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1. Introducció
En un context de recursos públics limitats, elevades expectatives de la ciutadania
envers el sector públic i increment de la pressió sobre la despesa pública per
l’envelliment de la població, l’increment de les desigualtats socials i el canvi climàtic, el
sector públic únicament pot donar resposta a les necessitats creixents i canviants de la
societat mitjançant la innovació social, és a dir, la innovació orientada a adreçar els
reptes de la societat.
Per donar resposta als reptes actuals de la societat, el sector públic no es pot limitar a
introduir petites millores als serveis existents, sinó que ha de canviar la manera de
dissenyar les polítiques públiques per reinventar aquests serveis. Innovar al sector
públic no és fàcil; els obstacles i les dificultats estan clarament identificats. No obstant
això, als països més avançats les administracions públiques estan modificant la
manera de dissenyar i implementar polítiques públiques, mitjançant la innovació social
i col·laborativa (amb agents d’R+D+I1, empreses i societat civil) i l’experimentació
(mitjançant proves pilot). Aquest canvi en l’orientació de les polítiques públiques
esdevé especialment rellevant en un context en què les respostes als reptes socials
complexos no són òbvies i sovint requereixen la implicació dels agents d’innovació, les
administracions, les empreses i la ciutadania, així com canvis en la manera de treballar
i de comportar-se. En aquest marc, les TIC són una eina clau que permet noves
formes d’organització i noves maneres de fer les coses i, el que és més important,
traslladar el focus de la innovació des de la tecnologia cap a les persones.

1

En aquest document, el concepte d’agents d’R+D+I s’ha d’entendre en un sentit ampli: entitats que tenen
en la seva missió fer recerca i innovació.
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Elements clau en el disseny i la planificació de les polítiques públiques
- El disseny i la planificació de les polítiques públiques ha de partir de la
comprensió del repte o la necessitat de la societat des d'una perspectiva global
(context, oportunitats, riscos, interaccions sistèmiques, actors implicats, etc.).
Així mateix, des del primer moment ha de tenir en compte el comportament de
les persones i, especialment, dels usuaris dels serveis públics.
- Les polítiques públiques dissenyades amb un enfocament centrat en l’usuari dels
serveis (la ciutadania) i que tenen en compte el comportament de les persones,
són més efectives. Les administracions públiques han aprofitar les possibilitats i
les oportunitats que ofereixen les TIC per articular processos d’innovació oberta,
en col·laboració amb els agents del territori (agents d’R+D+I, empreses i societat
civil).
- L’impacte de les polítiques públiques depèn, en gran part, del comportament de
les persones, que és difícil d’anticipar. Per això esdevé clau que les
administracions apostin, des de l’inici del disseny de les polítiques públiques, per
un procés obert, interactiu i col·laboratiu amb els usuaris dels serveis públics, en
el qual l’experimentació i l’aprenentatge siguin l’element central.

El Govern de Catalunya, mitjançant el programa CatLabs (emmarcat en les estratègies
RIS3CAT i SmartCat) impulsa la innovació social, digital i col·laborativa com a motor
de canvi cap a un model de societat més inclusiu, més sostenible i, en definitiva, més
centrat en les necessitats de les persones.

Els agents de CatLabs
En aquest procés de canvi tenen un paper clau els espais d’innovació col·laborativa
(living labs, laboratoris ciutadans; espais de fabricació digital; centres de
cotreball...). Aquests espais i les entitats i les persones que els promouen (d’ara
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endavant, agents de CatLabs) comparteixen la visió que la innovació és per a tots i
posen a disposició de la ciutadania, les empreses i les administracions públiques
espais d’experimentació (físics o virtuals) on es treballa amb metodologies
d’innovació digital, oberta i col·laborativa. Per tant, aquests espais esdevenen el lloc
natural on es troben les administracions, les empreses, els agents d’R+D+I i la
societat civil d’un territori per innovar i definir respostes conjuntes als reptes socials
del seu entorn.

Amb l'objectiu d’explorar, descobrir, impulsar i desenvolupar noves oportunitats i noves
formes de col·laboració entre el sector públic i els agents de CatLabs per donar noves
respostes als reptes socials, els dies 6, 7 i 8 de juny la Generalitat va organitzar, a
Tecnocampus-Mataró, el Primer Camp d’Innovació de CatLabs, en col·laboració amb
el Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea.
Aquest document s’estructura en els apartats següents:
- Els camps d’innovació com a eina per dissenyar respostes col·laboratives per a
reptes socials complexos.
- El Primer Camp d’Innovació de CatLabs (objectius i fases).
- Resultats preliminars del Camp i propers passos.
- Balanç preliminar del Camp.
- Annexos.
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2. Els camps d’innovació com a eina per
dissenyar respostes col·laboratives per a
reptes socials complexos
Els reptes socials complexos sovint tenen múltiples solucions (també complexes), cap
de les quals no és perfecta. Normalment aquests reptes o problemes estan causats
per interaccions complexes dels comportaments d’individus, organitzacions i
institucions.
En el marc de l’estratègia Europa 2020 i de les estratègies regionals per a
l’especialització intel·ligent (RIS3), la Comissió Europea i el Comitè de les Regions
impulsen la metodologia dels camps d’innovació com a eina per afrontar
col·lectivament i de manera efectiva reptes de la societat que són conseqüència
d’interaccions entre els comportaments de les persones, les organitzacions i les
institucions i que, per tant, requereixen respostes complexes.
Aquesta metodologia, que neix de la mà dels camps d'innovació social de la
Universitat d’Aalto (Finlàndia), a partir d’un repte social planteja un procés estructurat
en diverses fases per explorar i definir solucions innovadores que li donin resposta.
Els camps d’innovació són impulsats per una o més entitats (normalment públiques,
però no necessàriament) per desenvolupar i implementar respostes innovadores i
col·laboratives per a reptes socials complexos. En el camp d’innovació aquestes
entitats actuen com a impulsores dels reptes i, en certa mesura, també com a
propietàries, atès que tenen el compromís de continuar treballant en les solucions
cocreades en el camp i d’impulsar projectes pilot per contrastar-ne l'eficàcia.
Es pot dir, per tant, que els camps d’innovació marquen l’inici dels processos
col·laboratius de disseny, prova i avaluació de respostes innovadores a reptes socials
complexos.
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complexos

Quadre 1. Fases dels camps d’innovació
1. Preparació
1.1. Definició de reptes
1.2. Identificació de participants (amb representació de tots els agents implicats)
2. Execució (2-6 dies)
2.1. Exploració de reptes i oportunitats (fase de divergència)
2.2. Combinació d’idees (fase de convergència)
2.3. Proposta i planificació de possibles projectes pilot (fase de concreció)
3. Desenvolupament de projectes
3.1. Disseny dels projectes pilot (6 setmanes)
3.2. Implementació i monitoratge dels projectes pilot (6 mesos)
3.3. Avaluació dels projectes pilot, implementació a una escala més gran (incorporació a les
polítiques públiques o a altres actuacions amb impacte social) i avaluació de l’impacte
(6 anys)

Per a aquests processos cal que les administracions públiques exerceixin un paper de
lideratge i que es comprometin a treballar col·laborativament amb altres agents del
territori per buscar, dissenyar i implementar solucions innovadores.
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3.1. Objectius
Els principals objectius del Primer Camp d’Innovació de CatLabs —que va tenir lloc el
6, 7 i 8 de juny— eren explorar, descobrir, impulsar i desenvolupar noves oportunitats i
noves formes de col·laboració entre administracions, empreses, agents d’R+D+I i
societat civil per donar resposta als reptes socials actuals. Les propostes treballades al
Camp haurien de ser la base per desenvolupar i impulsar, des de les administracions
públiques i des de la xarxa d’agents de CatLabs, línies d’actuació focalitzades a
codesenvolupar solucions innovadores per a reptes de la societat.
L’experiència d’aquest Primer Camp també ha servit per provar l’eina dels camps
d’innovació promoguda per la Comissió Europea i per avançar, en col·laboració amb el
JRC, en la definició de metodologies de treball d’innovació col·laborativa adreçada a
reptes socials.

