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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.

No es preveu canvis en el patronat.

A.4. Aliances

Citilab manté aliances amb entitats interessades en el foment de la societat del
coneixement i la innovació social i digital a nivell local, autonòmic i nacional.

A.5. Xarxes Internacionals
Citilab és membre de la xarxa europea de Living Labs i participa a la Red
Iberoamericana de Laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaria General
Iberoamericana. També ha participat en el desenvolupament de la xarxa CECIAC del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
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A.6. l’Espai

Citilab és un espai de talent, de xarxes de col·laboració i de projectes d’innovació pel
desenvolupament social i econòmic.

Citilab dedica 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 2021 l’equip humà de Citilab ha estat de 18 persones i 3 persones en
pràctiques. La capacitat del personal laboral ha estat d’unes 30.831 hores, sense
comptar els contractes de pràctiques.

A.8. Dades econòmiques

La liquidació del pressupost operatiu ha estat d’1.2 milions d’euros aprox., sense
amortitzacions ni subvencions traspassades d’altres exercicis.

A.9. Dades d’Activitats

El número total d’usos enregistrats ha estat condicionat per les restriccions i
suspensions provocades per la pandemia i el compliment de la normativa de
prevenció. Les dades disponibles indican un total de 29.713 usos. D’aquests:

4.072 (13.70%) per esdeveniments programats amb la comunitat.
26.641 usos (86,30%) per activitats pròpies del Citilab, de les quals:

29,13% usuaris d’activitats, és a dir 8.655 usos.
47,80% 4.137 de Cornellà de Llobregat,
49,98% 4.326 de municipis de l’àmbit AMB.
2,22% 192 de municipis fora de l’àmbit AMB.

27,83% usuaris d’aules d’estudi, és a dir 8.268 usos.
61,95% 5.122 de Cornellà de Llobregat,
26,78% 2.214 municipis de l’àmbit AMB
11,27%  932 de municipis fora de l’àmbit AMB

29,34% usos d’Emprenedors i d’Empreses 8718 usos.
24,10%   2.101 de Cornellà de Llobregat. (origen de residència dels treballadors)
32,21%   2.808 d’altres Municipis d’AMB. (origen de residència dels treballadors)
43,69%   3.809 de municipis fora de l’àmbit AMB.

Les empreses amb domicili a Cornellà són el 31%, AMB 31%, Altres 38%.
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En total 1.416 usuaris han assistit a formacions, increment del 11,13%. El
87,99% per formacions pròpies (1.246) i 12,01% promogudes amb o per empreses
(64). De la formació pròpia el 11,75% és formació a formadors (106).

A.10. Citilabers

Hem arribat a un total de 15.187 Citilabers, que és un +2.71% respecte el total
de socis de l’any anterior. El número de nous socis ha estat de 401 socis que
representa un decreixement del 33% respecte al número de nous socis adherits l’any
anterior.

A.11. Reconeixements

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

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 2021-2027.

El sistema de ciència, tecnologia i innovació d’Espanya mostra la seva debilitat en
indicadors internacionals, com l’European Innovation Scoreboard, situant al país com
moderadament innovador.

El programa marc de ciència i innovació de la UE, Horizonte Europa (2021-2027), està
orientat a missions de recerca, innovació i participació ciutadana per a millorar
l’impacte en la societat i la formulació de polítiques, així com atendre millor les
necessitats de la societat i la ciutadania. Comparteix la seva visió de lluitar contra el
canvi climàtic, assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i impulsar
la competitivitat i el creixement de la Unió.

L’estratègia i principis d’innovació de l'OCDE per a impulsar el creixement i ajudar a
afrontar els problemes socials, de la qual Espanya forma part, inclou atorgar a les
persones la capacitat d’innovar i donar resposta als reptes socials i globals amb la
innovació.

L’estratègia Espanyola de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-27) està alineada
amb l’estratègia global i europea. En els seus eixos d’actuació, el número 14 social,
consisteix en promoure el compromís de la societat espanyola amb la R+D+i,
promovent una ciència i innovació obertes i inclusives.

Catalunya, en la seva estratègia de creixement intel·ligent, sostenible i integrador
(RIS3CAT), ha contemplat un eix d’actuació d’entorn d’innovació per a millorar
globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les empreses i
orientar les polítiques públiques cap al foment d’innovació, la internacionalització i
l’emprenedoria. En el nou període, planteja explorar models de governança
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participativa que afavoreixin i facilitin la col·laboració entre diversos agents, en el
marc d’un territori i entre territoris, per a abordar de manera més efectiva els reptes
sistèmics. També el desenvolupament de metodologies i projectes pilot que facilitin a
les administracions públiques treballar per reptes i missions, amb un focus sistèmic i
en col·laboració amb els actors implicats, mitjançant agendes compartides.

L’AMB desenvolupa les taules de reactivació econòmica i reindustrialització com un
procés per a la revisió i actualització dels objectius i propostes.

L’Ajuntament de Cornellà promou un pacte de ciutat (ASUECO) amb l’impuls de
l’agenda social i urbana per enfortir la comunitat i fer front als reptes de futur.

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 que pot contribuir a l’estratègia de
les polítiques d’innovació, de cooperació i de desenvolupament econòmic i social
Europees, Espanyoles, Catalanes, Metropolitanes i Municipals per al pròxim període
2021-2027.

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. Cocrear i emprendre en col·laboració i sostenibilitat.

4. Reflexionar, debatre, divulgar i orientar.

5. Generar valor i retorn

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 Cocrear 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

5 Generar valor i retorn Sostenibilitat basada en valor
Sostenilab
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PROJECTES D’INNOVACIÓ

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

1.1. EL COL·LABORATORI

Objectius

El Col·laboratori és un programa que permet conèixer els agents d’innovació i les
seves motivacions, desenvolupar grups d’interès i comunitats. Permet experimentar
nous models de participació, d’organització i de governança que fomentin la
corresponsabilitat 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 s’ha continuat donant prioritat al treball amb la
comunitat educativa. En el context de restriccions per qüestions de salut davant la
crisi de la COVID-19 s’ha fet un esforç per adaptar-se a les possibilitats i les
necessitats dels Instituts públics amb els quals es treballa i, adaptar el programa a
aquest context. Això ha implicat un major esforç tant en l’adaptació de les accions
com en nombre d’activitats amb grups més reduïts per mantenir l’impacte i alhora
respectar els grups bombolla. Tot això, ha implicat la generació de recursos didàctics i
materials i de la seva implementació a la plataforma educativa en línia del Citilab.

Així mateix, s’ha continuat amb la implicació davant la comunitat jove i la comunitat
esportiva. Amb el Departament de Joventut s’ha dut a terme el disseny i la
implementació d’un procés participatiu amb joves relacionat amb l’obertura de la nova
Oficina Jove de Cornellà i, també s’ha col·laborat acompanyant l’aplicació de
metodologies de laboratori ciutadà per activar l’ecosistema d’innovació entorn
l'activitat física al Baix Llobregat amb l’Activalab impulsat des del Thinklab i el Consell
Esportiu del Baix Llobregat.

Respecte als Citilabers, enguany, s’ha treballat per donar accés a l’espai de
l’Opensurf/Aules d’estudi garantint un ús segur de l’espai tot seguint les indicacions de
les autoritats sanitàries. També s’ha consolidat el procés de millora contínua amb
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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.

Àmbit autonòmic

● Formació d’innovació social digital

En aquest àmbit, s’ha aportat la metodologia d’activació d’ecosistemes d’innovació
entorn de reptes del Citilab, liderant el mòdul 2 del programa formatiu en innovació
social digital que ha servit per a l’empoderament de tècnics d’entitats locals en el
disseny de laboratoris i projectes locals d’innovació, amb perspectiva de quàdruple
hèlix. Aquest programa ha estat impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals.

Àmbit estatal

● Colaboratorio IC (Innovación Ciudadana)

Citilab ha sigut un agent impulsor i del grup promotor del Colaboratori IC  , nascut en el
marc de la plataforma ciutadana Frena la Curva que enguany s’ha constituït com un
espai col·lectiu de trobada, connexió i acció, format per un conjunt plural i divers
d’agents compromesos a situar la innovació ciutadana en l’agenda pública i
institucional, així com a articular el seu ecosistema des de la transversalitat d’escala
estatal.

Per fer-ho possible s’han celebrat reunions de treball virtuals i així com dues trobades
presencials a dos dels laboratoris de l’estat que formen part del grup motor:
Summerlab (Medialab Tabakalera) i Ciutalab (Las Naves, València) que s’expliquen a
continuació:

● Participació en el Summerlab a Medialab Tabakalera

S’ha participat en la sessió de treball celebrada en el marc del programa Summerlab
on vam donar forma al document crida a sumar-se al ColaboratorioIC i a l’estratègia
de llançament a través d’una web.

● Participació a Ciutalabc

S’ha participat a Ciutalab, la jornada de presentació dels Laboratoris ciutadans de Las
Naves de Valencia, on el grup motor del ColaboratorioIC ha realitzat una primera
presentació del seu document de crida a sumar-se a posar la Innovació ciutadana en
l’agenda pública. Els membres del grup motor van dissenyar i consensuar l'estratègia
pel 2022 del ‘Colaboratorio de Innovación Ciudadana’ com un espai de trobada per
articular l’ecosistema estatal d’Innovació Ciudadana i s’ha definit un model de
governança i adhesió així com l’estratègia per activar el dispositiu digital d’aquesta
comunitat en l’àmbit estatal.
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● Comunidad Hip

Citilab forma part de la Comunitat Hip impulsada pel LAAAB d’Aragó que proposa un
‘Hexágono de la Innovación Pública’. Fruit de l’informe ‘Instituciones que Aprenden’
(XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado organizada por la SEGIB) per
promoure la innovació i el canvi sistèmic a les institucions de la regió.

Àmbit internacional

● La Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL)

Citilab forma part d’aquesta associació internacional sense ànim de lucre que té com a
objectiu promoure i millorar els ecosistemes d'innovació impulsats pels usuaris, més
precisament el concepte de Living Labs a escala mundial.

● Red Iberoamericana de Laboratorios

Es tracta d'una xarxa impulsada pel projecte d'Innovació Cívica de la Secretaria
General Iberoamericana que articula 41 laboratoris i maker spaces cívics,
governamentals i universitaris, entre d'altres, de 12 països iberoamericans que formen
part del nou marc institucional del segle XXI.
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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.

Comunitat Educativa

El foment d’una comunitat educativa dins la ciutat està generant un gran impuls en la
recerca i la innovació de tot el professorat i l’alumnat dels instituts d’educació
secundària de Cornellà. A més a més, s’està consolidant l’aliança entre els instituts de
la ciutat, el centre de recursos pedagògics i el departament d’educació com agents
claus per construir el col·laboratori de ciutat entorn la recerca i la innovació educativa.
Aquesta comunitat també permet millorar la qualitat dels treballs de recerca i
apoderar el professorat en competències de recerca i innovació oberta i identificar
agents i reptes per codissenyar projectes de recerca i innovació educativa de ciutat.

És un sistema de suport a la recerca de la ciutat que permet activar i apoderar els
joves que estudien als instituts públics de la ciutat, en una recerca oberta i per
missions des de i per a la ciutat. Es contribueix a l’apoderament de l’equip docent dels
Instituts de secundària de la ciutat per la tutorització de treballs de recerca, per tal
que adquireixin les competències per aplicar processos d’innovació i recerca oberta,
des del local, en els treballs de recerca.

Enguany, ha estat fonamental adaptar-se al context COVID-19. Això ha implicat
l’adaptació de les JamTR i la realització d’aquestes als centres educatius tot respectant
els grups bombolla. També ha estat rellevant donar forma virtual a la formació de
suport al professorat tot fent un esforç important en la generació de materials en la
plataforma educativa del Citilab.

En la tasca de consolidar i ampliar les aliances amb els agents de comunitat educativa
de Cornellà s’ha incorporat a l'Institut Francesc Macià en el programa de formació de
suport al professorat i a la participació de les JAMS del 2022. D’aquesta manera
treballarem amb els 5 instituts públics de la ciutat.

Adaptació i realització de les JamTR per promoure el disseny de nous projectes i la
identificació de reptes amb els instituts públics de la ciutat. 12 JAMS (24 sessions)
amb grups bombolla realitzades als instituts Joan Miró i Maria Aurèlia Capmany i a
l’auditori del Citilab amb els instituts Miquel Martí i Pol i Esteve Terrades i Illa.

Enguany s’ha compartit els recursos formatius amb els claustres dels instituts Joan
Miró, Miquel Martí i Pol i Esteve Terrades i Illa, Maria Aurèlia Capmany i Francesc Macià
el que implica que ja estem treballant amb tots els instituts públics de Cornellà de
Llobregat. Això ha estat possible gràcies al treball conjunt de coordinació amb el
Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de Cornellà i les coordinadores pedagògiques
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dels centres educatius. Destaquen positivament la incorporació al programa de
formació de l’Institut Francesc Macià per donar suport al procés de tutorització dels
treballs de recerca.

D’altra banda, s’han celebrat dues edicions del programa de Formació de Suport al
Professorat amb certificació homologada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya:

➔ Recerca i innovació. Estratègies i metodologies per tutoritzar un Treball de
Recerca (30h). Places: 15, Sol·licituds: 14, Centres: 8, Assistents: 12,
Certificats: 8.

➔ La tutorització del Treball de Recerca. Aprofundiment en estratègies i
metodologies per a innovar. Sol·licituds: 9, Centres: 5, Assignacions: 9 (9
actius).

El 2021 s’han celebrat dues iteracions de la formació amb professorat:

Per dur a terme aquesta línia de formació en format virtual de suport al professorat,
s’han realitzat les següents actuacions:

➔ Creació de continguts i disseny de 8 unitats de materials formatius (U0: Guia de
la formació, U1: Tutorització i avaluació formadora, U2: Posada en marxa, U3:
Tria del tema i marc teòric, U4: Pregunta de recerca, U5: Hipòtesis, objectius,
U6: Competència informacional, U7: Metodologies qualitatives i quantitatives,
U8: La memòria del TR.

