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LABORATORI DE 
CIUTADANIA DIGITAL

Projecte
Col.laboratoris 1.0

Prototipant sistemes oberts d’innovació digital i social, 
millorant i accelerant la capacitació dels seus actors.

(Octubre 2019- Març 2020)

15 octubre del 2019



El projecte

El LCD de i2cat proposa a la Direcció General de Societat Digital el projecte
Col.laboratoris 1.0 com via d’apoderament d’una ciutadania digital

La hipòtesi de la que parteix el projecte Col.laboratoris 1.0 es la possibilitat
d’anar organitzant un sistema d’innovació digital i social que anomenem
sistema universal d’innovació obert al conjunt de la ciutadania i que constituexi
els fonaments de construcció de la societat digital.

Aquesta idea ja va sorgir en el projecte, Catlabs, a partir d’un primer estat de 
l’art dels diferents laboratoris oberts i ciutadans que havien nascut a Catalunya 
en els darrers anys. 

Ara amb el LCD, reprenem aquesta hipòtesi i la volem validar amb un conjunt
d’accions orientades a comprovar la seva viabilitat.
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Missions

“Una ciutadania digital:
Apoderada, entrenada i segura. 

“Un govern i una administració del segle 
XXI: Oberta, digital i eficient”. 
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Programa de recerca i innovació

1

2 3

4

4. Formació dels 
agents d’innovació 
social digitals. 
Disseny i posada en marxa
dels primers cursos i 
masters per a la formació
dels agents d’innovació
social digital a tots els
territoris. 

2. Soberania digital 
ciutadana. 

Desenvolupar les 
implicacions de les 
noves teories sobre 
identitat digital 
sobirana (self
souvereign identity)

3. Els nous sistemes 
d’innovació universals a l’era 
digital
Disseny i desenvolupament dels 
primers prototips de sistemes 
d’innovació oberts al conjunt de la 
ciutadania. Nous tipus 
d’acceleradores de labs 
d’innovació social digital.

Laboratori de
Ciutadania 

Digital

1. Drets i 
responsabilitats 
de la ciutadania 
digital.
Generar nous drets i 
responsabilitats pròpies 
De l’era digital.  
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1. Disseny i desenvolupament dels primers prototips de sistemes 
d’innovació oberts al conjunt de la ciutadania en un territori concret

2. Disseny i posada en marxa de la formació per a la capacitació dels
agents d’innovació social digital a tots els territoris. 

Objectius del projecte



Una societat digital, una societat del coneixement, es un gran sistema d’innovació. Es d’aquest sistemes d’on han 
sortit totes les noves tecnologies. Aquest sistema s’esta començant a obrir.  La propia societat esta generalitzant la 
creació de labs de tot tipus (living labs, fablabs, social labs, edulabs,…) 

Els col.laboratoris son les estructures de coordinació d’aquests labs amb els sistemes oficials de recerca i innovació
per generar una societat digital oberta i inclusiva. 

Els col.laboratoris son noves estructures d’innovació oberta, col.laborativa que poden ajudar a la majoria de la 
població del país no només a estar connectats a Internet sino a generar les innovacions en les estructures 
educatives, económiques, de treball, de societat, de política que puguin generar unes millors millors condición de 
vida. 

En aquest sentit, son sistemes de labs que combinen estructures dels sistemes oficials d’innovació amb els nous
elements emergents (living labs, fablabs, edulabs,…)

Tenen un carácter “artificial”: son autodissenyades i autogovernandes pels seus propis participants

Aquestes noves estructures socials digitals es poden organitzar en qualsevol territori, sigui urbà o rural o mixte, 
superant la dicotomía camp-ciutat propia de l’era industrial. El procesament d’información es una tecnologia per 
procesar simbols i coneixement que es pot desenvolupar a qualsevol punt de la Terra o  de l’espai on hi hagin
humans i ordinadors connectats entre sí.

.

Col.laboratoris, un nou pas en la generació del sistemes universals d’innovacio



.
En la evolució d’Internet a Catalunya podem trobar: punts d’accés públic, labs de diferents formats i ara col.laboratoris.