La Xarxa CatLabs
Els agents de CatLabs són actors clau en el procés d’obertura del sistema
d’innovació de Catalunya que posen a disposició de la ciutadania, les empreses i
les administracions públiques espais (físics o virtuals) d’experimentació en els quals
es treballa amb metodologies d’innovació oberta i col·laborativa.
Els agents de CatLabs que ho sol·licitin i compleixin determinats criteris s’integraran
a la Xarxa CatLabs, que es constituirà el setembre del 2017.
La xarxa s’estructurarà en quatre nivells:
- Persones i entitats que signen la carta de compromís de CatLabs
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- Labs acreditats per la xarxa que compleixin una sèrie de requisits. Són entitats o
estructures (amb personalitat jurídica o sense) que desenvolupen projectes
d’innovació social i digital amb perspectiva de quàdruple hèlix.
- Persones amb reconeguda experiència en la innovació social i digital amb
perspectiva de quàdruple hèlix. Perquè aquesta experiència pugui ser
reconeguda han d’emplenar una fitxa amb informació sobre els projectes en què
han participat.
- Entitats que contribueixen al canvi cap a un model d’innovació i ciència obertes a
Catalunya. Han d’emplenar una fitxa en què facin constar informació relativa als
labs que impulsen, així com altres actuacions i projectes mitjançant els quals
contribueixen a aquest canvi de model a Catalunya.

3.2. Preparació
La fase de preparació d'un camp d’innovació és clau. Per preparar el Camp, es van
organitzar dues sessions formatives per al mes d’abril, en les quals van participar
quaranta persones, en col·laboració amb el JRC i amb el suport d’un facilitador amb
experiència internacional. Els objectius eren fer una simulació del camp d’innovació
amb els impulsors dels reptes i formar facilitadors d’arreu de Catalunya.
D'altra banda, el 25 de maig va tenir lloc la jornada “El nou paradigma de ciència i
innovació obertes: reptes i oportunitats per a Catalunya”, a la qual van assistir 180
persones. En aquesta jornada, en la qual van participar ponents de perfils molt
diversos (representants de l’Administració pública, del sistema de recerca i innovació,
del món empresarial i dels agents d’innovació que treballen amb una perspectiva de
quàdruple hèlix, centrada en el ciutadà), es va definir el marc per al debat a Catalunya
sobre els reptes i les oportunitats d’articular un model d’innovació i ciència més oberts i
més centrats en els reptes de la societat.
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3.3. Execució
3.3.1. Participants

En el Camp van participar 90 persones, prèviament seleccionades, en representació
dels grups següents:
1. Representants de les entitats impulsores dels reptes.
2. Representants dels agents de CatLabs (living labs, espais de fabricació digital,
espais de cotreball, entitats del teixit associatiu, punts TIC...)
3. Representants del món empresarial, de la ciutadania, de les administracions
públiques i dels agents de recerca i innovació.
4. Observadors de la Comissió Europea i de la Generalitat de Catalunya.
5. Facilitadors.

3.3.2. Reptes

En el Primer Camp d’Innovació de CatLabs es van articular quatre grups de treball,
cadascun dels quals es va centrar en un repte real impulsat per una entitat pública:
1. Repte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona: "Com es pot apropar la
societat (ciutadans, administracions i empreses) a la universitat?"
2. Repte impulsat per l’Ajuntament de Mataró: "Com es pot obrir la ciutat al model
d’innovació de quàdruple hèlix perquè la ciutat i els ciutadans esdevinguin més
innovadors?"
3. Repte impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya: "Els labor labs podrien ser
espais per generar oportunitats d’ocupació en àmbits emergents? (Aquest repte
posa el focus d’atenció en persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.)"
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4. Repte impulsat per l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat de Catalunya:
"Com es pot aconseguir que la ciutadania esdevingui el motor del canvi cap a un
nou model d’economia circular?"
En l’apartat 4 s’explica amb detall cada un d’aquests reptes.

3.3.3. Dinàmiques

La metodologia dels camps d’innovació estableix unes fases que cal respectar:
1. Fase de divergència i de reformulació del repte.
2. Fase de discussió amb convidats externs.
3. Fase de convergència i de concreció de possibles projectes pilot.
4. Fase de concreció de les propostes de projectes pilot que es presenten en la sessió
plenària final del camp.
Les dinàmiques dels grups durant el Camp van ser molt diverses, en gran part per les
diferents maneres de fer dels impulsors i dels facilitadors. Actualment, el JRC està
elaborant una guia metodològica per als camps d’innovació. Hi ha una primera versió
de la guia i es preveu que a finals del 2017 se'n publiqui una de més elaborada, que
incorpori els aprenentatges del Primer Camp d’Innovació de CatLabs, organitzat en
col·laboració amb el JRC.
En el quadre que hi ha a continuació es recullen els punts clau que cal tenir en compte
per a un bon camp d’innovació.
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Quadre 2. Punts clau per a un bon camp d’innovació

Entitat
organitzadora

- Les entitats que es plantegen impulsar un camp d’innovació han de
tenir molt clars els objectius que es volen assolir amb el camp. Això
comporta:
- Tenir ben identificats i definits els reptes als quals es vol donar
resposta al camp d’innovació.
- Tenir un compromís a mitjà i llarg termini, més enllà de la realització
del camp. Aquest compromís serà conjunt amb els tots els agents
implicats.
- Comunicar molt bé els reptes i els objectius del camp als
participants, que s’hi han de sentir implicats.
- En funció de tots els punts anteriors, l’entitat organitzadora ha de
decidir quins reptes es treballaran en el camp, quines dinàmiques de
treball se seguiran i quins han de ser els perfils dels participants i dels
facilitadors.
- Cal que hi hagi com a mínim una persona d’aquesta entitat que tingui
una visió global del camp i dels reptes i que garanteixi la coherència
del projecte, també a mitjà termini, és a dir, més enllà del Camp.

Preparació del
camp

- La fase de preparació del camp és clau per garantir un bon
funcionament. Hi han d’estar implicats els organitzadors, els impulsors
dels reptes i els facilitadors. Aquesta preparació és clau per
consensuar tant les dinàmiques dels grups com les expectatives
relatives als resultats que cal assolir i al que passarà després del
camp.