➔ Implementació i testatge del Curs Formació en treballs de recerca a la
plataforma educativa del Citilab.

Així mateix, s’ha iniciat el procés de codisseny de nous formats per donar resposta a
les necessitats de l’alumnat de batxillerat fent el seu Treball de Recerca: mètodes
específics de recerca per TR.

➔ Com treballar l'estadística als treballs de recerca amb la incorporació d’un
expert i professional en actiu del sector.

➔ Mètodes de recerca en humanitats per als treballs de recerca amb la implicació
investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per últim, s’ha explorat i obert col·laboracions amb nous col·lectius educatius de la
ciutat per obrir noves línies de treball conjuntes i, s’ha iniciat el disseny d’un grup de
treball per l’impuls de la recerca a l’ESO amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
de Cornellà, l’Institut Neus Català i l’Institut Miquel Martí i Pol.
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c. Comunitats emergents

El treball amb comunitats ha estat un dels més afectats per les restriccions
preventives indicades per les autoritats sanitàries. Així i tot, a partir de la
flexibilització d’aquestes restriccions s’ha pogut activar un procés de caràcter
comunitari i col·laboratiu estratègic.

Comunitat jove

L’equip del Col·laboratori ha codissenyat juntament amb el Departament de Joventut
una primera intervenció per activar un procés 3H amb els joves de Cornellà.

Aquest procés ha començat amb una sessió de mapatge col·laboratiu on van participar
una quinzena de joves de la ciutat per reflexionar col·laborativament sobre el perfil de
públic, els usos i serveis, l'espai i el mobiliari d'aquesta estructura i una Jam CoJove,
que es tracta d’un format de cocreació on, al llarg de dos dies, més de 40 noies i nois
de Cornellà de Llobregat han participat per definir i dissenyar les activitats, els usos,
la identitat i l’espai de la nova Oficina Jove de la ciutat a través d’un procés
participatiu.

Aquest procés ha comptat amb la implicació de joves dels instituts públics de Cornellà
així com joves dels programes impulsats pel Departament de Joventut (Nits Insòmnia,
voluntariat i espais joves, entre d’altres).

Amb la incorporació de l’alumnat del Cicle Superior de Moblament i Estructures
Efímeres de l’Institut Miquel Martí i Pol, implicant l’assignatura de prototips, s’ha
desenvolupat per primer cop un procés de codisseny i la producció de prototips de
mobiliari relacional per a l’Oficina Jove, sent el primer projecte de l’assignatura de
prototips d’aquest grau de formació professional de Cornellà.
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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 o estudiar de forma
autònoma.

Equip Opensurf/Aules d’estudi

L’equip d'acollida a l'Opensurf/Aules d’estudi compta amb el suport de l’equip de
recepció i d’atenció a l’usuari del Citilab i un responsable de sala. Enguany no s’ha
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, l’equip de recepció i d’Opensurf ha treballat
activament i de forma coordinada en la revisió de les necessitats i tasques a dur a
terme per donar un millor servei als Citilabers.

Citilab ha continuïtat 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 totes les usuàries i tots els usuaris que enguany s’han
centrat en la recuperació del servei, que ha estat condicionat i reduït a causa de les
restriccions de la COVID-19. Les peticions dels Citilabers s’han valorat respecte criteris
com la viabilitat, vinculada a recursos i normativa, i especialment a les indicacions i
recomanacions de les autoritats sanitàries, adaptant els requeriments a les
possibilitats obertes davant les actualitzacions de la normativa.

Les peticions sobre l’ampliació i recuperació de l'horari han estat reiterades i s’han
considerat prioritàries. Per donar-hi resposta, s’han estudiat i implementat mesures i
protocols vinculats al control de l’accés digital, la reserva online i l'organització de
torns vinculats a mesures de neteja i ventilació, tot vetllant per l’aplicació estricta de
la normativa vigent. Algunes de les peticions dels usuaris vinculades a la recuperació
dels serveis i usos comunitaris de l’Opensurf, tals com la recuperació de la zona de
menjar i la font, no s'han activat perquè s’han imposat les mesures de salut
recomanades per minimitzar riscos de contagi.

També se segueix treballant en un procés de seguiment i millora contínua sobre la
distribució de l'espai i els usos a l'Opensurf, per adaptar-los a les necessitats i
confluència de diversos usos, on s’ha posat un especial èmfasi a garantir les mesures
de protecció, tals com l’aforament limitat, la garantia de la distància interpersonal, la
suspensió del treball en equip i les interaccions grupals, que són pròpies de la cultura
promoguda a l’Opensurf i que es recuperaran quan no siguin un factor de risc per la
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salut de la ciutadania.

El procés de recollida de feedback qualitatiu i quantitatiu dut a terme per 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

S’ha continuat adaptant l’espai i vetllant per oferir un ús segur, aplicant totes les
normatives i recomanacions traslladades per les autoritats sanitàries.

Pràcticament durant tot l’any s’ha mantingut una limitació d’aforament, però quan les
restriccions es van aixecar temporalment es va recuperar al 100%. A més, s’ha
consolidat la modalitat d'ús del carnet digital 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 horaris. Aquests torns fan possible fer la ventilació i la neteja de
l’espai, perquè aquest sigui segur per a les persones usuàries.

S’ha treballat en l’actualització de la cartelleria per 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 ha continuat sent 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 interpersonal.

L’espai s’ha estructurat a partir de les següents zones:

Zona d’estudi i accés a
internet individual

● 54 places destinades als Citilabers.

Zona d’acompanyament ● 6 taules d’accés lliure dedicades a les persones
amb necessitats d’acompanyament digital.

Per tant, fent seguiment de la normativa de prevenció de la COVID-19 no s’ha activat
els d’ús de caràcter relacional i comunitari com són la zona Clubs, o la zona d’esbarjo.

A partir de la flexibilització de les restriccions de prevenció de la COVID-19 s’ha
ampliat el servei de la següent manera:

Zona d’estudi i accés a
internet individual

● Taules individuals pels Citilabers.

Zona d’acompanyament ● 6 taules d’accés lliure dedicades a les persones
amb necessitats d’acompanyament digital.
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Evolució del servei

L’accés i l’horari s’han restringit en el compliment de les restriccions promogudes per
les autoritats sanitàries en relació a l’aforament, neteja i ventilació.

En primera instància va implicar mantenir una reducció horària del servei de dilluns a
divendres, de 8h a 20h, i en tres torns horaris.

Davant la flexibilització de la normativa, es va recuperar el servei progressivament, tot
mantenint les mesures d'autoprotecció, de distància interpersonal, de reforç de neteja
vinculada als torns de reserva (cita prèvia) i de ventilació per garantir un ús segur per
a les persones usuàries.

S’ha activat la recuperació de la cobertura per fases:

- Obrint de nou els dissabtes, de 8h a 22h, en dos torns.
- Obrint de nou els diumenges, de 8h a 22h., en un únic torn.
- Obrint les 24 hores (tret dels dies festius), en quatre torns de dilluns a

divendres, 3 torns dissabtes i 2 torns diumenges.

En finalitzar l’any, es va tornar a la restricció d’aforament i d’horari nocturn.

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 ni els Clubs han fet ús de treball col·laboratiu a l’espai
de l’Opensurf en espera de recuperar aquests usos en el futur.

La comunitat gamer ha pogut incorporar-se a l’Aula 0 del Citilab. Per fer-ho, s’ha
garantit la distància interpersonal, la supervisió del responsable de sala, a més de
mantenir totes les mesures de prevenció aplicades a l’Opensurf.
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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 s’han incorporat dos nous centres educatius del barri de Sant Ildefons al
projecte Edulab: l’Escola Torre de la Miranda i l’Escola Sant Ildefons. Amb aquestes
darreres incorporacions, el projecte Edulab s’ha desplegat en un total de 10 escoles
públiques de Cornellà.

El curs escolar 20/21 va formar part del projecte l’Escola Montserrat. Amb aquest
centre s’han dissenyat i dut a terme les dues activitats corresponents al projecte. Amb
l’alumnat de 4t s’ha treballat la consciència i aprenentatge sobre la gestió de residus a
través d’un escape room virtual construït amb Scratch. Per altra banda, l’alumnat de
2n ha treballat el món dels oficis a través d'històries interactives realitzades també
amb Scratch.

Amb les escoles d’anys anteriors s’han fet reunions de valoració del projecte que
havien quedat pendents per la COVID-19. En general, les valoracions han estat
positives i mostren un alt grau de satisfacció pel projecte. Destaquen la necessitat de
continuar amb el suport i la consultoria d’eines i recursos tecnològics i també
remarquen les condicions complicades en les quals s’han vist immersos en aquests
dos últims cursos.

A banda de l'actualització i la millora dels materials compartits al campus virtual del
projecte i de les formacions, les principals novetats del projecte Edulab d’enguany,
derivades de les demandes dels centres, han estat les que es detallen a continuació:

Formació certificada als docents

S’ha aconseguit la certificació d’hores de formació que realitzen els docents en el
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projecte. Amb el suport del Servei Educatiu del Baix Llobregat del Departament
d’Educació, s’han dissenyat dues certificacions homologades per la realització del
projecte Edulab. Una de 25 hores per la formació en programació, electrònica
creatives i robòtica i una altra de 30 hores per als docents que codissenyen els
projectes d'intervenció a l’aula del projecte Edulab. Això permet als docents poder
reconèixer oficialment la formació que realitzen amb el projecte, fet que fa que hi hagi
més docents interessats en voler participar.

Aquesta novetat ja es va iniciar amb l’Escola Montserrat durant el curs 20/21 i aquest
curs escolar s’ha acabat de consolidar amb els nous centres participants.

Un total de 33 docents són els que han participat en aquestes formacions.

D’entre aquests, 18 són de l’Escola Torre de la Miranda, 6 dels quals es certifiquen per
30 hores i 15 de l’Escola Sant Ildefons, 4 dels quals han fet la certificació ampliada.

Incorporació de material de robòtica de l'escola

El projecte Edulab preveu la dotació de kits de robòtica Citilab ED1 a les escoles. Com
a novetat, però, s’ha incorporat consultoria en altres materials de robòtica que les
escoles ja disposen i no utilitzen per manca de coneixement. Aquests materials són,
per exemple, les plaques Makey Makey o el kits de LEGO Wedo.

Aquestes formacions s’han afegit a les sessions ja estipulades per així unificar-ho amb
els recursos de programació i robòtica del centre educatiu. S’ha creat una guia
personalitzada de les eines de les quals disposen a l’escola organitzada per cursos i
segons la complexitat d’aquestes.
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Formació competències digitals per famílies

Davant la ràpida evolució digital i l’impacte derivat de la COVID-19, ser digitalment
competent és un mecanisme per a la inclusió social. Per això s’ha realitzat una
formació pilot sobre competències digitals per a famílies amb l’escola i l’AFA de Torre
de la Miranda. L’objectiu principal ha estat que les famílies coneguin les eines que
utilitza l’escola per penjar informacions rellevants. També s’ha volgut promoure el
coneixement d’eines que utilitzen els docents a l’aula per treballar continguts
virtualment. D’aquesta manera, mares, pares, tutores i tutors poden ajudar d’una
forma més efectiva als seus fills i filles, coneixent les plataformes i les eines que fan
servir.

Els continguts principals que s’han treballat han estat:

➔ Navegació per Internet per poder accedir a la pàgina web del centre i
consultar-ne la informació.

➔ Eines de comunicació bàsiques que l’escola utilitza per comunicar-se amb les
famílies, com ara Telegram.

➔ Eines que utilitzen a l’escola per fer docència virtual amb algunes aplicacions de
Google, com ara el Drive o el Classroom.

➔ Identitat digital i ciberseguretat.

La formació s’ha ofert a totes les famílies de l’escola, però hi han assistit un total de
21 famílies.

Campus virtual

El campus virtual del Citilab és actualment un espai d’intercanvi d’experiències del
projecte. Hi ha documentades totes les activitats realitzades fins ara i, a més a més,
tots els docents en actiu que participen en el projecte hi tenen accés per a consultar
continguts i seguir la part de formació virtual que contempla l’Edulab. Es realitza un
seguiment individualitzat a través d’una avaluació continuada de les activitats que es
van fent, a més d’oferir espais de discussió i de resolució de dubtes en un fòrum.

El projecte Edulab està prou consolidat per poder obrir-se a altres municipis que el
vulguin aplicar.
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b. Formacions inicials i suport en TIC

Citilab segueix donant suport a diferents perfils de la ciutadania, en especial els més
vulnerables, perquè puguin desenvolupar les seves competències digitals bàsiques.
S’han obert diferents espais i formats per tal de democratitzar el coneixement digital i
ajudar a diferents col·lectius a salvar la bretxa digital.

Formació competències bàsiques digitals

S’han realitzat 4 formacions. Els diferents canvis al llarg de l’any, derivats de la
situació sanitària, han forçat una adaptació de l'aforament. A més, les condicions amb
aquest públic, que té una edat mitjana de 68 anys, no han sigut les més adients per a
la realització d'activitats.

Les dues primeres formacions es van fer amb aforament limitat a grups de sis
persones, incloent-hi el formador. En total, hi ha hagut 28 participants, 13 dels quals
eren dones.

Consulta i practica

S’ha obert un servei de consulta a l’OpenSurf del Citilab. Aquest servei té per objectiu
permetre als assistents de les formacions disposar d’espais per resoldre dubtes una
vegada finalitzada la formació. Val a dir que es tracta d’un servei obert també al públic
en general.

Al principi es va obrir dos dies a la setmana en horari de tarda, però a causa de la
demanda, s'ha ampliat a un dia a la setmana en horari de matí i 3 dies a la setmana
en horari de tarda. Han participat en aquest servei de consultes un total de 48
persones.