Punt TIC
Punts publics d’accés universal a Internet i al sistema universal

d’innovació

Labs 
(Living labs, fablabs, bibliolabs,  social labs, edulabs, 

labs especialitzats o locals)

Col.laboratoris
(Sistemes de labs que combinen CERCA, 

Tecnio, Univ., empreses amb els labs i els Punt TIC i d’altres )

El cas català: PUNT TIC, Labs d’innovacio social i col.laboratoris.



El Nou programa Horizon Europe (2021-2017)



Climate,
Energy

Culture, Creativ

Health

Digital, 

Food
Bioeconomy

Horizon Europe i els possibles nous col.laboratoris a Catalunya

Ecosistemes territorials basats
en xarxes digitals avançades
5G/I0T/Immersive Reality

Ecosystemes
d’innovació social
I col.laborativa. 
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a) Col.laboratori territorial  a CatSud.
Dissenyat i prototipat entre actors de la quadruple helix les diferents instàncies de 

l’administración pública, principalment Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, així com
universitats i sectors empresarials i socials del territori.

b)  Postgrau Innovació Social Digital.
La generació de un conjunt de materials, cursos i dispositius educatius que ajudin i accelerin
la formació de profesionals en la innovació social digital, i la dinamització de col.laboratoris com a 
noves estructures de sistemes universals d’innovació.

c) The Lab Internacional Workshop. 
Creació d’una comunitat global de recercaires i innovadors en el camp dels sistemes
d’innovació universals mitjançant col.laboratoris.  Aquesta comunitat començarà per agrupar els
investigadors i innovadors de Catalunya interessats en aquest àmbit.

Accions del projecte.



i2cat

La Senia Lab

Co-Ebre Lab
Ribera d’Ebre

URVLab

Amposta
Lab

Ciutat
Savia
Colab,
Reus

Tarragona
Social Lab

Tic CatSud

1. El Colaboratori CatSud. 1.0

Formar el Col.laboratori Catalunya Sud 2040 amb la URV, i2cat, 
els governs locals de les principals ciutats i comarques de la 
regió,  la Generalitat i els actors empresarials i socials. 

El projecte
connecta el Pacte 
Nacional per la 
Societat Digital 

amb

el Pacte Nacional 
per la Societat del 
Coneixement.

• i2cat. 
URV

• Diputació de
Tarragona

• Reus
• Tarragona
• Amposta.

Consell Comarcal 
• Ribera Ebre



La iniciativa CatSud 2040 

• Visió:  “Regió ecoregeneradora, 
socialment avançada i 
intel.ligentment pròspera”.

• “Tenim el medi ambient com a 
prioritat, presenvant els recursos 
naturals, i hem generat una 
ecosocioeconomia capdevantera
que impregna tots els sectors
tradicionals i els nous que han 
emergit”. :37)

• Manca encara una estrategia 
digital i d’innovació social.







Actius de CatSud per a la transició digital i social

• La URV va ser l’origen de la primera xarxa ciutadana de tot l’Estat, 
TINET. https://www.tinet.cat/

• Lideren CYBERCAT, la xarxa de recerca en seguretat del país. 
http://www.cybercat.cat

• Han creat el TIC CAT SUD, el primer cluster digital fora de l’área de Barcelona.
https://www.ticsud.cat/ i ara el grup VAG d’Amposta. https://www.vag.cat/

• Son pioners en la xarxa PUNTTIC i ara en la seva transformació en Col.laboratoris: Co-Ebre Lab. 
http://punttic.gencat.cat/article/neix-coebrelab-un-espai-dinnovacio-social-digital

• Es una regió concentradora de laboratoris d’innovació: La SeniaLab, AmpostaLab, Lab d’Innovació social Tarragona, 
projecte Ciutat Savia Reus.