Reptes i
impulsors dels
reptes

- Els camps d’innovació se centren en reptes socials complexos i prou
generals perquè les persones que hi participin s'hi puguin sentir
implicades. A la vegada, però, han de ser reptes d’una entitat que
n’assumeixi l’impuls. Aquesta entitat adquireix el compromís de buscar
i implementar noves solucions amb una perspectiva de quàdruple
hèlix.
- Les entitats impulsores han de treballar prèviament els reptes perquè
quan es presentin al camp quedi ben clar quin és el repte i el seu
context. En aquest sentit, es recomanable elaborar un DAFO de cada
repte.
- Les persones que participen al camp com a representants de l’entitat
impulsora d'un repte l'han de conèixer bé, se n’han de sentir
propietaris i han d’estar implicades directament en la implementació
de les solucions que es defineixin al camp. Així mateix, cal que tinguin
una visió global del repte i dels agents implicats en les possibles
solucions. Així mateix, dins de la seva organització han de tenir
capacitat per prendre decisions o per influir en les persones que les
prenen.
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Facilitadors

- Si en el camp hi ha diversos reptes i grups de treball, cal que hi hagi la
figura del facilitador en cap, responsable de la dinàmica general del
camp. Per a cada grup de treball hi ha d’haver un o dos facilitadors
(segons el nombre de participants del grup) amb experiència.
- Els facilitadors han d’estar coordinats i han de tenir clares les
dinàmiques bàsiques del camp. Les dinàmiques concretes de cada
grup de treball són més flexibles, depenen de l’enfocament dels
facilitadors.
- Els facilitadors han de conèixer els reptes, han de tenir una certa
complicitat amb els impulsors dels reptes i han de tenir molt clars els
objectius de cada fase per tal de poder ajudar el grup a assolir-los.
- La fase de divergència és probablement la que presenta un repte més
gran per als facilitadors. No es tracta simplement de promoure una
pluja d’idees de solucions, sinó de treballar conjuntament amb els
impulsors dels reptes i els participants per redefinir el repte combinant
diferents perspectives i identificant tots els elements que hi tenen
relació.
- El paper dels facilitadors és garantir que les dinàmiques del camp i
dels grups de treball flueixin i que es treballi per assolir els objectius
fixats. Han de garantir que la dinàmica del grup sigui respectuosa amb
les regles estipulades i només han d'intervenir quan sigui necessari i
sempre des d'una posició imparcial, al marge de la discussió.
- Han de facilitar la participació de tots els membres del grup, han
d’ordenar les intervencions i han de mantenir una posició imparcial en
tot moment. Així mateix han d’intentar que el debat sigui fluid, només
han d’intervenir-hi quan calgui i mai hi han d’aportar continguts.
- En determinats moments és necessari que incentivi el caos per tal de
situar els participants fora de la seva zona de confort i provocar la
divergència necessària perquè flueixi la creativitat. Durant la fase de
confluència, en canvi, cal que tingui la capacitat de fer confluir les
diverses visions i de resumir-les en idees força.

Participants

- Hi ha metodologies molt diverses per al procés de selecció dels
participants. La composició concreta ha d'estar en funció dels reptes
que calgui treballar. En tot cas, la diversitat de perfils dels participants
és clau per impulsar propostes innovadores que tinguin en compte
totes les dimensions del repte i les visions de tots els agents implicats.
- Els participants s’han de sentir implicats d’una manera o una altra amb
el repte i la seva solució.
- És important que totes les persones aportin la seva visió personal,
com a ciutadans, a banda del seu punt de vista professional.
- Si hi ha persones que interessa que participin al Camp però no hi
poden assistir tots els dies, es pot considerar la possibilitat de
convidar-los a participar en algun moment concret (un matí, una tarda,
un dia...). Cal pensar molt bé en quina fase és més convenient
aquesta participació (divergència, concreció, etc.).
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Observadors i
relators

- Cada grup de treball ha de tenir com a mínim una persona
encarregada de documentar tota la dinàmica del grup de treball i les
propostes que s'hi hagin fet (tant les que s’hagin acabat consensuant
com les que no). També és recomanable que hi hagi almenys un
relator que documenti la dinàmica del conjunt del camp, amb una visió
més general de tot el procés.

Durada del camp

- Els reptes socials complexos requereixen solucions complexes, que
no es poden desenvolupar en un dia. És per aquesta raó que la
metodologia dels camps d’innovació planteja que tinguin una durada
de 2-6 dies.
- Com més llarga és la durada del camp, més difícil és que la gent tingui
disponibilitat per assistir-hi. Cal trobar “l’equilibri just” entre aquests
dos factors per a cada camp en concret.

Dinàmiques

- Les dinàmiques de treball (tant les generals del camp com les
particulars dels grups) han d’estar ben definides. La metodologia dels
camps d’innovació en defineix unes línies generals, però per a cada
camp cal concretar dinàmiques més específiques, adaptades als
reptes que es volen treballar i als objectius que es volen assolir.
- És clau que els facilitadors tinguin molt clares les dinàmiques fixades i
que les transmetin a tots els participants.
- És important la cohesió de cada grup de treball i la construcció de
consciència d’equip des del primer moment. Hi ha eines molt diverses
per aconseguir aquest objectiu. Cal saber triar-ne les més adequades
a cada cas i aplicar-les.
- Per promoure la cohesió dels grups de treball, cal evitar que hi hagi
persones que hi entrin i en surtin, atès que això distorsiona la
dinàmica de grup.

Espais i eines de
suport

- És clau que l’entorn de treball sigui còmode i s'adapti a les diverses
dinàmiques. Les característiques de l'espai (llum, sonoritat, comoditat,
temperatura, mobiliari, etc.) i els elements tècnics de suport han de
facilitar el treball en equip, tant en grups petits com en sessions
plenàries.
- Cal disposar d’elements de suport adequats per a l’aportació d’idees i
la construcció de visions compartides i de consensos, que són els
típics dels processos de design-thinking.
- Una eina de suport útil a l’hora de plantejar les possibles solucions
són els llenços (canvas) adaptats a resoldre reptes socials
(v. l’annex 2).
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3.4. Desenvolupament de projectes
La metodologia dels camps d’innovació preveu per a després del camp els passos
següents (de manera orientativa):
1. Durant les sis setmanes següents: disseny dels projectes pilot.
2. Durant els sis mesos següents: implementació i monitoratge dels projectes pilot.
3. Durant els sis anys següents: avaluació dels projectes pilot, implementació a una
escala més gran (incorporació a les polítiques públiques o a altres actuacions amb
impacte social) i avaluació de l’impacte.
Durant les setmanes posteriors al Camp, les entitats impulsores treballen en les
propostes i les idees elaborades al Camp per concretar els projectes pilot que
impulsaran en els mesos següents. Aquests projectes pilot es presentaran en una
jornada pública que tindrà lloc el 27 de setembre.
A partir d’aquí les administracions treballaran en col·laboració amb els agents implicats
per tirar endavant els projectes pilot.
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4. Resultats preliminars del Camp i propers
passos
En aquest apartat es presenten els resultats preliminars dels quatre grups de treball
del Camp i s’apunten els propers passos per a cada un dels reptes.

4.1. Repte d’universitats

Repte: Quins mecanismes es poden articular des de la Xarxa CatLabs per
promoure la transferència del coneixement i d'innovació de les universitats a la
societat mitjançant un model de quàdruple hèlix?
Entitat impulsora: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

4.1.1. Idees i conceptes clau

‐ Xarxa col·laborativa, interconnectada i compartida
‐ Labs de fabricació i de prototipatge
‐ Living labs de coideació, cocreació i demostració
‐ Treball per reptes
‐ Plataforma de ludificació (gamification) i recompensa
‐ Xecs d’innovació i de formació, per impulsar projectes innovadors i col·laboratius
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4.1.2. Marc

Les universitats catalanes tenen com a repte la connexió amb la societat i amb els
diversos actors del sistema de recerca i innovació. Aquesta connexió hauria de
contribuir a incrementar l'aportació del coneixement que es genera a les universitats a
l'hora de trobar respostes més eficaces als reptes de la societat.
En aquest marc, la UAB veu els labs com una oportunitat, atès que, per definició,
aquests espais són un lloc de trobada de la societat civil, les administracions
públiques, les empreses i els diversos agents de recerca i innovació, on col·laboren
per desenvolupar solucions innovadores per a reptes de la societat o dels diferents
agents.
En aquest marc, la UAB impulsa UABLabs, xarxa formada per fab labs i living labs,
amb enfocaments temàtics orientats a reptes estratègics. Els reptes es definiran tenint
en compte una doble perspectiva: les capacitats i l’expertesa de la UAB i els reptes
socials identificats amb la societat civil. En una primera fase, la UAB impulsarà labs
alineats amb les quatre comunitats de recerca estratègiques (CORES) que ja impulsa
ara: formació i ocupabilitat; salut i salut mental; ciutats eficients i sostenibles, i
patrimoni cultural.