Formació videoconferència

Es va posar a disposició de la ciutadania una formació presencial per aprendre a fer
servir eines en línia amb la idea de poder donar un suport a tothom qui, per les
condicions de la pandèmia o per problemes de desplaçament, no pot apropar-se al
Citilab. No va tenir la demanda esperada i no es va poder posar en marxa cap de les
formacions previstes.

Consultes online

El servei de consultes en línia ha tingut menys demanda de la prevista, però ha estat
sol·licitat especialment durant els mesos més complicats de la pandèmia.
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c. Formacions especialitzades

Citilab ha seguit oferint diferents tallers a la ciutadania per fomentar
l’autoaprenentatge, l’intercanvi de coneixement, la col·laboració i el desenvolupament
de pràctiques i prototips amb diferent maquinari i programari lliure.

Tallers d’iniciació a la programació amb Scratch

Els tallers d’introducció a la programació amb Scratch, després de les limitacions
d'aforament de la primera meitat de l’any, han tornat a l’inici de curs amb plena
ocupació i ha comptat amb un total de 24 participants.

Tallers de robòtica i electrònica creativa amb Snap4Arduino

La primera convocatòria de Snap4Arduino no es podia fer presencialment i es va haver
d’adaptar a un format en línia enviant materials als participants per realitzar-la. Es
van formar 10 participants en moments on la participació era, en general, molt baixa.

Aquest any es va iniciar el curs de robòtica i electrònica creativa amb Microblocks, per
continuar amb la línia d’eines de tendència amb un grau d'innovació. En aquesta
ocasió les condicions permetien la presencialitat i es va poder fer la formació per a 8
participants.

Taller d’aplicacions mòbils amb AppInventor (en línia)

La formació d’aplicacions mòbils amb AppInventor es va mantenir en línia, ja que no
requereix materials específics per poder realitzar-la, més enllà d’un dispositiu mòbil
com un smartphone o una tauleta. Es van fer dues convocatòries i només es va
engegar la primera donada la baixa participació: un total de 7 participants.

Tallers per a escoles, esplais i famílies

Aquest any s’ha dissenyat un taller per a escoles i famílies on, a partir d’un giny
tecnològic en forma de pinzell i la programació amb Snap!, s’han expressat
artísticament al voltant de valors com el respecte, la tolerància, la inclusió i la igualtat.

En aquest taller han participat 3 esplais amb un total de 52 joves, 3 sessions amb
famílies -reunint un total de 25 participants- i una escola amb 24 participants.

Aquest any també s’han dissenyat tallers temàtics sobre diferents àmbits (tecnologia,
ciència i audiovisuals), adreçats a joves d’entre 11 i 20 anys. Els tallers s’han
emmarcat dins el programa del casal d’estiu del Club Sanfeliu-Sant Ildefons, de
manera que l’activitat del Citilab ha reforçat el casal de forma experimental i amb la
idea de poder obrir-ho a altres interessats. Així mateix, s’ha volgut potenciar la
inclusió de joves amb situacions socioculturals vulnerables i altres amb NEE.

En aquest taller hi han participat 4 grups, algun amb necessitats educatives especials,
sent un total de 33 participants.
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Tallers mensuals de tendències tecnològiques

Els tallers mensuals especialitzats han tingut un total de 49 persones participants.
S’han programat per diferents grups d’edats, cobrint des dels 6 a 8 anys -en el taller
de tecnologia creativa pels més petits- fins gent gran que ha participat al taller de
brodat digital per a gent gran. Alguns tallers s’han fet en format virtual i altres han
tingut restriccions d’aforament. S’intenta treballar tecnologies diverses per tal de
poder descobrir àmbits de tendència diversos. A continuació es descriuen els diferents
tallers breument:

● Crea el teu propi joc de taula dissenyat en 3D (en línia)

Introducció al disseny en 3D fent servir el programa Tinkercad. Els models generats
exporten i s’imprimeixen en 3D. D’aquesta manera, es pot crear i personalitzar, per
exemple, un joc de taula.

● Si els infants programen, jo també!

Taller per introduir els adults al món de la programació visual per blocs a través de
Scratch. Aquesta formació s’imparteix regularment al Citilab i està dirigida a nens i
nenes. A banda d’aprendre programació, serveix per acompanyar els més petits en el
seu procés d’aprenentatge.

● Jugant amb la llum

Activitat familiar adaptada d’un projecte impulsat pel Fab Lab de Barcelona i l’Estudi
Tinkering de l’Exploratorium de San Francisco, als Estats Units. La iniciativa té per
objectiu experimentar amb la llum (generant formes, colors i figures a través de les
llums i les ombres), treballant així la creativitat i l’aprenentatge. L’adaptació del Citilab
es basa en crear històries des de l’Scratch, aconseguint fer ombres que interactuen
entre elles i amb altres personatges.

● Videojocs 2D i 3D (en línia)

Aquest taller en línia es fa en col·laboració a la fundació Obicex, entitat que forma part
de l’ecosistema empresarial del Citilab i que realitza un grau superior de videojocs i
realitat augmentada al mateix centre.

El taller té l’objectiu d’introduir les persones participants en el món de la creació i el
disseny de videojocs en 2D i 3D, un sector de tendència en l’actualitat.

● Brodat digital per a adults

És una proposta actualitzada del que seria un taller de costura tradicional, de manera
que convida la gent gran a explorar noves tècniques i eines tecnològiques per a
brodar. Els participants s'introdueixen en el món de la programació visual per blocs a
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través de Turtlestitch, l’entorn mitjançant el qual dissenyaran digitalment una figura
que, després, es broden sobre teixit amb la màquina de cosir del Citilab.

● Joves mentores i mentors de Scratch

Taller dirigit a nenes i nens que tinguin a partir de 10 anys, que ja tinguin
coneixements previs de Scratch. Es tracta de dissenyar un projecte de manera
col·laborativa. El projecte serveix com a base per fer de mentores i mentors d’altres
joves de la ciutat que vulguin experimentar amb l’Scratch. Així, es vol promoure
l’ensenyament i l’aprenentatge entre iguals i fomentar la motivació i l’interès envers la
programació, sobretot entre les noies.

● Tecnologia creativa pels més petits

Adreçat a nenes i nens d’entre 6 i 8 anys a participar en una activitat de dues sessions
sobre tecnologia creativa, en la qual els infants exploraran i experimentaran jugant
amb eines tecnològiques i seguint la metodologia de treball per racons.

Club Maker

L’activitat del Club Maker s’ha vist fortament condicionada per les restriccions a
conseqüència de la COVID-19. Es tracta d’un tipus d'activitat que necessita
experimentar amb materials i objectes físics i en un format col·laboratiu. Tant el grup
de Makers com el de Nous Artesans han tingut molt poca activitat aquest any. L'últim
trimestre de l’any es van fer convocatòries per reprendre l’activitat, sense molt d’èxit.

S’han mantingut les consultories als treballs de recerca i algun projecte amb reunions
reduïdes i amb cita prèvia.

Suport a treballs de recerca

● Usos de Big Data (TR)

Treball de recerca d’una alumna de l’IES Joan Miró que vol orientar-se als usos del Big
Data, des de l'ús de les dades en política a la qualitat de l’aire durant a pandèmia.

● Robots a Mart

Una alumna de l’IES Francesc Macià prepara un treball sobre els robots que envien al
planeta Mart. En la seva part pràctica vol construir un prototip simple amb Arduino
que simuli tant enviament com recopilació remota de dades.

● Dron recarregat amb panells solars

L'ús d'energies renovables, concretament l’energia solar, és el focus d’aquest treball
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de recerca de dos alumnes de l’IES Francesc Macià. En concret volem comprovar
l’autonomia de vol d’un dron alimentat amb panells solars.
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d. Desenvolupament d’aliances i suport

Prototips de mesuradors de CO2

Amb l’Institut Joan Miró es col·labora per estudiar quins són els mesuradors de CO2

econòmics i fiables que es poden fer servir per estudiar la qualitat de l’aire a les aules.
Partint de tres plaques ED1 connectades a 3 tipus de sensors els alumnes fan estudis
de les dades obtingudes per comparar-les amb sensors més avançats.

Estació meteorològica i generador termoelèctric

L’Institut Esteve Terrades, dins d’un projecte europeu ERASMUS sobre sostenibilitat,
construeix una sèrie de prototips, per dos dels quals demana suport al Citilab. Es
tracta d’una estació meteorològica i un generador termoelèctric construïts al voltant
d'Arduino.

Racons d’Experimentació de les Mates i la Programació

El Museu de les Matemàtiques de Catalunya (MMACA) i Citilab han treballat
col·laborativament per desenvolupar els Racons d’Experimentació de les Mates i la
Programació (REMP), un recull d’activitats digitals que promou una fusió d’aquestes
dues disciplines, permetent així que les nenes i els nens que cursen Educació Primària
puguin aprendre matemàtiques i el llenguatge de la programació de manera divertida
implicant-se en diversos reptes.

El MMACA té d’una sèrie de maletes, que estan a disposició de les escoles, per
treballar les matemàtiques d’una forma innovadora. En aquesta col·laboració el
resultat és una web i un recull d’activitats per realitzar amb el robot Fantàstic del
Citilab, que es posen a disposició de la comunitat educativa, seguint el mateix format.

Les propostes didàctiques es divideixen en 3 categories: ‘Experimenta’ on
l'aprenentatge es produeix amb jocs realitzats amb Snap!, ‘Programa’ amb reptes
matemàtics dissenyats amb MicroWorlds, que s’ha de resoldre programant i
‘Construeix’ on la programació és la bases de la proposta matemàtica.

Kit ED1 Art

El grau d'Arts de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) inclou una assignatura
denominada ‘Taller de Programació i Interacció’ on els estudiants utilitzen element
electrònics programables. Juntament amb el Citilab s'ha dissenyat un kit de
components, basat en la placa Citilab ED1, que inclou els elements necessaris per
treballar aquesta assignatura. En aquest primer curs uns 60 alumnes ja n’estan fent
ús. Es preveu una revisió i millora una vegada acabada l'assignatura i la seva
utilització en futures convocatòries.
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Grups de treball Scratch

Citilab participa amb el Departament d’Educació en un grup de treball sobre Scratch
amb l'objectiu de crear materials pedagògics i difondre Scratch i el pensament
computacional al món educatiu. Es realitzen reunions virtuals mensuals i disseny de
materials de forma col·laborativa.

Dins d'aquesta col·laboració s'emmarca la participació en el 3r seminari web sobre
Programació i Robòtica Educativa.

Participar en aquest espai de discussió i difusió permet al Citilab estar en contacte
amb les iniciatives que sorgeixen des del Departament, per així poder traslladar-ho a
les escoles del projecte Edulab. Un exemple és la participació en la Codeweek amb
l’alumnat de 6è de l'Escola Anselm Clavé de Cornellà.

Participació a la Residència Faber

A la IV edició d'estada temàtica sobre robòtica i pedagogia a Faberllull Olot s’han
desenvolupat, juntament amb membres de l'equip de Microblocks, connexions entre
Snap! i Microblocks, que permeten crear projectes que uneixen el món virtual de
Snap! i el món real amb les plaques controlades per MicroBlocks. Aquesta millora
s'aplicarà a diverses activitats dels tallers del Citilab, a l'assignatura de la UOC on es
fa servir el kit del Citilab i a la comunitat educativa en general. També s’han
desenvolupat llibreries per poder utilitzar plòters XY amb MicroBlocks.

La residència Faber també ha servit com a punt de trobada i compartició de
coneixement d'especialistes dins de l'àmbit de la programació i la robòtica educatives
del més alt nivell.

Suport a la comunitat de programació i robòtica educativa

S'han mantingut reunions amb el grup de Snap!, format per desenvolupadors
d’aquesta eina i alguns membres del CESIRE. D'aquest grup ha sortit la iniciativa
anomenada ‘Trobada de la comunitat Catalana de Snap!’. L'objectiu d'aquestes
trobades és recopilar, generar i difondre materials de Snap!, així com aglutinar les
persones que estan fent servir aquesta eina al món educatiu i professional. La primera
edició es va fer al Citilab i la idea és que sigui itinerant pel territori català, amb 3
trobades anuals.

Formació Tècnic d’Innovació Educativa (TIE) per estendre el projecte Edulab
a les escoles

Durant aquest any no s’han trobat aliances per poder estendre el projecte Edulab a les
escoles, les condicions no han sigut les més propícies. S’ha iniciat un procés per poder
realitzar formació a membres d’esplais, donada la bona experiència viscuda a l'estiu
amb els casals tecnològics organitzats conjuntament amb el Citilab. Es tracta d'un
exemple més de projecte que es pot traslladar a altres municipis, donant la formació
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adequada a qui es consideri adient per fer aquest tipus de formació. De moment no
s'ha arribat a fer aquesta transferència.

Col·laboració al projecte Europeu Phereclos

Aquest any s’han portat a terme diverses accions al voltant de l’entorn de programació
TurtleStitch, l’eina de programació per blocs que permet unir el món de la
programació amb el del brodat digital.

Amb l'equip desenvolupador de TurtleStitch i institucions del món educatiu d’Holanda,
Citilab ha participat al programa Transnational Education Mentoring Partnerships
(TEMP). Aquest es troba dins d’un projecte europeu anomenat Phereclos, que té com
a objectiu promoure les disciplines STEAM amb una aproximació més oberta i
innovadora a les escoles (Open Schooling). El paper del Citilab en aquesta
col·laboració és la traducció de materials de TurtleStitch al català i castellà, el suport
amb el desenvolupament de les noves versions de l’eina i la realització de tallers
utilitzant l’eina per així poder aportar feedback i millorar-ne l’entorn.

Les activitats més rellevants que s’han dut a terme han estat: un taller amb alumnat
de la menció TIC de la Universitat de Girona (UdG), la participació a una ponència de
la SnapCon2 i tallers als casals d’estiu i a escoles per alumnes, docents i gent gran,
promoguts per l'Escola La Parellada de Santa Oliva (Baix Penedès).
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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, àmbits de tendència i competències digitals i
transversals per a la millora de l'ocupabilitat de les persones i contribuir així al
desenvolupament social i econòmic.