• Lideren la xarxa de Coworking Rural, que va neixer a la Ribera d’Ebre.
https://www.cowocatrural.cat/

• Es un hub d’exportació de talent digital (M. Sanroma, director de PuntCAT, Lluis Anaya, cap d’innovació del CTTI, Robert 
Rallo, Mercè Gisbert,…)

• Té connexió amb altres hubs internacionals: Regió de Tampere (Finlandia).  Projecte DEMOLA, acord URV amb Univ. De 
Tampere.https://www.demola.net/

CatSud Col.laboratori: transició energètica, digital i social.

https://www.tinet.cat/
http://www.cybercat.cat/
https://www.ticsud.cat/
https://www.vag.cat/
http://punttic.gencat.cat/article/neix-coebrelab-un-espai-dinnovacio-social-digital
https://www.cowocatrural.cat/
https://www.demola.net/


Construcció d’un col.laboratori que :

Pilot que inclogui
-Tecnologies digital 5G-IoT i 
-Tecnologies socials, (Labs) 
amb aplicacionsa l’emergencia climática 
i la transició energètica. 



1. Postgrau/Master Innovació Social Digital i2cat-UB: 
“Dissenyant labs”.
2. Executive Seminar: Dissenyant col.laboratoris
3. Acceleradora de col.laboratoris.
4. User Experience i Social Validation Lab.

III. Formació i acceleració



El principal punt feble de la societat digital a l’Estat espanyol. 

Digital 
Economic and
Social Index. 
(DESI).
Comparació
Espanya,
EU.

Capital humà



Postgrau
Innovació
Social 
Digital

Master in Digital Social 
Innovation

designing Social Complex
Innovative Systems, The Lab

Enginyers industrials a càrrec
Dissenyar maquines i procesos
industrials

Industrial Management/ MBAs
Per formar a “managers industrials”.

The Computer/ The Net
Computer science and        t             
TechnologyIndustrial era

Digital era

After Great Economic Crack 1929

After Economic Social Crack 2008!!

PostGrau en Innovació Social Digital, la formació que tot
computer scientist i enginyer TIC hauria de pasar per liderar el
desenvolupament de societats digitals. Dirigit en particular als
dinamitzadors socials per acreditar les seves competències. 
També esta obert als cientìfics socials interessats en jugar 
un rol rellevant en el món digital.



Es tracta d’un seminari dirigit als liders tant acadèmics, politics com tècnics
dels primers col.laboratoris entessos com sistemes complexes de labs. 

L’objectiu es una capacitació en aquesta nova area de recerca que combina 
-coneixement de tecnologies i cultura digital. 
-coneixement de innovació social
-coneixement de sistemes de recerca i innovació. 

La formació dura 5 sessions d’un mati repartides en dues setmanes.  

I al final s’ha de poder haver predissenyat un col.laboratori i les diferents
passes
Que demanen la seva construcció. A continuació la “acceleradora de labs i 
col.laboratoris” ajudara mitjançant la mentorització al desenvolupament
d’aquests colabs. 

Executive
Seminar
on

Universal 
Innovation
Ecosystems



Acreditant

De la mateixa forma que Acció acredita als seus "assesors d'empreses" per 
potenciar la innovació empresarial. 
Veure, https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-
acreditacio/assessors/, 

Proposem que la Conselleria de Politiques Digitals acrediti al nou tipus de 
profesional de la innovació digital social al  territori. 
La seva principal funció es liderar els procesos de generació i implementació del 
nou model d’innovació digital territorial. 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/


III. The Lab, the research workshop.

First international research workshop on
labs as new digital societal structures.
Date. March 2020.
Place. Barcelona, i2cat.

Organització d’una reunió internacional de recercaires i innovadors 
de labs,  
seguint el model de “A Lab on labs”.

Invitation: ENoLL, FabFoundation, ESSI, COLEF, Aalborg 
University, BDFI (UK). 
Participants from the Catalan universities and research community.







Fase Creativa Fase 
Prototipatge

Fase
Implantació

Fase
Avaluació

Necessitats

Fase Recerca

Process Innovació Avaluació

Think-Tank

Formació Postgrau: Dinamitzadors i coordinadors punts TIC
Postgrau: Innovadors i líders de laboratoris socio-digitals
Postgrau: Disseny de col.laboratoris i equipaments de la societat digital

Informes de tendències i comprensió de la societat digital
Assessorament en politiques públiques digitals
Disseny de futurs socio-digitals

Serveis de suport als processos d’innovació social i digital

Treball de camp
Desktop Research

Creativity Workshops

UXR, Validació
social

Acceleradora
projectes

Avaluació
impacte i canvi

Consultoria Disseny de labs, co-laboratoris socio-digitals i projectes d’innovació social i digital

Carta de Serveis del LCD.