4.1.3. Idees i propostes plantejades en el Camp d’Innovació

En el marc del Camp d’Innovació la discussió es va centrar en com es pot articular
aquesta xarxa de labs amb altres labs del territori d’influència de la UAB
(fonamentalment del Vallès Occidental) i de Catalunya:
‐

Articulació d’una xarxa de laboratoris de la UAB al Vallès Occidental, en
col·laboració amb altres agents, especialment ajuntaments i Consell Comarcal. Es
poden crear nous laboratoris, però sobretot es tracta d’articular els que ja estan
funcionant (els de Terrassa, Sant Cugat, Sabadell, etc.).
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‐

Articulació dels laboratoris de la UAB a la Xarxa CatLabs, que cobreix tot el
territori de Catalunya.

‐

En el Camp també es van debatre els models de governança i de funcionament
dels labs de la UAB, que es podrien extrapolar als dels labs impulsats per altres
universitats. Les idees i propostes que es van recollir són les següents:
-

La dotació dels labs es pot fer amb personal propi de la universitat. Aquest
personal s’ha d'encarregar de dinamitzar els labs, definir-ne els objectius, el
funcionament i les metodologies que convé i fer el seguiment i l’avaluació dels
projectes i del seu impacte.

-

La creació de labs s’ha de fer preferentment en espais de la universitat o
d’altres entitats que actualment estiguin infrautilitzats. Aquests espais haurien
d’estar ubicats en entorns oberts i accessibles tant a la comunitat universitària
com a altres persones externes a aquesta comunitat.

-

Els labs són espais de formació i capacitació, punt de trobada de l’educació
formal i la informal. Els espais han de permetre la formació continuada de la
ciutadania, així com la capacitació a través de la metodologia DUI (doing,
using and interacting).

-

Els labs s'han de coordinar mitjançant una plataforma col·laborativa en línia,
que reculli informació relativa a capacitats, projectes, recursos i màquines,
espais, persones, eines, reptes, comunitat d’usuaris, etc.

-

Els projectes dels labs han d'estar orientats a la recerca i la innovació
responsables i a donar resposta a reptes socials, amb metodologies
d’innovació oberta i enfocament de quàdruple hèlix. Com a mecanismes per
promoure aquest tipus de projectes, en el grup de treball es van comentar els
següents:
‐ Promoure tallers participatius per detectar reptes amb perspectiva de
quàdruple hèlix.
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‐ Crear una borsa de finançament propi per a microprojectes dels labs.
‐ Disposar de beques per incentivar els estudiants de formació professional i
els alumnes universitaris (treballs de final de grau, postgrau o màster i
doctorats) a generar projectes a través dels labs orientats a la resolució de
reptes socials.
‐ Promoure convocatòries de finançament de la recerca orientades a
resoldre reptes de la societat.
‐ Promoure projectes d’innovació als labs, per exemple, mitjançant sistemes
de xecs d’innovació, d’imports baixos (1.000 euros, aproximadament), però
altament flexibles i àgils per fer prototipatges ràpids.

‐
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4.1.4. Proposta per implementar un projecte pilot

La UAB ha proposat impulsar un primer projecte pilot en l’àmbit de formació i
ocupabilitat en l’àmbit de la robòtica, coordinat per l’Escola d’Enginyeria de la UAB, en
col·laboració amb centres d’FP, centres de treball col·laboratiu (com Valkiria), centres
tecnològics (com Eurecat), així com amb altres agents de la Xarxa CatLabs o
universitats. Aquest serà el projecte pilot que es treballarà i que es presentarà en la
jornada del 27 de setembre, en el marc del projecte més ampli de labs de la UAB en
col·laboració amb altres agents de CatLabs.
Aquest primer projecte pilot hauria de servir de base per definir una metodologia i uns
indicadors consensuats per mesurar l’impacte dels labs al seu territori de referència,
sobretot pel que fa a la creació de xarxes i a la generació de valor social i econòmic.
Es proposa crear un grup de seguiment i acompanyament del projecte pilot, que
defineixi la metodologia i faci el seguiment del projecte així com propostes de millora
contínua. Aquest grup hauria d’estar integrat per agents de la quàdruple hèlix.

4.1.5. Altres actuacions que cal impulsar en els mesos vinents

‐

Identificació i definició dels labs que ja existeixen i dels que es volen promoure.

‐

Acords estratègics entre els diferents agents de CatLabs i les administracions
públiques per promoure projectes conjunts.

‐

Articulació dels labs en xarxa, tant a nivell local com a nivell de Catalunya.

‐

Disseny i implementació d’altres projectes pilot.

‐

Articulació dels mecanismes necessaris per incrementar el nombre d’usuaris i de
projectes dels labs (finançament, etc.).

‐

Elaboració i difusió de metodologies d’innovació oberta per als labs.
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‐

Elaboració de metodologia per monitorar i avaluar l’impacte dels labs.

‐

Identificació i difusió de casos de bones pràctiques.

4.1.6. Impacte esperat a mitjà i llarg termini

‐

Increment de les entitats i les persones que participen en la innovació en
col·laboració amb la universitat (nombre d’usuaris d’aquests espais, etc.)

‐

Increment del valor econòmic i social del coneixement generat a les universitats
(nombre d’innovacions que resolen problemes socials, etc.)

‐

Reforçament de les xarxes de col·laboració i generació de nous vincles entre els
agents de la quàdruple hèlix al territori, que hauria de repercutir en un reforçament
del capital social i en una millora de la competitivitat del territori i de la qualitat de
vida dels ciutadans.

Cal treballar en la definició d’indicadors en termes de nombre de persones que
participen activament en projectes d’innovació; nombre d’innovacions que resolen
problemes socials i, especialment que permetin estimar l’impacte dels projectes
d’innovació en els reptes socials.

4.1.7. Agents implicats en les actuacions

‐

UAB i altres universitats.

‐

Labs (living labs, espais de fabricació, espais de cotreball...).

‐

Generalitat de Catalunya.

‐

Administracions locals.

‐

Centres d’FP.

‐

Centres tecnològics i de recerca.
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4.2. Repte de ciutats

Repte: Com es pot crear un entorn obert en què participin els quatre agents de la
quàdruple hèlix per treballar solucions conjuntes als reptes de ciutat?
Entitat impulsora: Ajuntament de Mataró

4.2.1. Idees i conceptes clau

‐

Innovació i canvi cultural en els processos participatius.

‐

Innovació en el disseny i la implementació de les polítiques i els serveis públics.

‐

Intercanvi.

‐

Sistema d’incentius i recompenses.

‐

Ciutadania implicada amb els reptes de ciutat.

‐

Digitalització per a la millora social.