Beneficiaris
Població activa: aturats i persones ocupades que volen millorar les seves
competències.

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 s’han complert, ja que s’ha passat d’una ocupació del 60% a una del
77%. Si bé encara no és un percentatge alt com el d’altres anys a causa que
l’ecosistema empresarial del país encara es veu afectat per la situació derivada del
coronavirus, sí que hi ha una millora comparada amb l’anterior any.

A continuació es llisten les empreses de la CETIC amb una breu explicació de l’àmbit
de dedicació de cadascuna d’elles.

1. ESI GROUP HISPANIA, S.L.

● Sector activitat: Desenvolupament industrial

● Data de fundació: 1973

● Nombre d’empleats: 5

● Elements diferencials d'innovació: L'activitat d’ESI Group Hispania és el
desenvolupament i la innovació industrial.

● Web: www.esi-group.com
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2. LTC & Group Marketing experiencial

● Sector activitat: Màrqueting.

● Data de fundació: 2011

● Número d'empleats: 2-3

● Elements diferencials d'innovació: Ofereixen 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/

3. Lance Consult, S.L

● Sector activitat: Disseny i gestió de projectes de canvi i millora operativa.

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 de fundació: 2010.

● Número d'empleats: 3

● Elements diferencials d'innovació: Construint sobre més de 25 anys
d'experiència de l'equip en l'organització de la producció, logística, enginyeria i
R+D, a Espanya, Alemanya, Anglaterra i Brasil, l'enfocament de Lance:

Simplifica el projecte de consultoria per reduir el seu cost i viabilitzar el
projecte.

- Centra l'aportació de l'assessor extern en els factors realment crítics.

- Promou la col·laboració de tot l'equip en una plataforma integrada.

- Introdueix i adapta solucions punteres a la realitat de l'empresa i el seu
mercat.

- Aplica la tecnologia en la mesura adequada de les exigències operatives.

- Dóna suport a la implantació i consolidació de la millora en empresa.

● Web: www.lanceconsult.com
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4. Fundació Obicex

● Sector activitat: Docència i investigació de la comunicació experiencial en tots
els seus àmbits. Docencia e investigación de la comunicación experiencial en
todos sus ámbitos.

● Data de fundació: 2015

● Nombre d’empleats: 10

● Element diferencial d'innovació: Desenvolupament urbà tecnològic i
sostenible que té com a eixos fonamentals la gestió del coneixement i
l’empoderament de la ciutadania. Generació de coneixement estratègic en la
ciutadania.

● Web: http://obicex.com/

5. SmartBider BCorp S.L.

● Sector activitat: Producció audiovisual

● Data de 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

6. Tetravol S.L.

● Sector activitat: Arquitectura i Realitat Virtual

● Data de 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;
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mostrar els seus edificis i passejar per ells abans de començar a construir-los.
Son especialistes en:

- 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. Son pioners en la creació d'espais virtuals que vostè i el
seu públic podran visitar com si existissin realment.

- Videojocs. Creen tota mena de videojocs i experiències interactives,
també videojocs per a la web i dispositius mòbils.

● Web: http://www.tetravol.com

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

● Sector d’activitat: Màrqueting Digital

● Data de fundació: 2018

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

● Web: http://flowmediamkt.com

8. Futbol Formativo, SL.

● Sector activitat: Educació, desenvolupament de tecnologia per a l’esport i Big
Data per a clubs de futbol.

● Data de fundació: 2004

● Element diferencial d’innovació: Empresa dedicada a donar suport a clubs
de futbol professionals en relació a la tecnologia. Formació qualificada avalada
per universitats.

● Web: www.futbollab.com

9. MPScia Ingeniería, S.L.

● Sector activitat: Software.

● Data de fundació: 2010

● Nombre d’empleats: 10
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● Element diferencial d’innovació: Adaptació a mida i competitiva de
software per realitzar dissenys en 2 i 3 dimensions a enginyeries, despatxos
d’arquitectura, topògrafs, etc. Formació de professionals: Excel, 3D, DWG,
metodologia BIM, etc.

● Web: www.softwaredeingenieria.es

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 d'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 s’ha pogut obrir de nou complint amb la normativa
relativa al Coronavirus. Per tant, per a poder utilitzar l’espai, s’ha de portar mascareta
durant el temps que es fa ús del coworking. Aquest fet, sumat a un canvi d’hàbits de
les persones que treballaven als espais de coworking després del confinament, ha
portat al fet que hi hagi una menor presència de la comunitat a l’espai.

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 32 de 70

http://www.softwaredeingenieria.es/


MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2021
Versió: 1.0 |Ref. Memòria Pla d’Acció-2021.gdoc

c. Aliances estratègiques per al desenvolupament econòmic

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 tema de la transformació digital. En
concret, a millorar el procés de transformació digital de les empreses del comerç local.
A partir d’una primera fase de concurs d’idees, s’escullen les 5 millors propostes per
fer un pla de viabilitat (remunerat) i, d’aquestes, se’n seleccionen les 2 finalistes, que
passen a realitzar el prototip del projecte d’innovació social i tecnològica.

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.

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:

● Digitalizap

Digitalitzap és l’app que ajuda a la transformació digital del comerç local a través de
formació innovadora. Es tracta del “Netflix” de la formació digital pel comerç local.
L’app Digitalizap compta amb vídeos interactius, realitat virtual i gamificacions per
aconseguir una metodologia d’aprenentatge innovadora i efectiva. Adaptant-se a les
noves formes de consumir contingut, Digitalizap és una metodologia innovadora
d’aprenentatge a través de dosis diàries de digitalització. Les dosis diàries de
digitalització consisteixen en vídeos de 3 minuts (microcàpsules), accessibles des de
qualsevol dispositiu mòbil, en qualsevol moment del dia (des del comerç, metro o sofà
de casa) i amb consells/recursos i digitalització per posar en pràctica des del primer
moment.
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● CoMecenes

Es tracta d'una Web App de micromecenatge que està enfocada a ajudar a comerços
de venda d'alimentació i begudes, així com de venda al detall, que han estat afectats
per la crisi a través d’un mecanisme de micromecenatge.

Els comerços poden publicar en els seus perfils productes, serveis amb ofertes
exclusives per als mecenes, afavorint les vendes del comerç. També poden publicar
diferents tipus de donacions en cas que simplement demanin una ajuda econòmica
sense compensació material. Per a fer-ho, s’estableix una xifra objectiva per a la
campanya de micromecenatge, que els servirà per poder mantenir la seva activitat,
fent-se així palès en cada compra la contribució dels participants si així ho desitgen. Si
s'assoleix l'objectiu, es publica a la web app el cas d'èxit i els seus contribuents.
També es dóna la possibilitat que aquests comerços creïn el seu propi perfil on
explicar la seva història, vincle amb la ciutat, persones que hi ha darrere i la seva
situació actual, buscant empatitzar els visitants de la plataforma per incentivar a
realitzar una contribució al comerç.

● Digihood

Digihood és una app gamificada on el comerç local podrà contractar serveis de
professionals digitals per a la transformació digital dels seus negocis. A canvi, aquests
seran recompensats mitjançant productes i serveis del comerç local. Tot plegat
succeeix a través d’un marketplace on, per un costat, s’exposen els serveis digitals, i
per l’altre, els productes. Ambdós casos reben una moneda d’intercanvi virtual.

● Aprop.at

Es proposa un nou canal (marketplace) per arribar a possibles clients, apropant els
seus productes al veïnat. La idea és connectar a la gent i als comerciants per poder
donar-los una eina de més visibilització. Poder mostrar el menú del dia, o els
productes que vulguin vendre, així com un nou canal d'accés directe a poder xatejar
amb elles o ells. L’element diferencial és que es tracta d’una App per iOS i Android que
té 2 versions especialitzades en comprador (client) i botiga (comerciant). L’app té
diverses funcionalitats com la de pujar una foto, posar preu i fer un control de stocks.
Es tracta d’una app on resulta molt fàcil pujar els teus productes, poder posar el menú
i seleccionar si tens servei a domicili o per emportar en el cas de restaurants.

● E-mercat

Es tracta d’un marketplace de venda de productes/serveis de proximitat per als

comerciants de Cornellà. Un canal de venda digital i innovador que tingui un valor
afegit pels comerços locals. Aquest valor afegit es fa a través de:

➔ Dinamització de les vendes amb promocions, descomptes i un sistema de
gamificació pels clients finals que premiï el consum dins el marketplace.

➔ Servei compartit logístic per fer arribar els productes a casa dels clients.
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Proposem la creació de 2 a 5 nous llocs de treball per a repartidors amb
bicicleta elèctrica per cobrir aquest servei. Un servei sostenible, que creï ofertes
de treball a la ciutat i que sigui una despesa compartida entre els comerciants
que facin ús per lliurar els productes venuts al marketplace.

➔ Publicitat a xarxes socials per incentivar el consum local a la ciutat. Creació d’un
perfil a xarxes socials on es doni visibilitat als comerços adherits a la plataforma
i que treballi amb una comunitat amplia de consumidors locals.

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 2021, s’han fet arribar un total de 7
oportunitats per al Citilab i el seu ecosistema emprenedor.

Pel que fa al segon objectiu, s’ha treballat per tal d’obtenir una primera versió
totalment funcional de l’aplicació web Biz Hunt que permet 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. El dia d’avui, ja és
operativa i està preparada per ser llançada a l’ecosistema emprenedor del Citilab.
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f. Foment de futures vocacions professionals

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

Al llarg de l’any 2021, s’han realitzat 9 tallers de conscienciació i sensibilització vers el
reciclatge dels plàstics on han participat 203 alumnes.

L’acollida del taller tant per part del professorat com per part de l’alumnat ha
continuat essent molt positiva tal com ja va succeir el curs passat. Així, la metodologia
aplicada (breakout edu) i els materials emprats fan que l’activitat resulta molt
atractiva pels alumnes, alhora que permet treballar el concepte d’economia circular
d’una manera participativa i engrescadora. Aquest taller està tenint molt bona
acceptació i demanda per part de les escoles de primària i secundària.

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 36 de 70



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2021
Versió: 1.0 |Ref. Memòria Pla d’Acció-2021.gdoc

3.2. LABORLAB TTT: TALENT TREBALL I TECNOLOGIA

b. Anàlisi i diagnosi del sistema d’ocupació

A continuació es presenta el resum dels subanàlisis que s’han realitzat. Per a veure
l’anàlisi sencera cal consultar l’annex “1.Anàlisi del projecte Laborlab”.

Pel que fa al perfil de persona aturada de Cornellà es coneix que el perfil mitjà és de
dona, major de 45 anys i amb estudis secundaris. Cal recordar també que el nivell
formatiu de les persones en atur a Cornellà és el d’estudis secundaris en un 72’6%.

Amb relació als sectors que més ocupen, el 60% de les afiliacions es concentren en 10
divisions d’activitat, i d’aquestes, principalment a les dues branques del comerç que
juntes sumen un 20,8%.

Així mateix, els tres primers sectors d’activitat més afectats per la COVID-19 són, el
de serveis de menjar i begudes, serveis tècnics d'arquitectura i d'enginyeria i el
comerç al detall, respectivament.

Amb relació a les entrevistes als agents d’ocupació sobre la força de treball es
coincideix que, a causa del perfil d’aturat/da de Cornellà del Llobregat, s’ha de seguir
treballant a formar en competències digitals bàsiques

A la recerca sobre les competències més demandades a les ofertes de treball de les
xarxes socials, s’ha pogut observar que competències transversals com la creativitat
és un dels elements valorats a l’hora de contractar una persona. Així mateix, pel que
fa a les competències digitals, es demana també un coneixement d’aquestes i, per
exemple, s’especifica saber fer ús del paquet Office i del correu electrònic. També s’ha
vist que les empreses dedicades al comerç al detall són algunes de les que publiquen
més ofertes a les xarxes, així que, tot i que aquest sector del comerç sembla que ha
estat un dels més afectats per la crisi, també és dels que té més potencial de generar
ocupació, com ja s’ha vist amb les dades d’afiliació (RGSS+RETA).

A partir de l’anàlisi de les persones beneficiàries i conegut el perfil de la persona
aturada a Cornellà de Llobregat, es pot diagnosticar que formacions en competències
digitals bàsiques, així com formacions concretes vinculades a eines com l’ús del
paquet Office i altres, són un requeriment per a millorar les possibilitats d’ocupació de
les persones aturades davant del context actual.

Així mateix, les competències transversals com la creativitat i el fet de convertir una
idea en projecte és quelcom que es demana a algunes de les ofertes laborals que
s’han vist a les xarxes socials, i a diferència del que es podria pensar inicialment, no
tan sols es demanen aquestes competències per a ocupacions tècniques.

Finalment, el sector del comerç es presenta com un dels sectors més afectats per la
COVID-19, però també com un dels grans ocupadors dels treballadors/es de Cornellà
de Llobregat. Per tant, sembla ser una de les cadenes de valor en les quals tindria
més sentit realitzar accions en aquest projecte, tot i que tractant-se d’un sector
format majoritàriament per petites empreses, sembla adequat pensar en accions que
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els hi transfereixin metodologies o eines que no suposin un gran esforç econòmic per
aquestes.

De l’entrevista a la directora del Centre d’Empreses de Procornellà s’ha pogut conèixer
que les competències que més demanen les empreses pels seus treballadors són la
capacitació tecnològica, especialment el Paquet Office, però també pel que fa a
coneixements més relacionats amb la transformació digital, es demanen coneixements
sobre màrqueting estratègic i màrqueting digital. Així mateix, hi comença a haver
interès en coneixements amb relació a millorar l’experiència d’usuari. D’altra banda,
pel que fa a competències transversals o soft skills, es posa èmfasi en l’orientació al
client.
Quan es pregunta directament a les empreses a través de l’enquesta, els resultats
indiquen que els coneixements sobre màrqueting estratègic i màrqueting digital,
l’adaptació de les plataformes web i apps a les necessitats dels clients (experiència
d'usuari), la capacitació tecnològica amb relació al Paquet Office, el coneixement
relacionat amb l’ús de les xarxes socials i les eines de treball col·laboratiu i teletreball,
en aquest ordre, són els coneixements que més els hi interessen.