Mes Octubre                      Novembre Desembre Gener

Setmana. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Col.labotoratori
CatSud

Formació

Accelera
dora

Workshop
de recerca

Calendari i entregables (a completar)

Febrer Març Abril

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Inici del 
projecte



Equip de treball.

Director del projecte: Artur Serra. 
Dedicació: Full time, 5 mesos, 40h setmanals

Director adjunt, Jordi Colobrans, antropòleg. UB
Dedicació, Part time: 25 hores setmanals, 5 mesos, 

Director adjunt, Josep Maria Miró, antropòleg. consultor
Dedicació Part Time, 25 hores setmanals.  5 mesos,

Col.laborators: 
-Jordi Delgado, professor de la UPC
Dedicació
-Mercè Molist, comunicadora. 



Presupost

Director del projecte: Artur Serra. 
Dedicació: Full time, 5 mesos, 40h setmanals………………………………………30.000…

Director adjunt, Jordi Colobrans, antropòleg. UB
Dedicació, Part time: 25 hores setmanals, 5 mesos, x 33 euros+IVA……………20.000…. 

Director adjunt, Josep Maria Miró, antropòleg. consultor
Dedicació Part Time, 25 hores setmanals.  5 mesos, x33 euros+IVA……………20.000…..

Col.laborators: 
-Jordi Delgado, professor de la UPC......................................................................10.000....
Dedicació
-Mercè Molist, comunicadora
Dedicació …………………………………………………………………………….......10.000... 



Apendix.

• Digital Economic and Social Index 2019
• European Innovation Scoreboard,2019
• Regional Innovation Scoreboard, 2019.

La societat digital segons el DESI i el RSI.



El Digital Economy and Society Index.
L’EU DESI es l’indicador que utilitza la Unió Europea por comparar Estats europeus en aquest
camp. L’edicíó del 2019 situa curiosament a Espanya en el lloc 11e per davant de països com
Alemanya (12) França(15). Tot i no tenir dades a escala regional, es raonable considerar que  
Catalunya es pugui situar al menys dins la mitjana española sino per davant. En aquest
moment no disposem de dades regionals, pero seria molt convenient tenir-les. 



European Innovation Scoreboard 2019 by country
Es una paradoxa que mentre que en 
indicadors de sistemes d’innovació
Espanya esta força enderrerida (lloc 19) 
en Societat Digital sembla més avançada (lloc 11). 



¿I com estem en materia d’innovació a 
Catalunya?

El Regional Innovation Scoreboard es 
l’ indicador de UE respecte als sistemes
regionals d’innovació

La posició de Catalunya (com Espanya)
esta molt més darrere en el RSI  en relació amb d’altres regions i 
països com Alemanya o França, que en el DSI.

Una opció estratégica podría ser aprofitar
les avantatges mostrades pel Index DESI 
per millorar la nostra posición competitiva 
en innovació.



¿Quin
sistema 
d’innovació
tenim a 
Catalunya?



Quin sistema d’innovació tenim a 
Catalunya?

Els punts febles son els
referits a la innovació
empresarial:

-”Innovative SME collab”
-”Product/process innovations”
-”Non R&D innovation expend”
-”Lifelong learning”

El baix nombre mitjà
d’empleats per
empresa (4 persones) amb un 
capital humà relativament amb
baixa qualificació poden 
explicar el limitat nivell
d’innovació empresarial. 



L’aposta del projecte Col.laboratoris es 
aquesta: 

Fer de la societat digital el gran
motor del sistema d’innovació del pais.



El capital humà, 
principal punt feble

Comparació
Espanya,
EU.





Per tant la capacitació del capital humà ICT 
Skills a nivell mig (ICT specialists) es la 
tasca més urgent. 
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