - El Far 

(21/10/2020) 

 

- El Citilab de Cornellà busca soluciones a las adicciones tecnológicas entre los 

jóvenes - El Periódico (22/10/2020) 

 

- El Citilab busca projectes per fomentar el bon ús de les tecnologies entre el 

jovent - Ràdio Cornellà (23/10/2020) 

 

- Citilab-Cornellá lanza un reto a personas emprendedoras para combatir las 

adicciones tecnológicas entre los jóvenes - VilaPress (28/10/2020) 

 

 

Xarxes socials del Citilab 

 

● Twitter 

 

El compte de Twitter del Citilab és una de les xarxes socials amb més impacte i la que                  

té el nombre de seguidors més elevat i destacable.  

 

Actualment, el compte de Twitter té un total d’11.722 seguidors i això vol dir que               

aquesta plataforma ha sumat un total de 298 seguidors nous respecte a l’any anterior. 

 

Durant l’any 2020, s’han publicat 356 piulades i el perfil de Twitter ha obtingut un               

total de 18.817 visites. 

 

● Instagram 

 

Tot i que Instagram no és la segona xarxa social que reuneix més seguidors (ja que                

és Facebook), sí que és la plataforma que experimenta un creixement més significatiu             

en els darrers anys a causa de l’activitat de la plataforma i al declivi de Facebook. 

 

El compte d’Instagram del Citilab tanca el 2020 amb un total de 1.403 seguidors de               

manera que, respecte a l’any 2019, la xarxa social ha experimentat un creixement             

d’un 30,63%, que es tradueix en l’increment de 329 seguidors. 

 

Enguany s’han seguit fent publicacions permanents, històries d’Instagram (que són          

publicacions que tenen una durada de 24 hores, però que permeten tenir contacte             

diari i més proper amb l’audiència), publicacions promocionades (per les quals s’ha            

invertit una quantitat de diners amb la finalitat d’arribar a més persones de la              

plataforma per a difondre alguna iniciativa) i s’han actualitzat les històries destacades            

(carpetes que permeten recuperar històries de manera indefinida i que estan dividides            

en temàtiques o esdeveniments). Les històries destacades que es poden consultar           
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actualment al perfil d’Instagram del Citilab són: ‘En línia’, ‘Informació Covid’, ‘Clubs’,            

‘EduLab’, ‘Dia a dia’, ‘Suport TR’, ‘Tecnoestiu’, #JoEmQuedoACasa’, ‘Emprenedoria’,         

‘Xarxa’, ‘Exporecerca’, ‘MIT 2018’, ‘#JPRE’, ‘Game Jam’, #SnapCon19, ‘S.         

Co-innovació’, ‘#BiblioLabXBM’, ‘Drons’ i ‘Cornellà Humana’. 

 

Durant l’any s’han publicat 31 posts permanents i 296 històries d’Instagram. 

 

● LinkedIN 

 

Aquest 2020 LinkedIN ha experimentat un increment de 117 seguidors, que significa            

un creixement de l’11,16%. Així doncs, la plataforma té un total de 1.165 seguidors              

respecte als 1.048 que tenia l’any anterior. 

 

L’increment de seguidors en aquesta plataforma és força constant en els darrers anys             

i s’ha valorat que aquest creixement estigui motivat pel fet que, des de l’equip de               

comunicació del Citilab, es va decidir que només es publicarien 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. Tot i            

això, durant l’any 2020 s’ha obtingut un increment de 40 seguidors, sumant un total              

de 4.263 seguidors en la plataforma. 

 

● YouTube 

 

El canal de YouTube del Citilab ha experimentat un increment de 456 subscriptors             

nous durant l’any 2020. Així, la plataforma assoleix ja la xifra de 3.000 subscriptors. 

 

Durant el 2020 s’han publicat 38 vídeos. Des del 2007 (data de naixement de la               

plataforma audiovisual del Citilab), el canal de YouTube del Citilab reuneix 714 peces             

audiovisuals.  
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Publicitat a les xarxes socials del Citilab 

 

Durant l’any 2020 s’han publicat anuncis a Instagram per promocionar iniciatives 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. 

 

Enguany s’ha publicitat el Taller de Creativitat, la convocatòria de la Compra Pública             

Innovadora 2020 i el Taller de Projectes. Totes les imatges emprades en la promoció              

d’iniciatives del laboratori ciutadà han estat dissenyades per l’equip del Citilab. 