Pel que fa a la pregunta sobre les necessitats de l’empresa davant de la transformació
digital, generar nous models de negoci, millorar l’eficiència dels processos, la
integració de les noves tecnologies i millorar l’experiència del client i la seva relació
amb la marca, són els temes que més els hi interessen a les empreses.

Tanmateix, les tendències tecnològiques, l’e-commerce, el big data, la ciberseguretat i
la internet de les coses, són les que més interessen als enquestats en aquest ordre.

Pel que fa a les competències de creativitat i de treball per projectes, els enquestats
fan una valoració molt positiva quant a la necessitat de comptar amb aquestes
competències pels seus treballadors.

A l’apartat amb el recull de bones pràctiques, es pot observar que el sector amb major
nombre d’empreses ubicades a Cornellà és el comerç a l’engròs i al detall. I a totes les
recomanacions per a cada sector es pot veure que es fa esment de la digitalització del
negoci o l’aplicació de la tecnologia. Per tant, cada negoci de cada sector ha de trobar
la manera d’integrar els nous avenços tecnològics al seu cas particular. Així, per
exemple, un cas concret pot ser crear una nova pàgina web, mentre que en altres pot
ser establir nous canals de pagament. No obstant això, aquesta integració de la
tecnologia no és la solució a tots els problemes ni està exempta d’inversió de temps i
diners en tasques de manteniment o actualització. El que sí que és cert és que els
canals de consum i venda estan canviant i els negocis han d’adaptar-se a aquesta
nova realitat.

Per a concloure, es pot veure que algunes de les formacions i coneixements que les
empreses demanen pels seus treballadors/es són coincidents a les que han aparegut
com a necessitats de formació de les persones beneficiàries a l’informe sobre la força
de treball. Un cas clar n’és el de la capacitació tecnològica amb relació al Paquet
Office. Per tant, sembla una clara necessitat generar accions que impliquin la formació
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de les persones aturades, inclús de persones que volen millorar les seves
competències laborals, en la formació d’aquestes eines.

Pel que fa als coneixements amb relació a la transformació digital i les tendències
tecnològiques també han quedat clares, a través de l'entrevista i els resultats de
l'enquesta, les preferències sobre en quins àmbits les empreses tenen més interès, i,
per tant, seria bo que es realitzessin formacions, tallers o xerrades, tant per les
empreses com pels seus treballadors/es, sobre alguns dels coneixements que han
sortit més valorats a l'enquesta en aquests temes. Un dels temes que es repeteix tant
a l'entrevista. com a l'enquesta. com a l'estudi de bones pràctiques. és l'interès a
millorar el coneixement amb relació a l'experiència d'usuari, és a dir, com oferir un
millor servei al client, més proper i més personalitzat. Sembla doncs que aquest tema
és clarament un dels més vinculats a la transformació digital i que poc a poc va
agafant més pes a les organitzacions, i, per tant, també desperta més interès per part
dels empresaris/àries en millorar-ne el coneixement propi i el dels seus
treballadors/es per aplicar-ho a la seva empresa.
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d. Desenvolupament competencial de les persones

Tallers de competències digitals

En els tallers de competències digitals es treballen aquestes a partir de diferents
nivells, començant des d’un taller de preparació, el pre-ACTIC, i acabant amb un taller
per treballar el nivell d’ACTIC avançat. Així mateix, donat el context actual, també
s’ha realitzat un taller amb la idea de treballar les eines col·laboratives i de teletreball
i un altre taller de nivell baix per a persones amb dificultats altes amb relació a les
eines digitals, l’Inicia’t. Tots aquests tallers han estat dirigits a persones aturades.
Aquests són els resultats dels tallers que s’han realitzat:

➔ 2 Pre-ACTICS de 12h cadascun.
➔ 3 ACTICS Bàsics de 70h cadascun.
➔ 1 ACTIC Mitjà de 70h.
➔ 1 ACTIC Avançat de 85h.
➔ 1 Inicia’t de 20h.
➔ 1 Taller d’eines col·laboratives i teletreball de 20h.

El nombre total d’usuaris que han assistit als tallers és de 117 persones, 9 d’aquestes
han repetit en alguns dels tallers. La valoració dels qüestionaris de satisfacció és
positiva, i l’avaluació del seu aprenentatge durant els tallers també ho és.

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 3 tallers de creativitat (2
presencials i 1 en línia) per tothom qui volgués millorar aquesta competència. Els dos
primers es van enfocar a aturats, un taller per a joves aturats i un altre per aturats en
general, mentre que el taller en línia es va destinar a la ciutadania en general.

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.
➔ Foment de l’ús d’eines digitals.

El nombre total de participants en els tallers va ser de 21 persones.

En tots els tres casos les avaluacions que s’han fet de la formació són molt
satisfactòries, no només pels continguts o la metodologia, sinó per ser una activitat
que permet fer xarxa (networking) amb altres participants del curs. Així mateix, els
usuaris han expressat que els hi agradaria que la formació fos encara més llarga.
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Finalment, s’han generat continguts audiovisuals per tal de poder tenir continguts del
taller de creativitat disponibles en línia conjuntament amb els continguts formatius
disponibles al campus virtual del Citilab.

Taller de Projectes

Saber generar i treballar per projectes és quelcom que tota organització necessita o
necessitarà en algun moment. 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 pugui incloure tota la

informació rellevant per a la seva execució.
➔ Saber aplicar les diferents tècniques i estratègies per al disseny i planificació de

projectes.
➔ Foment de l’ús d’eines digitals.

S’han realitzat un total de 3 tallers de projectes (un presencial i dos en línia) dirigits a
professionals que volen millorar les seves competències amb relació a saber donar
forma de projecte a una iniciativa. El nombre total de participants als tallers va ser de
19 persones.

Les avaluacions que s’han fet de la formació són molt satisfactòries, especialment pel
que respecte a la metodologia i les eines subministrades. Els usuaris també han
expressat en aquest cas que els hi agradaria que la formació fos encara més llarga
així com propostes de noves formacions.

Finalment, s’han generat continguts audiovisuals per tal de poder tenir continguts del
taller de projectes disponibles en línia conjuntament amb els continguts formatius
disponibles al campus virtual del Citilab.
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e. Impuls de la capacitat productiva i de la transformació del teixit
empresarial

Tallers de tendències

A continuació es presenten els resultats de les dues accions principals que s'han
realitzat amb relació als tallers de tendència. En un primer cas, es presenten els
resultats dels workshop realitzat sobre com utilitzar les dades obertes per millorar el
teu petit negoci. En segon lloc, es presenten iniciatives que s'han fet amb
emprenedors del centre d'empreses amb relació a com usar les xarxes socials per a
millorar el teu petit negoci. Les dues accions s'han portat a terme amb un format
híbrid, on els participants han pogut assistir en línia o presencial segons la seva
preferència.

L’ús de les dades per a la digitalització de les petites empreses

L'objectiu general del taller és la de promoure l'ús de les dades obertes, però en
aquest cas en concret, es tracta d'un taller per com usar aquestes dades per a fer-ne
ús per tal de fer créixer el teu negoci. Aquest taller es dirigia principalment a
empresaris/àries de petits negocis, com n'és el comerç local, per tal de conèixer millor
el seu entorn i obtenir dades per utilitzar-les per generar noves oportunitats o millorar
els seus serveis o productes.

Al taller el nombre de participants ha estat de 4.

Finalment, s'han generat continguts audiovisuals per tal de poder tenir continguts de
tendència sobre dades obertes disponibles en línia.

Dissenya la teva estratègia de màrqueting digital per fer créixer el teu negoci

Donat que les xarxes socials prenen cada cop més pes pel que fa a la promoció
empresarial i personal, s’han impulsat dos tallers per tal que els empresaris/àries de
petits negocis puguin ser capaços/ces d'establir una estratègia de màrqueting a través
de l'ús de les xarxes socials per a millorar la seva visibilitat i el seu creixement. El
nombre d'assistents als dos tallers ha estat de 10.

Finalment, s'han generat continguts audiovisuals per tal de poder tenir continguts de
tendència sobre com dissenyar la teva estratègia de màrqueting i xarxes socials per a
fer créixer el teu negoci.

Tallers de Transformació Digital al comerç local

L'aparició de noves tecnologies i la irrupció de la COVID-19 aquests darrers anys, ha
transformat el món del retail i els patrons de compra dels consumidors. Aquest fet
està produint l'aparició de nous models de negoci que és necessari que el comerç local
conegui si vol mantenir o ampliar el seu nivell de vendes.
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Per tal de fer difusió d'aquesta nova realitat tecnològica i social i iniciar al petit comerç
en el seu procés de transformació digital, s'han realitzat tres sessions de formació de
dues hores cadascuna.

La primera sessió es va desenvolupar en dues parts. A la primera, es va introduir als
comerciants en el procés de transformació digital tot responent qüestions com què és
la digitalització, els seus avantatges i inconvenients i les raons per les quals els
comerços han d'implementar la tecnologia als seus processos. A la segona part, es
van resoldre dubtes i neguits que els assistents podien tenir vers la inclusió de la
digitalització als seus negocis.

La segona i tercera sessió van tenir com a principal objectiu introduir als comerciants
en l'ús del WhatsApp en els seus processos de venda i comunicació amb els clients.
Així, es va explicar la instal·lació i funcionament de l'aplicació WhatsApp Business i
com implementar-la en un comerç.

Totes les sessions es van dur a terme en format híbrid (presencial i en línia alhora) per
tal de poder arribar a la màxima quantitat de persones possible, i essent conscients de
les limitacions horàries que té en concret el col·lectiu de comerciants.

El nombre de participants en les diferents sessions va ser el següent:

➔ 1a sessió: 8 (4 presencial + 4 en línia).
➔ 2a sessió: 17 (5 presencial + 12 en línia).
➔ 3a sessió: 16 (5 presencial + 11 en línia).

Finalment, s’han generat continguts audiovisuals per tal de poder tenir continguts del
taller de transformació digital disponibles en línia conjuntament amb els continguts
formatius disponibles al moodle del Citilab.
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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

En el marc de les directrius europees que impulsen un nou model d'investigació i
d'innovació ciutadana al servei dels reptes locals, el projecte Coneixement Ciutadà ha
identificat coneixements, temes d’interès i motivacions alineades amb ODS, ha
impulsat accions que han permès compartir i intercanviar coneixement, impulsar la
generació de nou coneixement i dotar els agents de les eines necessàries per impulsar
la innovació i la recerca a la ciutat. Les accions realitzades han contribuït notablement
als objectius fixats i han permès impulsar el Mapa de Coneixement Ciutadà que alhora
fomenta un model de ciutat dels ciutadans de coneixement i innovació, un model de
comunitats d'intel·ligència col·lectiva.
Enguany, les accions i els resultats han estat els següents:

Identificar, visibilitzar i mobilitzar el coneixement ciutadà de Cornellà amb la
participació dels actius joves i associatius de la ciutat.

- Identificar els interessos de recerca dels més de 200 estudiants de primer de
batxillerat de la ciutat de Cornellà en edats compreses entre els 16 i els 18
anys, mitjançant la realització de dinàmiques (JAM’s de Treballs de Recerca amb
els centres de la ciutat).

- Enregistrar 25 videocurrículums de joves de segon de batxillerat seleccionats
pels centres de secundària de Cornellà com els millors TR en els àmbits dels
treballs identificats al projecte.

- Visibilitzar el coneixement nou generat a la ciutat incorporant al Mapa de
Coneixement els 25 videocurrículums i el contingut dels treballs de recerca dels
joves de segon de batxillerat.

- Visibilitzar el contingut íntegre dels 25 TR seleccionats a la ciutat com els
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millors, i publicar-los a la web de coneixements del Citilab, aconseguint un
repositori local.

- Mobilitzar el coneixement nou amb l’organització de la 2a Jornada de recerca de
ciutat que enguany va adquirir un format online. Amb la participació de tots els
centres educatius de secundària de la ciutat. La dinàmica va permetre obrir un
canal expositor dels millors treballs de segon de batxillerat i la connexió en
obert dels alumnes de primer de batxillerat en funció dels seus interessos. La
participació dels cinc centres de la ciutat i de la pràctica totalitat dels alumnes
de primer va estar molt ben valorada per les direccions dels centres.

- Mobilitzar el coneixement nou i l’associatiu amb les II Jornades d’intercanvi de
coneixement SummerLab. L’acció va permetre establir la col·laboració
mitjançant el format entrevista personalitzada entre 40 estudiants de primer de
batxillerat i ciutadania experta en temes de recerca en el marc dels ODS, com
  publicitat, música, medi ambient, educació i pedagogia, nutrició, medicina,
arquitectura, criminalitat i psicologia.

- Visibilitzar i mobilitzar el coneixement dels 80 joves de quart d’ESO de l’Institut
Neus Català i l’Institut Miquel Martí i Pol, a la I Jornada de Recerca CR4 amb 4t
ESO. Una acció que ha facilitat l’intercanvi de coneixement entre iguals i ha
permès que alumnat d’ambdós centres poguessin conèixer de primera mà els
resultats de la recerca dels companys d’un altre centre. En torns de 4 minuts,
cada grup d’estudiants ha explicat l’essència de la seva investigació als
companys i companyes de l’altre institut.

- Visibilitzar 60 treballs de recerca en el marc de XXII Exporecerca Jove.
Col·laborant amb l’entitat Magma Recerca per a la celebració de l’edició
d’enguany, en la que es va realitzar l’emissió en directe de les exposicions orals
de 60 treballs de recerca de tot Catalunya, i la selecció dels 20 millors.

- Identificació de les branques d'interès dels 1.858 estudiants universitaris de la
ciutat al curs 19-20.

- Identificació de les branques d’interès dels 198 estudiants de Màsters de la
ciutat al curs 19-20.