4.2.2. Marc

L’estratègia de Mataró 2022 vol definir el model de ciutat futur i aconseguir un
desenvolupament urbà inclusiu, sostenible i intel·ligent, que permeti afrontar els reptes
futurs de la ciutat: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials.
En aquest marc, l’Ajuntament de Mataró considera clau desenvolupar metodologies
d’innovació oberta i mecanismes de col·laboració estables entre administracions,
ciutadania, empreses i agents de recerca i innovació, per treballar en els reptes de la
ciutat.
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4.2.3. Idees i propostes plantejades en el Camp d’Innovació

En el marc del Camp d’Innovació la discussió sobre aquest repte es va centrar en com
es pot incrementar la participació i la col·laboració de la ciutadania, les empreses i els
agents de recerca i innovació, juntament amb l’Administració, en el desenvolupament i
la implementació de solucions eficaces als reptes de la ciutat. Es buscava anar un pas
més enllà dels sistemes participatius que ja estan funcionant i que presenten
limitacions.
Es va redefinir el repte inicial de la manera següent: com es pot crear un entorn obert i
participatiu per als quatre agents de la quàdruple hèlix (ciutadania, empresa,
universitat i Administració) per treballar solucions conjuntes per als reptes de ciutat?
El debat es va centrar en com es pot definir un espai de trobada per a tots aquests
agents que permeti i fomenti la col·laboració i la innovació a l'hora de trobar respostes
eficaces als reptes de ciutats que cadascun dels agents per si sols no pot afrontar.
El debat es va focalitzar en un espai virtual, una plataforma a Internet que permetria la
interacció entre tots els agents per donar resposta als reptes de la ciutat. Aquesta
plataforma funcionaria com un mercat de reptes i solucions. A partir d’aquí, el debat es
va centrar en les qüestions següents:
‐

Plataforma oberta, lliure i amb un tractament segur de les dades i la informació
associada.

‐

Mecanismes per motivar tots els agents a participar a la plataforma: ludificació,
sistemes de recompensa i de reconeixement (en funció del nivell d’implicació, de
l’impacte del projecte, de la innovació, per les habilitats desenvolupades, etc.).

‐

Participació en línia, amb suport i acompanyament per a les persones amb
dificultats per treballar amb tecnologies digitals.

‐

Creació d’una comissió de reptes de ciutat amb representativitat dels agents de la
quàdruple hèlix.
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‐

Definició de regles del joc clares, consensuades amb els agents del territori.

‐

Mecanismes de suport, seguiment i supervisió dels projectes vinculats amb els
reptes

‐

Estratègia de comunicació i difusió, per fomentar la participació i per captar
projectes i recursos per finançar-los.

‐

Sistema transparent per acceptar els reptes que entren a la plataforma. Molts del
reptes caldrà definir-los per subreptes per tal que es puguin definir actuacions que
els donin resposta.

‐

Sistema transparent de derivació dels reptes a entitats que poden aportar-hi
solucions.

‐

Sistema transparent que permet als agents implicats o interessats fer el seguiment
dels reptes en temps real.

‐

Sistema transparent per definir perfils i vincles associats a la participació en la
plataforma.

4.2.4. Proposta per implementar un projecte pilot

El primer pas és presentar el projecte pilot a l’Ajuntament de Mataró, que en diàleg
amb els agents del seu territori continuarà treballant en la descripció de les
característiques i les funcionalitats de la plataforma digital perquè sigui un instrument
vàlid, que doni resposta als reptes actuals de la ciutat.
En la jornada del 27 de setembre l’Ajuntament presentarà una primera proposta de les
funcionalitats que hauria de tenir la plataforma per donar resposta als reptes de ciutat
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4.2.5. Altres actuacions que cal impulsar en els mesos vinents

En els mesos vinents l’Ajuntament de Mataró, en col·laboració amb la Generalitat i
amb altres agents implicats, analitzarà la possibilitat que aquesta plataforma pugui
esdevenir una solució estàndard per a totes les ciutats i interoperable amb les altres
plataformes de les administracions públiques.
Posteriorment, es definirà el primer projecte pilot que s'executarà en el marc del
Programa de CatLabs.

4.2.6. Impacte esperat a mitjà i llarg termini

Reforçament de les xarxes de col·laboració i generació de nous vincles entre els
agents del territori, la qual cosa hauria de repercutir en un reforçament del capital
social i en una millora de la competitivitat del territori i de la qualitat de vida dels
ciutadans.
Aquest impacte es podria mesurar, per exemple, mitjançant enquestes i índexs de
satisfacció dels residents. Així mateix, la transformació del coneixement que hi ha al
territori en valor econòmic i social es podria mesurar mitjançant el nombre
d’innovacions que resolen problemes socials locals, noves oportunitats de negoci, etc.
4.2.7. Agents implicats en les actuacions

‐ Ajuntament de Mataró.
‐ Ciutadania i agents econòmics i socials del territori representatius de la quàdruple
hèlix.
‐ Agents de la Xarxa CatLabs.
‐ Generalitat de Catalunya.
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4.3. Repte de polítiques d’ocupació

Repte: Els labor labs podrien ser espais per generar oportunitats d’ocupació en
àmbits emergents? Especialment per a les persones amb dificultats d’accés al
mercat laboral?
Entitat impulsora: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

4.3.1. Idees i conceptes clau

‐

Situar la persona al centre dels serveis d’ocupació (adaptació).

‐

Atenció integral a la persona més enllà dels serveis ocupacionals (integralitat).

‐

Accés permanent a serveis ocupacionals, no vinculat a programes (disponibilitat).

‐

Disseny de serveis ad hoc a cada persona (flexibilitat).

‐

Participació de la persona en el disseny de les seves oportunitats
(empoderament).

‐

Potenciació de la motivació i l'activitat més enllà de l’ocupació (pas previ a la
inserció).

‐

Orientació de les propostes d’aprenentatge a sectors generadors d’ocupació.

‐

Vinculació a la comunitat.

‐

Sistema de recompenses i retorns.
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4.3.2. Marc

El Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació de Catalunya 2017-2018 inclou
com a objectiu “fomentar la participació en polítiques actives d’ocupació de les
persones més desfavorides”, i estableix com a criteris l’adequació de les actuacions a
les necessitats dels diversos col·lectius de persones adultes i joves, i als territoris; la
integralitat i flexibilitat de les accions; la sostenibilitat de les actuacions, i
l’acompanyament en el procés d’orientació, entre d’altres.
De les 560.000 persones que s’estima que actualment estan en situació d’atur a
Catalunya, més de 300.000 fa més d’un any que no troben feina, la qual cosa no
només comporta dificultats econòmiques sinó que propicia desmotivació i desànim
personals. A més, 100.000 d’aquestes persones no estan inscrites com a demandants
d’ocupació.
En aquest marc, per millorar l'ocupabilitat i l'obtenció d'una feina, esdevé necessari
impulsar projectes innovadors que motivin una participació activa dels col·lectius
afectats per l’atur.
La hipòtesi de partida és que persones que estan molt allunyades del mercat de treball
s’aproparan abans a un labor lab que a oficines d’atenció convencionals, i que és en
aquests espais on podran codissenyar polítiques més adaptades a les seves
necessitats i més efectives a l’hora de motivar-les, activar-les i ajudar-les a aconseguir
un lloc de treball.