 

● Publicitat sobre el Taller de Creativitat a Instagram 

 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la formació del Taller de Creativitat, que enguany              

ha tingut un format íntegrament en línia, s’ha publicat un anunci a Instagram.  

La publicació, en aquest cas, ha consistit en una imatge amb un disseny senzill i               

atractiu que segueix la línia del disseny de l’any passat i que anuncia la formació, els                

dies i l’horari, tot acompanyada d’un text més explicatiu per a motivar la participació.              

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. 

Segons les estadístiques d’Instagram, l’anunci ha registrat un total de 321 clics i ha              

arribat a 107.136 persones. Segons les estadístiques de Google sobre la web del             

Citilab, la notícia del Taller de Creativitat ha reunit un total de 861 visites úniques. 

 

Enllaç directe a la publicació d’Instagram 
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● Publicitat sobre la Compra Pública Innovadora a Instagram 

 

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 Instagram. 

 

Les quatre imatges escollides per a la publicació han sigut adaptacions del disseny             

original, canviant textos i colors i sumant-hi un valor afegit: l’animació de les imatges              

per a captar més l’atenció dels usuaris. 

Els missatges que apareixen en les imatges són els següents: “Citilab obre una             

convocatòria d’ajudes a projectes d’innovació social i tecnològica”, “El repte social que            

ens importa: fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves”, “Recolzem             

econòmicament el talent emprenedor de l’AMB, des de la fase d’ideació fins el prototip              

per combatre les tecnoaddiccions” i “Emprenedora, emprenedor... Envia’ns la teva          

proposta! Fins el 2 de novembre: laborlab@e-citilab.eu”. A través de botó ‘Més            

informació’, totes les persones interessades accedien a la notícia publicada a la web             

del Citilab. 

Segons les estadístiques d’Instagram, l’anunci ha registrat un total de 781 clics i ha              

arribat a 75.006 persones. Segons les estadístiques de Google sobre la pàgina web del              

Citilab, la notícia sobre la Compra Pública Innovadora ha reunit un total de 1.021              

visites úniques. 

 

Enllaç directe a la publicació d’Instagram 
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● Publicitat sobre el Taller de Projectes a Instagram 

 

Per primer cop s’ha creat també un anunci pel Taller de Projectes del Citilab, la               

formació que enguany s’ha impartit íntegrament en línia. 

 

En aquest cas, s’ha optat per fer el disseny d’una única imatge en format quadrat que                

s’adapta a la línia de disseny del Taller de Creativitat i ofereix també una estètica amb                

una il·lustració minimalista, anunciant els dies del taller i el format d’aquest.  

 

En el text complementari de la publicació ja es detalla tota la informació necessària i,               

un cop més, els usuaris podien accedir a la notícia publicada a la web del Citilab fent                 

clic al botó ‘Més informació’. 

 

Segons les estadístiques d’Instagram, l’anunci ha registrat un total de 266 clics i ha              

arribat a 100.635 persones. Segons les estadístiques de Google sobre la pàgina web             

del Citilab, la notícia sobre la Compra Pública Innovadora ha reunit un total de 715               

visites úniques. 

 

 

Enllaç directe a la publicació d’Instagram 
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d. Salut Digital 

 

Durant els primers mesos de 2020, a les primeres sessions de coordinació del projecte              

amb l’Ajuntament de Cornellà es va plantejar amb la voluntat d’integrar els diferents             

agents que a Cornellà treballen en temes relacionats amb les tecnoaddiccions. Des            

d’aquesta perspectiva, l’equip municipal va liderar una trobada en la qual, comptant            

amb la participació de l’empresa adjudicatària del suport psicològic del projecte,           

membres de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d’Esquadra i del Citilab, es va decidir              

esmerçar esforços per optimitzar les accions que es realitzen al territori, als centres             

educatius i el canvi de nom al propi projecte, ampliant la visió i l’impacte del mateix                

sota el prisma de la salut individual.  

Per aquest motiu, amb consens generalitzat el projecte pendent de posteriors           

reunions, va passar a canviar de nom de Tecnoatenció a Salut Digital. 