- Identificació de les branques d’interès dels 37 estudiants doctorands de la ciutat
al curs 19-20.

- Identificació de les línies estratègiques prioritàries de la comunitat esportiva
local i comarcal, amb la visibilitat de prop de 100 projectes resultants del Pla
estratègic esportiu de la comarca.

La previsió establerta d’ampliar el Mapa de Coneixement, donant resposta als acords
del Pla Jove de Cornellà (PJC/aprovat unànimement pel plenari municipal), i situar el
mapa com a motor del mateix PJC 21/24, s’ha posposat seguint directrius municipals.

Segons la descripció del mateix PJC “El Mapa del coneixement jove és en el seu
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vessant més concret un sistema pràctic de connexió i establiment de vincle amb els
joves de la ciutat, però per les seves potencialitats esdevé central per al
desplegament de la totalitat del PJC. (...) pot esdevenir el programa més ambiciós del
pla, sense límits teòrics en les temàtiques que pot arribar a abordar, de gran visibilitat
pública i amb una metodologia de treball innovadora”.
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b. Suport a les Comunitats

Citilab té com a objectiu treballar amb els agents d’innovació social i tecnològica, fruit
de les aliances, per a generar nou coneixement compartit i programar o participar
jornades i esdeveniments d’intercanvi de coneixement i divulgació en els àmbits de
tendència social i tecnològica per a la ciutadania.

Donar suport i posar a disposició dels agents els serveis auxiliars i els espais
necessaris perquè puguin programar les seves activitats amb una clara orientació a la
col·laboració, la cooperació, l’associacionisme, el voluntariat, la creativitat, la
innovació o la transferència de coneixement, en temes que puguin ser d’interès
general.

Citilab ha acollit diferents esdeveniments d’àmbit metropolità; 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.
També 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 4.072 usos. Les accions de caràcter supra-local
representen el 27,11% del total d’hores programades i el 30,73% dels usos.

Del total de 755 hores d’esdeveniments programats:

- 41,99% corresponen a l’Ajuntament de Cornellà.

- 11,39% corresponen a entitats diverses i associacions.

- 7,28% corresponen a empreses.

- 5,96% corresponen a agents universitaris.

- 1,72% corresponen a Innobaix.

- 13,11% corresponen a Citilab.

- 18,54% corresponen a altres administracions.

D’una banda, alguns d’aquests esdeveniments destacats a nivell local són:
diverses campanyes de donació de sang pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya; les
Jams de Treballs de Recerca amb els instituts de Cornellà; la presentació de l’aplicació
mòbil Seguretat CRLL; la Jornada de Recerca de Ciutat; el curs d’iniciació per monitors
CIATE; la presentació de l’aplicació Bluecity (codissenyada per l’Institut Esteve
Terradas i Illa i l’Institut Bernat el Ferrer); l’assemblea de la mutualitat veïnal Sinera;
la Jornada Cornellà Recerca (CR4) amb l’Institut Neus Català i l’Institut Miquel Martí i
Pol; la programació de l’activitat formativa trimestral ‘Tardes d’òpera’ amb el CIRD; la
projecció de la película ‘La violació de Lucrècia’ amb un grup de teatre local; la
celebració del Consell de Ciutat i les Jornades d’Arqueologia, Memòria i Patrimoni
Històric de la ciutat de Cornellà.
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Tanmateix, és important destacar que, per fer front a la dificultat de reunió en
congressos i esdeveniments a conseqüència de la COVID-19, Citilab ha donat suport
en l’organització i realització de diferents esdeveniments realitzats en format virtual.
S’ha col·laborat en algunes accions en el desplegament de streamings amb tasca de
realització, sessions formatives en plataformes en línia i emissió en directe de
conferències i jornades celebrades al centre.

D’altra banda, també s’han organitzat esdeveniments de caràcter comarcal,
metropolità o autonòmic, alguns exemples són: la jornada PEMB ‘Metròpoli
Intel·ligent sobre coneixement, innovació, tecnologia i cultura’; la Jornada de
Programació i Robòtica Educatives 2021; la presentació del programa ‘Dona Innova’
d’Innobaix; III Jornades AFDA Catalunya ‘Millorem l’educació. Cap a una escola
inclusiva’ i el concurs d’oratòria ‘Speech Talent’ d’Impuls FP.

En relació amb el desenvolupament de l’activitat complida vers el suport a les
comunitats de Cornellà, és important destacar el següent: durant el primer trimestre
de l’any, 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 s’han vist alterats.

En general, alguns dels esdeveniments més destacats organitzats per Citilab han
estat:

● Jams de Treballs de Recerca

En referència a les edicions de les Jams de Treballs de Recerca, cal destacar que és el
tercer 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. Aquest any es van realitzar
presencialment als instituts Joan Miró, Maria Aurèlia Capmany i Neus Català i, 2
presencials al Citilab amb l’Institut Esteve Terradas i l’Institut Miquel Martí i Pol amb la
participació de prop de 120 alumnes.

● Jornada Virtual de Recerca de Ciutat

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, s’ha convidat 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.

L’edició d’enguany s’ha celebrat en format híbrid, donat que els joves de 1r de
batxillerat han sigut oients via streaming de totes les intervencions dels joves de 2n
de batxillerat que han compartit les seves experiències presencialment des de
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diferents sales del Citilab.

● Jornada de Programació i Robòtica Educatives 2021

La XIII Jornada Programa, organitzada conjuntament amb el Departament d’Educació,
es va fer per segon any en format telemàtic. Es van presentar 21 ponències, 9 tallers i
16 experiències a la fira d'alumnes. La jornada es va iniciar amb la xerrada d’un
desenvolupador a IBM i creador de Machine Learning for Kids, eina per treballar
intel·ligència artificial a les escoles. El tema de la taula rodona va ser ‘Intel·ligència
Artificial i Educació’, comptant amb les reflexions d’experts amb la matèria i vinculats
a institucions com l’IDEAI-UPC, l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i l’Escola L’Horitzó.

En aquesta Jornada, Citilab va presentar els ‘Racons d'aprenentatge de Matemàtiques
i Programació’, resultat de la col·laboració amb el Museu de les Matemàtiques de
Catalunya (MMACA), a més d’oferir un taller virtual de brodat digital amb TurtleStitch.

● SummerLab

Enguany s’ha celebrat una segona edició del SummerLab, aquesta trobada que té per
objectiu posar en contacte joves de 1r de batxillerat de Cornellà de Llobregat amb
professionals d’àmbits molt diversos perquè puguin realitzar una entrevista, mantenir
una conversa sobre una temàtica concreta i, per tant, intercanviar un coneixement
que acaba sent d’allò més valuós per l’alumnat a l’hora de realitzar del seu futur
treball de recerca.

L’edició es va caracteritzar perquè els participants van treballar en un format híbrid
entre la presencialitat i la virtualitat. Es van realitzar entrevistes entre experts i
alumnes amb diferents modalitats: presencial (alumnat i experts face to face); virtual
(alumnat i experts, ambdós col·lectius connectats des d’una plataforma de
vídeotrucada); híbrida (alumnat de forma presencial i persones expertes des de
plataforma de videotrucada).

Una quarantena d’estudiants de l’Institut Esteve Terradas i Illa, l’Institut Maria Aurèlia
Capmany, l’Institut Miquel Martí i Pol i l’Institut Joan Miró han pogut dur a terme una
trobada amb professionals experts de l’àmbit local en la temàtica de recerca que els
interessa: publicitat, música, medi ambient, educació i pedagogia, nutrició, medicina,
arquitectura, criminalitat, psicologia…

Algunes de les entitats i/o experts que van participar de forma voluntària son:
l’Ajuntament de Cornellà; la Gasol Foundation; l’Escola Oficial d’Idiomes; el Centre
d’Informació i Recursos per les Dones (CIRD); el cos de Mossos d’Esquadra; la llibreria
local El Pati Blau; l’empresa local Gala Marketing…

● Jornada Territorial Metròpoli Intel·ligent sobre innovació, cultural,
coneixement i humanisme tecnològic

Citilab ha col·laborat i contribuït a la jornada territorial organitzada pel Pla Estratègic
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Metropolità de Barcelona (PEMB) en el marc del procés ‘Barcelona Demà. Compromís
Metropolità 2030’, una proposta de reflexió col·lectiva celebrada a l’auditori Vicens
Badenes. La jornada forma part del ‘Cicle de la Metròpoli Intel·ligent’, que aborda com
la Barcelona d’avui, que es pot considerar una gran regió metropolitana de cinc
milions d’habitants, entén la intel·ligència a la metròpoli com la capacitat d’activar en
favor del progrés comú els diferents talents continguts en la diversitat de persones i
institucions que en formen part.

Citilab ha participat en la taula rodona sobre innovació i recerca, i el debat s’ha
centrat en el paper que els laboratoris ciutadans poden desenvolupar entorn a la
innovació distribuïda, la innovació per la sostenibilitat i la sensorització de la innovació
metropolitana.

● Participació a 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 ha participat en els següents esdeveniments, jornades i congressos:

➔ Sessió inaugural del projecte per al codisseny de materials formatius en
innovació social i digital amb la Generalitat de Catalunya (virtual).

➔ Conferència ‘Un laboratori de ciutat, un gran recurs’ i taller ‘Gira la roda’ al 3r
Seminari Web de l'Scratch Challenge, organitzat pel Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya (virtual).

➔ Conferència al Webinar sobre Soluciones para la Transformación Digital,
impulsat per la Universidad Autónoma de Nuevo León, World Trade Center
Monterrey i World Trade Center Almeda Park (virtual).

➔ Conferència al Webinar Café Innova sobre Innovación Social (virtual).
Coorganització, moderació de la taula rodona, conferència i taller a la Jornada
de Programació i Robòtica Educatives 2021 (virtual).

➔ Estada temàtica sobre robòtica i pedagogia a Faberllull Olot (presencial).

➔ XX edició de Robolot: RobolotCon21 (presencial).

➔ Debat a la Jornada Territorial del Cicle Metròpoli Intel·ligent del Pla Metropolità
de Barcelona (presencial i virtual).

➔ Debat a la trobada 'Laboratoris ciutadans per una ciutat democràtica' del
Canòdrom, Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica (presencial).

➔ Cloenda de la formació pilot d’agents d’innovació social i digital amb la
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Generalitat de Catalunya (virtual).

➔ Conferència a Snap! Conference 2021 (virtual).

➔ SummerLab 2021 sobre Innovación Ciudadana en la Agenda Pública a
Tabakalera Medialab en el marc del ColaboratorioIC (presencial).

➔ Conferència al Foro CECIAC Ciencia, tecnología y sociedad: Transformación
social y digital (virtual).

➔ Conferència a la Jornada de Experiencia Digital 'Más fácil, Más útil, Más
humana' (virtual).

➔ Intervenció a la taula rodona 'Centres d’Innovació digital' en el marc de la 25a
Setmana de la Qualitat i la Innovació d'Esplugues de Llobregat (presencial).

➔ Conferència al V Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Dirección
de Proyectos (CIGEDIP 2021) organitzat per la Universitat Galileo de Guatemala
(virtual).

➔ Intervenció en en la sessió de tancament del procés participatiu ParticipaLab
organitzada pel Canòdrom de Barcelona (presencial).

➔ Intervenció a la presentació de Ciuta·lab a Las Naves de València i sessions de
treball amb l'equip del Colaboratorio IC (presencial).

● Residència Faber

A la IV edició d'estada temàtica sobre robòtica i pedagogia a Faberllull Olot s’han
desenvolupat, juntament amb membres de l'equip de Microblocks, connexions entre
Snap! i Microblocks, que permeten crear projectes que uneixen el món virtual de
Snap! i el món real amb les plaques controlades per MicroBlocks. Aquesta millora
s'aplicarà a diverses activitats dels tallers del Citilab, a l'assignatura de la UOC on es
fa servir el kit del Citilab i a la comunitat educativa en general. També s’han
desenvolupat llibreries per poder utilitzar plòters XY amb MicroBlocks.

La residència Faber també ha servit com a punt de trobada i compartició de
coneixement d'especialistes dins de l'àmbit de la programació i la robòtica educatives
del més alt nivell.
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c. Desenvolupar i millorar el canal de comunicació Web, les xarxes socials i
els continguts

Continguts textuals

Citilab ha publicat un total de 71 notícies a la pàgina web. Això suposa un increment
del 40,38% respecte al nombre de peces informatives publicades a la web l’any
anterior i un increment del 46% respecte als resultats esperats.

Les notícies, que es publiquen setmanalment, serveixen per informar l’usuari de
manera regular sobre les novetats i les iniciatives posades en marxa des del laboratori
ciutadà de Cornellà de Llobregat. Totes les peces informatives publicades es poden
consultar a l’apartat d’Actualitat de la pàgina web i apareixen ordenades de forma
cronològica.

Les temàtiques més tractades en les notícies publicades enguany a la web del Citilab
són: la recerca, la innovació educativa i els treballs de recerca; iniciatives i formacions
vinculades a l’ocupació i l’impuls del comerç local de Cornellà de Llobregat; la
programació, la robòtica i les formacions en matèria de noves tendències
tecnològiques; i, finalment, l’actualització de les mesures establertes a les
instal·lacions en funció de l’evolució de la situació sanitària durant l’any.