4.3.3. Idees i propostes plantejades en el Camp d’Innovació

En el marc del Camp d’Innovació la discussió es va centrar a definir les
característiques que haurien de tenir els labor labs per tal de generar oportunitats
d’ocupació en àmbits emergents a persones amb dificultats d’accés al mercat de
treball. Les característiques dels labor labs haurien de ser les següents:
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‐ Estar enfocats a les persones, que són les protagonistes del seu projecte personal
d'inserció social i laboral.
‐ Disposar de personal i recursos per oferir una atenció integral a la persona, que
inclogui serveis ocupacionals, socials i de salut, entre d’altres.
‐ Tenir dos perfils bàsics de personal: persones de referència (per les quals
acudeixen als labor labs) i dinamitzadors d’espais i d’activitats.
‐ Ser una xarxa de recursos al servei de les persones, formada per la suma integrada
de recursos públics i privats que hi ha en els àmbits de l'ocupació i els serveis
socials i sanitaris, l'educació, la formació i la innovació.
‐ Ser un espai obert i acollidor, un espai d’oportunitats, que doni esperança i
proporcioni respostes àgils a necessitats immediates i projectes de futur.
‐ Posar a disposició de la persona les activitats i els serveis articulats mitjançant els
labor lab perquè decideixi i defineixi el seu projecte personal d’inserció social i
laboral. La persona també contribuirà a la realització de projectes d’altres persones.
‐ Ser un espai informal que no es limiti a fomentar activitats dirigides, sinó que també
fomenti el desenvolupament de les iniciatives proposades pels participants.
‐ Fomentar l’aprenentatge basat en la pràctica i per projectes.
‐ Oferir una cartera de recursos ocupacionals permanentment oberta, no subjecta als
terminis dels programes o les convocatòries, capaç d'oferir a les persones serveis
integrals i personalitzats a curt, mitjà i llarg termini.
‐ Afavorir la interacció entre els agents de la quàdruple hèlix: altres ciutadans, entitats
socials, empreses, administracions publiques i universitats.
‐ Fer el seguiment i l’explotació dels decalatges entre oferta i demanda per a
diferents tipus d’ocupació, així com anàlisis de tendència i prospectiva. Poden estar
especialitzats en àmbits concrets d’activitat.
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‐ Tenir espais de participació oberts a participants, empreses, Administració,
universitats i altres agents implicats. Organitzar debats i trobades entre iguals,
fomentar l’acompanyament mutu, oferir serveis de mentoria, organitzar tallers de
tendències sociolaborals, etc.
‐ Treballar amb un enfocament comunitari, perquè l’acompanyament i el retorn es
reparteixin entre els participants i ajudi a evitar la soledat.
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‐ Estar inserits a la comunitat i ser proactius a l’hora de proposar serveis a la
comunitat que fomentin l’activació, la motivació i la capacitació de les persones
participants.
‐ Tenir associat un sistema d'incentius i recompenses per facilitar alternatives i
complements a l’ocupabilitat quan aquesta no sigui possible de manera immediata.
Les compensacions poden ser per a les despeses d’energia, alimentació o
habitatge, per exemple. Es podrien donar mitjançant ludificació i carnets de punts.
‐ Poder certificar les persones i les entitats que hi col·laborin.
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4.3.4. Proposta per implementar un projecte pilot

En els mesos posteriors al Camp el SOC, en col·laboració amb els agents implicats,
continuarà treballant en la descripció de les característiques i les funcions del labor
labs, amb l’objectiu de dissenyar i impulsar dues o tres experiències pilot.
Si els resultats de l’avaluació d’aquests projectes pilot són positius, es planteja la
possibilitat d’impulsar una xarxa de labor labs acreditada.
4.3.5. Altres actuacions que cal impulsar en els mesos vinents

‐ Identificació i definició dels labor labs (temes, agents i ubicació) que ja existeixen i
dels que es volen promoure.
‐ Acords estratègics entre els diferents agents de CatLabs i les administracions
públiques, per promoure projectes conjunts.
‐ Articulació dels labor labs en xarxa, a nivell local i a nivell de Catalunya.
‐ Disseny i implementació d’altres projectes pilot.
‐ Articulació dels mecanismes necessaris per incrementar el nombre d’usuaris i de
projectes dels labs (finançament i altres).
‐ Elaboració i difusió de metodologies d’innovació oberta per als labor labs.
‐ Elaboració de metodologia per monitorar i avaluar l’impacte dels labor labs.
‐ Identificació i difusió de casos de bones pràctiques.

4.3.6. Impacte esperat a mitjà i llarg termini

‐ Increment de la participació de persones en risc d’exclusió social en activitats
formatives, en actuacions de cerca activa de feina o en projectes de la comunitat.
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‐ Increment de la taxa de reinserció de les persones que estan en situació d’atur de
llarga durada.
‐ Generació de noves oportunitats d’ocupació.

4.3.7. Agents implicats en les actuacions

‐ Ciutadania.
‐ SOC i altres proveïdors de serveis públics per a les persones (en els àmbits de
polítiques socials, salut, ensenyament, etc.), tant de la Generalitat com dels ens
locals.
‐ Entitats socials.
‐ Agents de la Xarxa CatLabs.
‐ Empreses.
‐ Universitats i centres educatius.
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4.4. Repte d’economia circular

Repte: Com es pot aconseguir que la ciutadania esdevingui el motor del canvi cap a
un nou model d’economia circular, des del punt de vista de la prevenció i la recollida
selectiva dels residus?
Entitats impulsores: Agència de Residus de Catalunya i Departament
d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació.
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4.4.1. Idees i conceptes clau

‐

Acció-reacció.

‐

Cal col·laborar i actuar conjuntament per generar residu zero.

‐

Una recerca més propera a la realitat dels barris i la ciutadania permetria
desenvolupar solucions més eficaces.

‐

Ludificació.

‐

Com més participació dels ciutadans, més implicació

‐

Mes conscienciació.

‐

Bones pràctiques.

4.4.2. Marc

La millor manera de preservar els recursos és procurar que aquests no esdevinguin
residus (prevenció), però una vegada s’han generat, es fa necessari una recollida
selectiva, eficaç i de qualitat, que en permeti la valorització efectiva.
A Catalunya, l’Administració pública fa molts anys que treballa per reduir la generació
de residus i per fomentar el reciclatge, impulsant la prevenció, la reutilització i la
recollida selectiva dels residus. Tot i els esforços de les administracions públiques i de
bona part de la ciutadania, fa uns quants anys que els resultats s'han estancat lluny
dels objectius marcats per la UE. En aquest marc, la Generalitat s'ha fixat objectius
ambiciosos pel que fa a la reducció del malbaratament alimentari i dels residus
domèstics i comercials, així com per l'increment del percentatge de valorització global
(material i energètica) dels residus.
Les administracions públiques necessiten noves vies d’interacció amb la ciutadania per
conèixer les seves preferències, motivacions, usos i costums, i per poder dissenyar
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polítiques publiques innovadores, que facilitin la implicació de la ciutadania i la seva
participació activa per avançar cap a un model més sostenible.