Les circumstàncies provocades per la Covid-19, no va permetre realitzar les xerrades            

previstes per aquest 2020 en els centres educatius. Com a acció alternativa, durant             

els primers mesos de l’any es va realitzar una conferència informativa al Citilab. Una              

activitat a càrrec del psicòleg i director de l’Institut Psicològic Desconect@ que va             

comptar amb la presència de diversos responsables de centres educatius i la            

ciutadania de Cornellà. 

Es va parlar sobre noves tecnologies i de com són utilitzades pels més joves, exposant               

els seus avantatges i inconvenients. També es van tractar alguns casos reals, tocant             

el tema del ciberassetjament i aconsellant als assistents de cara a la resolució de              

conflictes amb els fills relacionats amb el món de les tecnologies.  
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e. Seniorlab 

 

Les accions engegades per fomentar l’envelliment actiu posant en valor el           

coneixement de la gent gran com a patrimoni immaterial s’ha desenvolupat amb            

normalitat fins a l’inici de la pandèmia. 

 

La ciutadania major de 50 anys interessada en descobrir la tecnologia i la innovació ha               

evolucionat a un model que actualment s’està redefinint. Promoure la inclusió dels            

Sèniors en la nova Societat del Coneixement i desenvolupar les seves competències            

digitals pel seu creixement personal i per desenvolupar el seu projecte requereix d’una             

reflexió en profunditat que hem posat en marxa amb dinàmiques de laboratori.  

 

El model i mètode del Seniorlab està permetent la participació dels mateixos en             

aquestes activitat de redisseny, que ja han donat els primers resultats.  
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5. Generar valor i retorn 

Objectius 

És el desenvolupament del model de sostenibilitat i de creixement del laboratori            

ciutadà que, a partir de fonts de finançament de la innovació, ha de millorar              

l’autonomia del laboratori i les oportunitats per les innovacions i les propostes que es              

desenvolupen en ell. 

Beneficiaris 

Citilab, agents d'innovació social i digital. 

RESUM EXECUTIU 

 

El model de sostenibilitat i de creixement de Citilab està condicionat a la capacitat del               

laboratori ciutadà de generar noves fonts de finançament i de contenció de la despesa              

a partir de: 

 

- La valorització i explotació dels resultats d’innovació social i digital que es            

generen en el laboratori en forma de producte/servei, mètode, procés o model. 

- El disseny de projectes d’innovació social i digital amb altres agents interessats            

que captin subvencions del sector públic o finançament del  sector privat.  

Les accions que s’han dut a terme han estat: 

Estudiar el posicionament estratègic dels resultats de les innovacions pel seu           

llançament i posada a disposició. En aquest sentit ens ha ocupat el disseny de: 

- Estratègia en l’entorn de la innovació educativa per facilitar el model, els            

mètodes i els recursos d’Edulab amb el Kit ED1 i microblocks. 

- Principis d’un certificat de competències d’innovació ciutadana en el marc          

UNE-ISO mitjançant mètodes d’aprenentatge experiencials, gamificats i digitals. 

Identificar, analitzar i aprofitar les oportunitats de finançament de projectes          

d’innovació i dels resultats de les innovacions.  

S’han analitzat 11 oportunitats de finançament per a Citilab per projectes d’innovació.            

Entre les quals es poden destacar les de suport a: 

- Projectes educatius. 

- Col·laboratori Europeu. 

- Inserció laboral. 

- Alfabetització digital. 
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- Economia circular 

- Connectivitat. 

- Millora dels resultats del sistema educatiu. 

- Acreditació de competències digitals. 

- Fòrum Social Mundial de les economies transformadores. 

- Activitats extraescolars en context COVID. 

- Treball, Talent i Tecnologia. 

També s’han estudiat les següents iniciatives: 

- El pla TAC i les recomanacions sobre dispositius digitals per l’alumnat pel            

seguiment telemàtic. Orientacions sobre l'adopció d'entorns de treball        

col·laboratiu al núvol per a l'àmbit escolar. Es pretenia identificar i facilitar les             

infraestructures tecnològiques necessàries per facilitar-les als alumnes que no         

disposessin mentre dures la formació telemàtica en un context COVID. 

- El programa Magnet ‘Aliances per a l’èxit educatiu’. 

- El programa de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de            

foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació              

tecnològica a Catalunya. Doctorats industrials de l’Agència de Gestió d’Ajuts          

Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

 

Establir aliances amb altres parts interessades per agregar valor i aprofitar           

les oportunitats.  