Algunes de les notícies destacables segons l’esdeveniment o la temàtica són:

● Recerca, innovació educativa i treballs de recerca

- El SummerLab fomenta l’intercanvi de coneixement entre més de 40 estudiants
de 1r de batxillerat i ciutadania experta en temes de recerca

- Una vuitantena d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Neus Català i l’Institut
Miquel Martí i Pol participa en la Jornada de Recerca al Citilab

- Ja pots consultar els 25 millors treballs de recerca de Cornellà del 2021 a la
pàgina de Coneixements del Citilab

- Les autores i els autors dels millors treballs de recerca de Cornellà d’enguany
exposen les seves investigacions davant de més de 200 estudiants de primer de
batxillerat en la ll Jornada Virtual de Recerca de Ciutat

- Les Jams de Treballs de Recerca del 2021 confirmen, per tercer any consecutiu,
els temes que interessen als joves de Cornellà a l’hora de fer recerca: salut,
innovació i desigualtats

- El professorat de Cornellà continua formant-se en matèria de recerca i
innovació educativa a través de sessions en línia i fent ús de la plataforma
e-learning del Citilab
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● Iniciatives per impulsar l’ocupació i el comerç local

- Dissenya la teva estratègia de màrqueting digital per fer créixer el teu negoci
participant en el nou workshop del Citilab

- Potencia la creativitat en l’àmbit professional: fomenta aquesta capacitat en els
equips de treball i aplica-la per desenvolupar nous productes o serveis

- Digitalitza el teu negoci i aprèn a utilitzar el WhatsApp Business per fer créixer
les vendes

- Aprèn a utilitzar les dades per la transformació digital del teu negoci: inscriu-te
a la formació del proper 3 de novembre!

- Citilab llança un repte a les persones emprenedores de Cornellà de Llobregat i
de l’àrea metropolitana de Barcelona per millorar la transformació digital en el
comerç local

- Aprèn a dissenyar i planificar projectes a través d’eines col·laboratives els dies
25, 26 i 27 d’octubre al Citilab!

● Programació i robòtica

- Citilab busca joves mentores i mentors de Scratch que vulguin desenvolupar un
joc de manera col·laborativa en el nou taller de novembre

- L’Escola Torre de la Miranda i l’Escola Sant Ildefons introdueixen l’ensenyament
transversal de la programació i la robòtica amb EduLab

- Citilab i CESIRE impulsen la primera trobada de Snap! a Cornellà de Llobregat,
una iniciativa per aprendre i gaudir amb la programació per blocs

- Citilab presenta una iniciativa educativa que combina l’aprenentatge de la
programació i les matemàtiques

- El projecte EduLab renova el format per seguir introduint l’aprenentatge STEAM
a les escoles de Cornellà durant el curs 2020/21

- Intercanvi d’experiències educatives sobre programació i robòtica i reflexions
sobre la integració de la Intel·ligència Artificial a les aules en la #JPRE21

- Citilab participa en la IV estada sobre robòtica i pedagogia Faberllull Olot i en la
inauguració de la XX edició del Robolot

● Formacions curtes sobre noves tendències tecnològiques

- Programa un pinzell màgic i crea la teva pròpia composició artística amb Snap!
al Tecnoestiu 2021 del Citilab. Expressa’t amb igualtArt!
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- Introdueix-te al món de la creació de videjocs en 2D i 3D en el nou taller virtual
impulsat pel Citilab i la Fundació Obicex: els dimarts 18 i 25 de maig i 1 i 8 de
juny

- Experimentem amb la llum, traslladem objectes reals al món digital i
programem amb Scratch en el nou taller virtual del Citilab!

● Altres temàtiques destacables

- Citilab col·labora amb el Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons per oferir
un estiu cientificotecnològic als infants de Cornellà

- Citilab acull la Jornada Territorial Metròpoli Intel·ligent sobre innovació, cultura,
coneixement i humanisme tecnològic en el marc del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona

- Citilab col·labora en l’impuls del laboratori ciutadà de l’esport i l’activitat física
del Baix Llobregat

- Citilab participa en el projecte pilot de formació en innovació social i digital
impulsat per la Generalitat de Catalunya en el marc del programa Catlabs

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, editat i produït, 76 peces audiovisuals que han permès divulgar
coneixement i mostrar activitats impulsades pel Citilab o celebrades al centre.

Algunes d’aquestes peces audiovisuals són les següents:

➔ Vídeo del taller de TurtleStitch amb infants i gent gran de Santa Oliva
➔ Vídeo del taller de joves mentores i mentors de Scratch al Citilab
➔ Vídeos de casals d’estiu, Tecnoestius i Tecnohiverns (16)
➔ Vídeo de la Jornada Cornellà Recerca amb alumnat de 4t d’ESO
➔ Vídeo de conferències en línia en matèria de salut digital (2)
➔ Vídeos de Jams Treball de Recerca de Cornellà 2021 (4)
➔ Vídeo del Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència 2021

D’altra banda, també s’han enregistrat, editat i produït vídeos amb caràcter formatiu
que no estan disponibles pels usuaris de YouTube. Algunes d’aquestes peces
audiovisuals estan penjades al compte de YouTube en format ocult perquè formen part
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de diversos projectes d’enguany i es difonen per a un públic concret. Aquests vídeos
són els següents:

➔ Càpsules formatives sobre el Taller de Projectes (5)
➔ Càpsules formatives sobre el Taller de Creativitat (6)
➔ Càpsules formatives sobre xarxes socials i màrqueting digital (11)
➔ Càpsules formatives sobre Transformació Digital (5)
➔ Formacions sobre Treball de Recerca per a professorat (6)
➔ Dinàmiques de les Jams de Treballs de Recerca (8)

Web del Citilab

La web del Citilab (www.citilab.eu) és una plataforma que serveix per donar a
conèixer la tasca del laboratori ciutadà de Cornellà de Llobregat.
La web 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
➔ 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.

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 73 notícies i 50 esdeveniments d’agenda. A més, hi ha 10
formacions, 21 projectes i 18 empreses publicades en les diverses categories del lloc
web.

La web (www.citilab.eu) ha registrat un total de 35.375 visites. 26.075 d’aquestes
visites han sigut d’usuaris únics, és a dir, persones diferents (no repetides).

Les pàgines de la web del Citilab han registrat 81.059 visites. Les 10 pàgines més
vistes pels usuaris han sigut, per ordre: la pàgina d’inici, la pàgina en la qual es
mostra l’oferta formativa del Citilab (‘Formació’), l’agenda en la qual es mostren els

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 55 de 70

http://www.citilab.eu
http://www.citilab.eu


MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2021
Versió: 1.0 |Ref. Memòria Pla d’Acció-2021.gdoc

esdeveniments del dia i mensuals programats al centre, la pàgina d’actualitat on
apareixen totes les notícies publicades pel Citilab, la pàgina en la qual s’explica les
aules d’estudi, la pàgina anomenada ‘Fes-te Citilaber’, la secció de contacte que està a
l’abast de l’usuari, la pàgina ‘Qui som’ i, finalment, la pàgina de transparència.
Respecte l’any passat, la consulta de les pàgines ‘Qui som’ i ‘Contacte’ ha incrementat
fins a situar-se entre les deu més visitades.

Analitzant el públic que visita la web del Citilab cal destacar que el 64,9% dels usuaris
que han consultat la web són dones i el 35,1% són homes. Aquesta segregació del
públic és molt similar a les dades històriques, però s’observa que enguany encara ha
crescut més la presència de dones respecte a l’any 2020.

Les franges d’edat dels usuaris que consulten la web són les següents, seguint un
ordre descendent: un 24,31% de les persones tenen entre 45 i 54 anys, un 18,12%
tenen entre 25 i 34 anys, un 16,11% són usuaris d’entre 35 i 44 anys, un 15,62% del
públic té entre 55 i 64 anys i un 14,78% són persones d’entre 18 i 24 anys. A la cua,
un 11,05% són usuaris de més de 65 anys. La diferència principal que es detecta
respecte a l’any 2020 és que ha canviat la franja d’edat més majoritària dels usuaris
que visiten la pàgina web del Citilab, tot i que de forma moderada: l’any passat eren
les persones d’entre 25 i 34 anys les que més consultaven la web i, en canvi, enguany
han sigut persones que tenen entre 45 i 54 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 igual que la de l’any 2020 i molt similar a les xifres històriques de 2019 i
2018.

Pel que fa a l’adquisició de les visites al lloc web del Citilab, el 45% (que són 12.115
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. Seguidament, el 34,8% de les visites han estat fruit de la
cerca orgànica, és a dir, que 9.375 visites s’han obtingut després que els usuaris hagin
cercat la informació sobre el Citilab a qualsevol cercador d’Internet. Ja amb una
diferència més notable respecte les dues primeres dades d’adquisió d’usuaris visitants,
un 8,5% dels usuaris han visitat el web del Citilab gràcies a la referenciació de l’enllaç
en altres pàgines web: cido.diba.cat, s4a.cat, market.citilab.eu, cornella.cat,
queferacornella.cat... Un 6,6% de les visites (que són 1.788) 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, Facebook, Twitter, LinkedIN, Instagram,
YouTube…). Finalment, el 5% restant dels visitants de la pàgina web (1.349 usuaris)
provenen de correus electrònics o newsletter.
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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 77 publicacions.

Enguany s’han incorporat 29 publicacions: 25 treballs de recerca entregats i
presentats 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), 1 conferència sobre Salut Digital titulada
‘Adolescents entre pantalles’, 1 conferència sobre recerca educativa anomenada ‘Quina
és la fórmula per desenvolupar superpoders investigadors?’, 1 article titulat ‘La
innovación forzosa como motor de compromiso para la construcción de futuro’ i 1
article anomenat ‘Els treballs de recerca: reflexions sobre el seu objectiu i la formació
en la tutorització’.

Algunes d’aquestes publicacions incorporades enguany a la web són:

- ‘Adolescents també entre pantalles’ - Conferència de Jaume Funes.

- ‘Quina és la fórmula màgica per desenvolupar superpoders investigadors’ -
Conferència de María del Pilar Menoyo Díaz.

- ‘La innovación forzosa como motor de compromiso para la construcción de
futuro’ - Article de Laia Sánchez.

- ‘Els treballs de recerca: reflexions sobre el seu objectiu i la formació en la
tutorització’ - Article d’Empar Polo, Laia Sánchez, María del Pilar Menoyo, Neus
Sanmartí i Urbano Martínez

- ‘Creació d’una novel·la breu’ - Treball de recerca de Laura Orive, alumna de
l’Institut Maria Aurèlia Capmany. 1r premi en la categoria d’arts, humanitats i
ciències socials.

- ‘Intel·ligència Artificial aplicada al diagnòstic precoç del melanoma’ - Treball de
recerca de Núria González, alumna de l’Institut Francesc Macià. 1r premi de
l’àmbit científic.

- ‘Dones impressionistes. Les oblidades’ - Treball de recerca de Maria Robles,
alumna de l’Institut Esteve Terradas i Illa, amb menció especial en la categoria
d’igualtat.

Newsletter i notes de premsa

Els butlletins informatius digitals del Citilab, l’InfoCitilab, ha arribat amb 23 edicions
als subscriptors. Actualment, la newsletter s’envia a una mitjana de 8.360 persones,
sumant més de 300 persones subscrites respecte a l’any passat.
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L’InfoCitilab que ha sigut més consultat ha sigut l’últim de l’any, que s’ha enviat el 21
de desembre d’aquest any i que ha estat consultada per un total de 1.543 persones.
El butlletí informatiu digital en qüestió es pot consultar fent clic aquí.

Impactes de premsa

Enguany s’han registrat un total de 65 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 65 impactes de premsa, el 73,85% es tracta de contingut textual publicat
en línia (en mitjans digitals) i el 26,15% són continguts de ràdio.

Els mitjans de comunicació que han publicat més informació sobre el Citilab han estat
(per ordre): Ràdio Cornellà, El Far, El Periódico i Cornellà Informa.

Els temes que han sumat més impactes de mitjans de comunicació han sigut (per
ordre): la Compra Pública Innovadora, els diversos tallers mensuals sobre noves
tendències tecnològiques del Citilab, la trobada sobre laboratoris ciutadans al
Canòdrom (Barcelona) i el Tecnoestiu.

Una mostra d’aquests impactes de premsa són:

● Compra Pública Innovadora

- ‘Una apli per reduir el temps d’ús dels mòbils’ - Diari Ara, reportatge.
(02/02/2021).

- ‘Neix a Cornellà l’app “Qwalia” per abordar les tecnoaddiccions del jovent’ -
Ràdio Cornellà, entrevista radiofònica. (23/02/2021)

- ‘Citilab de Cornellà diseña una aplicación para reducir el uso del móvil’ - El
Periódico, notícia. (25/02/2021).

- ‘El Citilab promueve una aplicación que ayuda a los jóvenes a reducir el uso del
móvil’ - El Far, notícia. (26/02/2021).

- ‘El Citilab enceta un nou procés de Compra Pública Innovadora per millorar la
digitalització del comerç local’ - Ràdio Cornellà, entrevista. (06/09/2021).

● Tallers mensuals sobre tendències tecnològiques

- ‘Tallers per aprendre noves tecnologies des de casa’ - Què Fer a Cornellà,
notícia. (01/02/2021).
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- ‘El Citilab ofereix un taller virtual sobre creació i disseny de videojocs en 2D i
3D’ - Ràdio Cornellà, entrevista. (06/05/2021).

- ‘Tecnología creativa para cuidar del planeta en un taller del Citilab’ - El
Llobregat, notícia. (12/12/2021).

● Trobada sobre laboratoris ciutadans al Canòdrom (Barcelona)

- ‘El Canòdrom arranca su oferta centrada en las tecnologías abiertas y la cultura
digital’ - El Periódico, notícia. (02/06/2021).

- ‘Tercer intento del antiguo canódromo de Barcelona de cuajar con otro uso’ - 20
Minutos, notícia. (02/06/2021).

- ‘Barcelona acerca la tecnología “crítica” a la ciudadanía en el nuevo Canódromo’
- COPE, notícia. (02/06/2021).

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, també per la seva antiguitat i
activitat des de 2008.

Actualment, el compte de Twitter té un total d’11.683 seguidors. S’han publicat 317
piulades i el perfil de Twitter ha obtingut un total de 84.320 visites.

També és important destacar que les piulades del Citilab han acumulat 531 retuits,
1.396 likes i 129 respostes.

La piulada que ha tingut més retuits (19) ha estat publicada l’11 de febrer amb motiu
del Dia de la Dona i la Nena a la Ciència. En aquest post es pot previsualitzar i
s’enllaça el vídeo realitzat pel Citilab per commemorar el dia. La piulada en qüestió es
pot consultar fent clic aquí.