4.4.3. Idees i propostes plantejades en el Camp d’Innovació

En el marc del Camp d’Innovació la discussió es va centrar en la manca d’eines i
instruments que permetin a les administracions treballar conjuntament amb la
ciutadania i altres agents per desenvolupar solucions que generin canvis de
comportament i impulsin una economia circular, que redueixi el problema dels residus
(malbaratament alimentari, prevenció, reutilització i recollida selectiva). Una de les
qüestions clau que es va discutir és que per dissenyar polítiques públiques que
fomentin la implicació activa de la ciutadania caldria disposar d’espais per a la
col·laboració que permetessin experimentar i fer proves pilot per comprovar en entorns
reals què és el que funciona i què és el que no funciona.
A partir d’una dinàmica de pluja d’idees i de formulació de possibles solucions
mitjançant hipòtesis, el treball del grup es va centrar a identificar i definir possibles
projectes innovadors amb una perspectiva de quàdruple hèlix (participació
d’Administració, societat civil, empreses i universitats i altres agents d’R+D+I):
‐

Projecte pilot de restauració sostenible, en l’àmbit de l’Administració, orientat a
dissenyar un marc d’indicadors que permeti quantificar el grau de sostenibilitat
dels serveis de restauració que contracta l’Administració pública (per a escoles,
hospitals, actes institucionals, etc.), a fi d'impulsar la transició cap a un model de
reaprofitament màxim i residu zero.

‐

Projecte pilot de creació d'una plataforma de bones practiques en economia
circular, orientat a desenvolupar un entorn virtual on tots els agents puguin
compartir projectes, recursos, coneixements i bones pràctiques en el camp de
l’economia circular. Elements destacats d’aquesta plataforma serien:
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‐ Articular un mercat de projectes tecnològics, aplicacions, etc., que permeti
identificar i impulsar sinergies i promoure el finançament col·lectiu
(crowfunding).
‐ Facilitar que els ciutadans, mitjançant la col·laboració amb altres agents,
puguin fer propostes i experimentar solucions innovadores aplicables al seu
entorn.
‐ Crear la figura d’ambaixador de l’economia circular, persones i organitzacions
referents en promoció de l’economia circular.
‐

Projecte pilot per impulsar la figura del dinamitzador d’economia circular com un
agent d’innovació que coneix els processos de l’economia circular i l'estat de la
qüestió i que assessora empreses, entitats i administracions sobre projectes que
segueixin aquesta línia.

Davant la constatació de la gran diversitat d’enfocaments i de possibles solucions per
als reptes plantejats, la discussió final es va centrar a dissenyar un programa d’ajuts
públics per impulsar projectes pilot que contribueixin a la transició cap a l’economia
circular.
4.4.4. Proposta per implementar un projecte pilot

En el Camp es va posar en relleu que hi ha moltes oportunitats per promoure la
transició cap a l’economia circular i que gairebé totes demanen la complicitat i la
implicació de la ciutadania. En cap cas hi ha una solució òbvia o millor que les altres;
hi ha moltes solucions innovadores (no necessàriament tecnològiques) que poden tenir
un gran impacte si la ciutadania s’hi implica i actua.
En aquest marc, la proposta del grup de treball es va centrar a proposar que la
Generalitat promogui el desenvolupament i l’experimentació de noves solucions
innovadores mitjançant projectes pilot que integrin la ciutadania (amb perspectiva de
quàdruple hèlix). Aquesta proposta es podria concretar en una convocatòria d’ajuts.
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Esdevé essencial definir molt bé quines característiques mínimes haurien de tenir els
projectes pilot i els àmbits concrets d’aplicació, així com la metodologia i els indicadors
per mesurar-ne l’impacte i la viabilitat.

4.4.5. Altres actuacions que cal impulsar en els mesos vinents

‐

Anàlisi de la factibilitat de promoure una convocatòria d’ajuts.

‐

Identificació d’iniciatives actuals de l’Administració pública en matèria de residus,
en les quals es puguin integrar projectes pilot d’innovació amb perspectiva
quàdruple hèlix.

‐

Col·laboració amb els agents de CatLabs per analitzar possibilitats de
col·laboració.

‐

Anàlisi de la factibilitat d’impulsar alguns dels projectes pilot proposats.
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‐

Elaboració de metodologia per al monitoratge i l'avaluació de l’impacte dels
projectes pilot.

4.4.6. Impacte esperat a mitjà i llarg termini

‐

Acceleració de la transició cap a l’economia circular, que s’hauria de reflectir en
una millora dels indicadors relatius a residus generats i reutilitzats.

‐

Polítiques públiques més efectives en l’àmbit de l’economia circular gràcies a la
implicació de la ciutadania en el codisseny i la implementació de solucions
innovadores.

‐

Increment del nombre de persones i entitats que participen en projectes
d’innovació en l’àmbit de l’economia circular.
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4.4.7. Agents implicats en les actuacions

‐

Administració pública
(Generalitat, Administració
local, centres d’ensenyament,
etc.).
-

Labs (living labs, espais de
fabricació, espais de
cotreball...).

‐

Societat civil (ciutadania,
associacions, etc.).