En relació a aliances per agregar valor i aprofitar oportunitats podem distingir: 

- Estudi d’adhesió a la ‘RED Española de Ciudades Inteligentes’ (RECI) per a            

l’Ajuntament de Cornellà. 

- Participació a les taules per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització            

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

- Partenariat per participar en el projecte ‘Construcció i avaluació i avaluació de            

capacitats innovadores del sector acadèmic’ (CECIAC) impulsat per CYTED amb          

la participació de membres de la UTP de Panamà, UNAM de Argentina, UDEC de              

Chile, UNIMINUTO de Colombia, ESPOL de Ecuador, UPC de España, USAC de            

Guatemala i la UCSM, CEEP i ECEEP del Perú. Aquesta iniciativa va aconseguir             

el suport de CYTED. 

- Partenariat per concórrer en el projecte ‘Xarxa de vinculació universitària pel           

desenvolupament sostenible i inclusiu en Iberoamèrica’ promogut per CYTED         

per desenvolupar models, estratègies i instruments que fomentin la vinculació          
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de l’universitat i l'intercanvi de coneixement amb les comunitats amb la           

participació de ITM i UCC de Colombia, de UNAJ i UNPL de Argentina, UNED de               

España, UCR de Costa Rica, UIA-P de México i UTP de Panamà. Aquesta             

iniciativa no va aconseguir el suport de CYTED 

Co-dissenyar noves propostes de valor en forma de projecte o de producte,            

servei, model o mètode que possibilitin el finançament o el retorn econòmic.            

S’han pogut dur a terme les següents iniciatives: 

- Dissenyar el projecte ‘Laborlab’, per donar resposta als objectius i a les línies             

d’actuació del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de           

Barcelona a través d’un seguit d'accions que tinguin un impacte a les persones i              

a les organitzacions per tal de millorar el sistema d’ocupació de Cornellà. 

- Dissenyar el ‘Màster Disseny i Direcció de LABs’ amb UB i i2CAT. Citilab             

Programa formatiu de 60 ECTS. Els mòduls que ens han ocupat han estat la              

‘Direcció de Labs’, els ‘Reptes socials resolts digitalment’ i en el cicle de             

conferències ‘Citilab i els labs ciutadans’. Les assignatures i elaboració          

d'objectius i continguts son el ‘Disseny de Col·laboratoris’ (2 ECTS), ‘Disseny de            

Edulabs’ (1 ECTS), ‘Disseny de Laborlabs’ (1 ECTS) i ‘Disseny de Thinklabs’ (2             

ECTS). 

- Implementar un nou aulari al Citilab per poder facilitar la programació de            

formacions ocupacionals i professionals pròpies i de tercers en l’àmbit de les            

Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

- Proposta de ‘Casos d’usos de Smart City’ per l’Ajuntament de Cornellà. 

- Desenvolupar la pàgina web market, estudiar la integració d’un TPV per facilitar            

les contribucions de tercers i estudiar el re-disseny de la web perquè sigui             

multipropòsit. 

- Migrar el LMS de certificats professionals existent cap a una nova plataforma de             

e-learning basada en Moodle que faciliti les formacions en línea. 

 

Protegir i transferir els resultats de les innovacions. 

Enguany s’han dut les següents iniciatives:  

- Estudi de la Llei de protecció de dades (RGPD) i la Llei de serveis de la societat                 

de la informació i del comerç electrònic (LSSI) per tal adequar la presència de              

Citilab a Internet en mitjans digitals segons el propòsit. 

- Estudi de la Llei de propietat intel·lectual per definir un model de propietat             

intel·lectual en el procés de compra pública innovadora que promou Citilab i on             

participen tercers a partir d’idees i plans de viabilitat. 

- Estudi del model de Creative commons per establir un model de transferència            
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en les innovacions pròpies de Citilab. 

Promocionar els resultats de les innovacions i presentar les propostes de           

valor a qui pugui estar interessat. 

- Participació puntual en el KID’s CLUSTER de millora de la competitivitat del            

sector enfocat a les solucions infantils i familiars, mitjançant l’impuls de la            

innovació. Intercanvi de coneixement sobre disseny i conceptualització d’un         

Living Lab. 

- Visita de ‘Mollet Hub’, espai d’innovació, creativitat, formació i networking per           

aconseguir un impacte en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat. 
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