D’altra banda, la piulada que ha tingut més impressions ha estat el fil de Twitter
desenvolupat des del 26 d’abril fins a l’1 de juny de 2021. En aquest fil, que conté 26
piulades, es presenten les i els 25 autores i autors dels millors treballs de recerca dels
cinc instituts públics de Cornellà de Llobregat. Es pot recuperar aquest fil de Twitter
fent clic en aquest enllaç.

● 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.
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El compte d’Instagram del Citilab tanca l’any amb un total de 1.614 seguidors de
manera que, respecte a l’any anterior, la xarxa social ha experimentat un creixement
d’un 15,04%, que es tradueix en l’increment de 211 seguidors.

El tipus de publicacions que es fan a Instagram són les següents:

➔ Publicacions permanents, que són publicacions que queden fixes al feed del
compte d’Instagram i que van acompanyades de contingut textual.

➔ 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)

➔ Històries, que són publicacions que tenen una durada de 24 hores, un format
vertical i més visual, i que permeten tenir contacte diari i més proper amb
l’audiència.

També s’han actualitzat les històries destacades, que són les carpetes que permeten
recuperar històries de manera indefinida i que estan dividides en temàtiques o
esdeveniments. Les històries destacades que es poden consultar actualment al perfil
d’Instagram del Citilab són: ‘Dia a dia’, ‘EduLab’, ‘Xarxa’, ‘Casal d’estiu’, ‘Tecnoestiu’,
‘SummerLab’, ‘En línia’, ‘Clubs’, ‘#JoEmQuedoACasaACornellà’, ‘Emprenedoria’,
‘Exporecerca’, ‘MIT 2018’, ‘Game Jam’, ‘#SnapCon19’, ‘#BiblioLabXBM’, ‘Drons’ i
‘Cornellà Humana’.

Durant l’any s’han publicat 25 posts permanents, que busquen tenir una qualitat
superior perquè conformen el repositori més visible del perfil d’Instagram, i també
s’han publicat 291 històries d’Instagram, que són imatges més efímeres amb una
finalitat més informativa i/o captadora de participació.

● LinkedIN

El perfil de Citilab a LinkedIN tanca l’any amb 1.363 seguidors respecte als 1.165 que
tenia l’any anterior. Així doncs, la plataforma ha experimentat un increment de 198
seguidors enguany, que significa un creixement del 17%. Aquest increment de
seguidors és superior a l’augment que ja es va experimentar l’any 2020, any en el
qual es van sumar 117 usuaris nous a la plataforma.

D’altra banda, també cal destacar que enguany s’han publicat 68 posts a LinkedIN,
que han acumulat 453 reaccions per part dels usuaris, 1.447 clics i 494 visites úniques
(no repetides).

L’increment de seguidors i interacció 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

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 60 de 70



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2021
Versió: 1.0 |Ref. Memòria Pla d’Acció-2021.gdoc

veure amb empreses o entitats, tallers o formacions que són d’interès pels usuaris de
LinkedIN.

A més, arran de les iniciatives liderades pel Citilab en el marc del projecte Treball,
Talent i Tecnologia, LinkedIN ha sigut una de les plataformes escollides enguany per a
dur a terme la promoció de tallers i activitats dirigides a la ciutadania amb la voluntat
de promoure el treball i la digitalització en el context de crisi provocat per la
pandèmia.

● Facebook

Facebook és la segona xarxa amb més seguidors del Citilab i tanca l’any 2021 amb
4.239 usuaris que segueixen el perfil. Tot i el declivi de la plataforma, que comporta el
fet que la xarxa social no experimenta un balanç de creixement de seguidors (tot i que
sí que suma nous usuaris al 2021), Citilab continua publicant-hi contingut amb la
finalitat d’arribar a tot tipus de públic.

En aquest sentit, és rellevant destacar que enguany s’han publicat 79 publicacions a
Facebook.

● YouTube

El canal de YouTube del Citilab assoleix la xifra de 3.020 subscriptors, canal en el qual
enguany s’han publicat 35 vídeos nous (amb un format de visibilitat pública). Des del
2007 (data de naixement de la plataforma audiovisual del Citilab), el canal de YouTube
del Citilab reuneix 748 peces audiovisuals.

El vídeo del canal publicat que ha acumulat més visites és l’emissió en directe del
track 1 de la XIII Jornada de Programació i Robòtica Educatives, que suma més de 3
hores i mitja d’emissió.

Publicitat a les xarxes socials del Citilab

Durant l’any s’han publicat anuncis a Instagram i a LinkedIN per promocionar diverses
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 tenint en
compte la peculiaritat de cada iniciativa promocionada.

Enguany s’han publicitat les següents iniciatives: els Tallers de Creativitat (un adreçat
a tota la ciutadania en general i un dirigit a empreses), els Tallers de Projectes (un
adreçat a tota la ciutadania en general i un dirigit a empreses), la convocatòria de la
Compra Pública Innovadora, el workshop sobre l’ús de Dades Obertes en el comerç
local i Taller d’estratègia digital per a comerç local.

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

Página 61 de 70



MEMÒRIA PLA D’ACCIÓ 2021
Versió: 1.0 |Ref. Memòria Pla d’Acció-2021.gdoc

● Publicitat del Taller de Creativitat per ciutadania en edat laboral.

● Publicitat de l’edició en línia del Taller de Projectes.
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● Publicitat de l’edició de tarda del Taller de Creativitat.

● Publicitat de l’edició en línia del Taller de Projectes.
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● Publicitat de la Compra Pública Innovadora.

● Publicitat del Taller de Projectes per a professionals (persones
emprenedores o empresàries).
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● Publicitat de l’estratègia en canals digitals per a comerç local.

● Publicitat del workshop sobre l’ús de Dades Obertes per a la
transformació digital del comerç local.
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● Publicitat de l’edició en línia del Taller de Creativitat per a professionals
i equips d’empreses.
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d. Salut Digital

El projecte Salut Digital pren el testimoni de l’antic projecte Tecnoatenció que Citilab
va desenvolupar els darrers anys, amb el qual s'han obert dues línies d’acció, una
primera informativa adreçada a les escoles (alumnat i professorat) i una segona,
oferint suport psicològic a les famílies de la ciutat. Actualment, amb l’objectiu de
sensibilitzar i promoure l’ús responsable de les noves tecnologies en un àmbit més
ampli, que en aquest cas és el de les relacions, el projecte Salut Digital s’adreça a
ciutadania, famílies, AMPAS, joves i docents de centres educatius amb la voluntat de
codissenyar una proposta de valor entorn als temes mencionats i col·laborar amb les
diferents entitats del territori que operen en aquest àmbit (Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, Guàrdia Urbana, Mossos i entitats d’atenció psicològica) per donar una
resposta de valor agregat i una oferta més integrada.

Les accions que s’han dut a terme han estat:

➔ Exploració d’aliances amb experts locals i agents del territori respecte de les
necessitats entorn del tema de debat.

➔ Impuls d’una línia de debat i reflexió sobre les noves formes de relació sorgides
entre persones en l’era digital.

➔ Definició de cinc grans temes a treballar, que són els següents: TIC i noves
formes de relació, ciberbullying, cyber-romance i sexualitat adolescent,
relacions familiars amb les xarxes i soft skills i habilitats transmèdia.

➔ Implementació de canals de detecció d’interès ciutadà.
➔ Celebració de la conferència ‘TIC i noves formes de relació’ de la mà de Jaume

Funes, psicòleg, educador i periodista. El contingut de la qual ha estat emès en
directe durant la jornada i publicat a la web de Coneixements del Citilab.

➔ Celebració de la conferència ‘L’assetjament i el ciberbullying en el món de
l’esport’, a càrrec de Josep Fígols, CEO i cofundador de b-resol, una aplicació
mòbil que ofereix una solució per combatre el bullying, el ciberbullying,
l’assetjament, els trastorns alimentaris a l’adolescència. El contingut de la qual
ha estat emès en directe durant la jornada i publicat a la web de Coneixements
del Citilab.

➔ Generació d’un espai d’intercanvi de coneixement actiu entre persones expertes
en ciberbullying i assetjament al món esportiu amb la participació de diferents
agents.
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5. Generar Valor i Retorn

5.1. SOSTENIBILITAT

Objectius

El 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 del laboratori ciutadà depèn de la seva
capacitat de:

- Codissenyar projectes d’innovació social i digital amb altres grups d’interès per
captar fons de finançament públics o privats.

- Valoritzar i explotar els resultats d’innovació social i digital en forma de
productes i serveis, mètodes, processos o models.

A continuació es presenten les accions d’enguany més destacables:

Identificar, analitzar i aprofitar les oportunitats de finançament de projectes
d’innovació i dels resultats de les innovacions.

S’ha fet un estudi de les principals oportunitats de finançament europees en el marc
del pla de recuperació per Europa. Ha suposat l’anàlisi de l’instrument temporal
d’emergència Next Generation 2021-2023 (NGEU), que fa front a les conseqüències
socioeconòmiques de la crisi de la COVID-19, i l’anàlisi del marc financer plurianual
pel període 2021-2027 (MFP).

- De l’instrument NGEU s’han analitzat els programes: Mecanisme de Recuperació
i Resiliència, ReactEU, Horizonte Europa, InvestEU, Desenvolupament rural,
Fons de Transició Justa, RescEU.

- De l’instrument MFP s’han analitzat els fons estructurals de gestió compartida
com són els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Social
Europeu Plus (FSE+) i Fons de Cohesió (FC). També, els fons de gestió directa
Erasmus Plus, Europa Creativa, Europa Digital, Horizonte Europa, INTERREG,
LIFE, Mecanismo Conectar Europa, Mercado único y competitividad de empresas
i el programa Justícia, drets i valors.
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A nivell nacional, s’ha analitzat el Pla de recuperació, transformació i resiliència
España i el pla España Digital 2025.

Els coneixements obtinguts han de servir per definir el marc d’oportunitats per les
capacitats i recursos actuals o potencials del Citilab. Es tracta d’iniciar el camí del
reposicionament estratègic del laboratori ciutadà i les seves accions en el territori.

Establir aliances amb altres parts interessades per agregar valor i aprofitar
les oportunitats.

Entre les relacions i aliances que es poden destacar per tal d’agregar valor es poden
destacar:

- Relació amb l’Ajuntament de Cornellà en el marc de l’ASUECO i la participació
en el desenvolupament dels agents d’innovació.

- Relació amb l’Ajuntament d’Esplugues, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Sant Feliu i Ajuntament de Sant Boi en el context de centres d’innovació
urbana municipals.

- Relació amb l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació BIT Habitat en el marc de
la Red Innpulso, els centres d’innovació urbana i els laboratoris ciutadans.

- Relació amb el Síndic de Greuges, UGT, CCOO, Universitat Abat Oliva CEU en el
context de bretxa digital i gent gran.

- Relació amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB en la taula de
reactivació econòmica i per a l’assistència a la Fira Biz Barcelona.

- Relació amb Aigües de Barcelona i Ajuntament de Cornellà en la Taula de
Reconstrucció Verde i Ecològica i la Taula Social i d’Ocupació innovació en el
marc de la innovació, la digitalització i el cicle de l’aigua.

- Relació amb experts en el marc de la ciberseguretat pel disseny de noves
propostes de formació professional bàsiques.

- Relació amb el Consorcio Fernando de los Ríos i Guadalinfo en el context dels
laboratoris ciutadans i l’experiència digital.

- Relació amb la Universidad Autónoma de Nuevo León, World Trade Center
Monterrey, World Trade Center Almeda Park, Publioos Web Services i Innolab en
el context de la transformació digital.

- Relació amb la Universitat de Galileo de Guatemala en el context de gestió i
direcció de projectes d’innovació.

- Aliança i participació en el projecte de construcció i avaluació de capacitats
innovadores del sector acadèmic impulsat per CYTED, amb la UTP de Panamà,
UNAM de Argentina, UDEC de Chile, UNIMINUTO de Colombia, ESPOL de
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Ecuador, UPC de España, USAC de Guatemala i la UCSM, CEEP i ECEEP del Perú.

- Aliança per a participar com a facilitadors en la proposta de taller de cocreació
per a l’enfortiment de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria de base
tecnològica de Panamà amb el Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y
de Software libre, en el marc d’oportunitat impulsat per SENACYT.

Codissenyar noves propostes de valor en forma de projecte o de producte,
servei, model o mètode que possibilitin el finançament o el retorn econòmic.

Enguany, atès els diferents requeriments de l’entorn, s’ha pogut analitzar i dissenyar
diferents propostes de projecte:

- Anàlisi d’un model d’intervenció educativa del Regne Unit en el camp de la
formació professional per valoració dels seus beneficis, utilitats i la possible
caracterització del model millorat per un context local.

- Anàlisi de l’Agenda Digital España 2025 per formular propostes d’idees en el
marc de les línies estratègiques de l’agenda, d’acord amb les capacitats i
recursos actuals i potencials de Citilab com a laboratori ciutadà.

- Anàlisi i codisseny d’un nou servei de proximitat en un quiosc en l’àmbit de
joventut, l’ocupació i les TIC.

- Xarxa de connectivitat escola LAN Wi-Fi 5Ghz, WLAN 5G i Fibra Òptica.

Promocionar els resultats de les innovacions i presentar les propostes de
valor a qui pugui estar interessat en recolzar-les.

Enguany, diferents organitzacions s’han interessat pel model de laboratori ciutadà que
impulsa Citilab i els seus principals resultats. Aquest fet ha propiciat diferents accions
exploratòries, de presentació i d'intercanvi de coneixement amb els agents
interessats:

- L’Ajuntament d’Alcarràs en l’àmbit de la formació, ocupació i emprenedoria.

- L’Ajuntament de Sant Boi en l’àmbit de l’educació.

- L’Ajuntament de Molins de Rei en l’àmbit de la governança, el model
d’organització, de gestió, financer i d’avaluació d’un espai d’innovació tipus Lab.
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