‐

Universitats i centres
tecnològics i de recerca.
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Els governs i les administracions públiques tenen el repte de desenvolupar noves
formes de col·laboració entre persones i organitzacions per cocrear polítiques
públiques i solucions que permetin articular respostes eficaces per als grans reptes de
la nostra societat. L’articulació d’aquestes respostes és intrínsecament complexa, atès
que requereixen grans consensos i impliquen canvis de comportament i de maneres
de fer en tots els nivells de la societat.
És en aquest marc que el Govern va aprovar, el novembre del 2016, el programa
CatLabs, centrat en l'articulació i el reforçament d'una xarxa catalana d'innovació
digital, social i col·laborativa, que ha de fer avançar Catalunya cap a un sistema
d’innovació obert, col·laboratiu i inclusiu, que generi respostes innovadores i eficaces
per als reptes complexos de la nostra societat.
El Camp, que tenia com a principal objectiu explorar, descobrir, impulsar i
desenvolupar noves oportunitats i noves formes de col·laboració entre el sector públic i
els agents de CatLabs, durant tres dies va reunir en un espai administracions, agents
de CatLabs i representants de la societat civil i d’empreses, que van analitzar i debatre
els reptes i van proposar i analitzar possibles solucions innovadores.
Un dels valors més destacats del Camp és que va esdevenir un espai de trobada i de
treball col·laboratiu de persones amb perfils molt diversos però que comparteixen
preocupacions i reptes, per la qual cosa va generar oportunitats molt interessants per
impulsar projectes conjunts. Les administracions, les empreses, els agents d’R+D+I i la
societat civil entenen de manera diferent els reptes socials complexos i la manera
d'abordar-ne la solució. En aquests processos cal tenir present que cada agent hi
participa d’acord amb els seus propis interessos. Mitjançant el diàleg, però, és possible
assolir consensos i definir solucions innovadores més efectives que les que podrien
haver desenvolupat individualment cadascun dels agents.
Per tant, una de les principals conclusions del Camp és que cal impulsar i fomentar
aquests espais de trobada i experimentació que faciliten i fomenten la col·laboració
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d’administracions, agents d’R+D+I, empreses i societat civil a l'hora de plantejar
respostes innovadores i eficaces als reptes de la societat.
Les dinàmiques del Camp també han estat una oportunitat per visibilitzar una gran
quantitat d’iniciatives d’innovació social i col·laborativa d'arreu de Catalunya que són
molt poc conegudes. El Camp ha posat en contacte els actors d'aquestes iniciatives i
n'ha palesat l’elevat potencial per generar sinergies i noves oportunitats de generar
valor social i econòmic. Per tant, una segona conclusió és que l’experiència del Camp
reforça la importància que els agents de CatLabs s’articulin en xarxa.
El Camp també ha posat en relleu la poca interacció entre l’Administració i els agents
de CatLabs, la qual cosa s’explica pel desconeixement mutu. La constitució d’una
xarxa hauria d’afavorir la visibilitat dels agents de CatLabs, especialment davant de
l’Administració, que els hauria de veure com una font d’oportunitats per millorar les
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polítiques i els serveis públics. Universitats, centres tecnològics, ens locals i altres
entitats molt diverses han impulsat iniciatives de labs en els darrers anys. Això
reafirma el paper dels labs com a espais de trobada i col·laboració dels agents de la
quàdruple hèlix i sobretot com a porta d’entrada del ciutadà. Els labs generen noves
dinàmiques que són motor de canvi cap a una societat més inclusiva i més sostenible.
En el Camp també es va posar de manifest que, per impulsar l’articulació de projectes
d’innovació col·laboratius i que responguin a reptes socials, i per generar xarxa, és
necessari que en aquesta primera fase l’Administració pública articuli programes de
suport.
Altres conclusions del Camp són les següents:
‐ La rellevància de les tecnologies digitals i la importància d’apoderar la ciutadania en
l’ús de les eines digitals.
‐ La importància d’implicar la ciutadania en el disseny, el desenvolupament i la
implementació de solucions per als reptes socials. Un debat obert és com articular
la participació de la ciutadania: ha de ser a partir del ciutadà individual o d'entitats i
agrupacions (formals o informals) de la societat civil?
‐ Les oportunitats d’aplicar el coneixement de les universitats i els altres agents a la
resolució de reptes de la societat.
‐ L’eficàcia superior dels serveis públics que es dissenyen a partir de la identificació,
l’anàlisi i la comprensió dels reptes i les necessitats de la ciutadania, en
col·laboració amb els agents implicats.
‐ La conveniència d’experimentar i de provar, mitjançant projectes pilot o prototips,
les innovacions en entorns reals.
‐ La necessitat d’articular els serveis públics en funció de les necessitats de les
persones i no en funció de les competències de les diferents administracions o de la
seva organització interna.
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‐ La necessitat de desenvolupar eines o plataformes digitals que permetin la
participació i la col·laboració dels agents, així com la trobada entre la demanda
(reptes socials) i l’oferta (solucions innovadores).
‐ Els sistemes d’innovació oberta han de garantir una participació equitativa dels
diferents segments de la societat i han evitar l’aparició de desigualtats generades
per la poca participació de persones allunyades de les institucions públiques. En
aquest marc, esdevé clau desenvolupar sistemes de reconeixement i de
recompensa (no necessàriament monetària) que fomentin la participació i la
col·laboració dels agents en la resolució de reptes socials.
‐ Les oportunitats d’orientar la formació cap a projectes d’innovació que resolguin
problemes o reptes de l’entorn.
‐ La necessitat de desenvolupar metodologies per a projectes d’innovació oberta.
‐ La necessitat de desenvolupar indicadors i metodologies per avaluar l’impacte dels
projectes, especialment pel que fa a l’impacte social.
‐ Els camps d’innovació del programa CatLabs tenen uns elements comuns
(bàsicament els que s’han definit en el present document) però poden tenir formats i
dimensions diferents, en funció dels reptes i de l’àmbit territorial.
Finalment, l’organització d’aquest Primer Camp ha posat en relleu les fortaleses i
oportunitats de la metodologia dels camps d’innovació a l'hora d'articular la
col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix per a la resolució de reptes comuns al
territori. D’altra banda, aquesta experiència també ha permès detectar algunes
febleses i limitacions d’aquesta eina. Des de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb el JRC, de la Comissió Europea, es continuarà treballant en la
metodologia dels camps d’innovació, amb l'objectiu que esdevinguin una eina cada
vegada més útil com a facilitadora de la innovació social col·laborativa arreu del país.
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Annex 1. Organització i dinàmica del Primer
Camp d'Innovació de CatLabs
1. Preparació del Camp2

6 de juny

Preparació del Camp

10.00 h-11.30 h

Sessió de treball per a facilitadors
Repàs de la dinàmica de treball i el paper dels facilitadors

11:30 h-12:30 h

Sessió de treball per a facilitadors i impulsors
Repàs de la dinàmica de treball i el paper dels impulsors

12:30 h-13.30 h

Preparació dels espais de treball
Els facilitadors i els impulsors es familiaritzen amb els espais i
els materials

2. El Camp

2

6 de juny

Fase de divergència

13.30 h - 14.00 h

Registre d’assistència

14.00 h - 15.00 h

Dinar

15.00 h - 15.45 h

Sessió plenària
Benvinguda
Presentació del Camp d’Innovació
Presentació dels objectius de la tarda i de la dinàmica de treball

15.45 h - 18.00 h

Sessions paral·leles dels grups de treball
Explorar reptes i oportunitats per generar les primeres idees

18.00 h - 18.45 h

Reunió de facilitadors i impulsors
Posar en comú els resultats i definir els objectius de l’endemà

Hi participen organitzadors, dinamitzadors i impulsors de reptes.
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7 de juny

Fase de convergència

9.00 h-10.00 h

Sessió plenària
Presentar els objectius del dia i la dinàmica de treball

10.00 h-13.00 h

Sessions paral·leles dels grups de treball
Aprofundir en els reptes i les oportunitats per desenvolupar
idees que es podrien traduir en projectes pilot

13.00 h-14.00 h

Dinar

14.00 h-15.00 h

Sessions encreuades entre grups amb convidats
Contrastar les primeres idees amb participants d’altres grups i
convidats

15.00 h-17.30 h

Sessions paral·leles dels grups de treball amb convidats
Avançar en la concreció d’idees per dissenyar propostes de
possibles projectes pilot

17.30 h-18.00 h

Sessió plenària
Posar en comú els resultats de cada grup

18.00 h-18.45 h

Reunió dels facilitadors i els impulsors dels reptes
Fer balanç i concretar els objectius de l’endemà

8 de juny

Fase de concreció

9.00 h - 9.30 h

Sessió plenària
Presentar els objectius del dia i la dinàmica de treball

09.00 h - 13:00 h

Sessions paral·leles dels grups de treball
Elaborar les propostes de possibles projectes pilot (objectius,
actuacions, fases i agents implicats)

13.00 h - 14.00 h

Dinar

14.00 h-15.30 h

Sessions paral·leles dels grups de treball
Elaborar les propostes de possibles projectes pilot (objectius,
actuacions, fases i agents implicats)

15.30 h - 17.30 h

Sessió plenària
Presentar les propostes de possibles projectes pilot
Fer balanç i apuntar els passos següents
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3. Metodologia3

9 de juny

Metodologia

09.30 h-13.00 h

Sessió de treball sobre la metodologia
Balanç del camp de treball i revisió de la metodologia. Definició dels passos
següents

3

El grup de metodologia, coordinat per la Comissió Europea, està format pels organitzadors, els
observadors i alguns impulsors i facilitadors.
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d'innovació social

Paraules clau per
analitzar el repte

Hipòtesis de treball

Preguntes que ens
fem des de la 4H
(per què?, què
passaria si…?, com
es podria…?, etc.),
per a les quals ara no
tenim resposta

Ciutadania
(què hi guanya?, què
ha de fer?)

Administració
(què hi
guanya?, què
ha de fer?)

Preguntes per
entendre el repte
(què?, qui?, com?,
quan?, on?), per a les
quals hi ha una
resposta

Oportunitats

Acadèmia
(què hi guanya?, què ha
de fer?)

Empresa
(què hi guanya?,
què ha de fer?)

Riscos

Possibles socis

Resultats esperats
 6 setmanes

 6 mesos

Projectes pilot (objectius, actuacions, fases i
agents implicats)
 6 anys
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