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El nou Cibernàrium de Nou Barris, al Parc Tecnològic
de Barcelona Activa, ofereix més formació digital
» L’equipament proporciona als barcelonins i barcelonines competències digitals,
fomentant-ne l’ús de la tecnologia i els seus beneficis en la vida quotidiana, i ampliant el
talent digital de la ciutat
» S’impulsa així una major proximitat, acostant l’accés i els recursos tecnològics als
barris i fent front a la fractura digital, que impedeix l’accés i el coneixement de la xarxa
» L’espai compta amb 5 aules equipades amb dispositius electrònics, ordinadors i
pissarres digitals, amb capacitat per formar simultàniament a més de 100 persones. Les
formacions presencials han començat aquest juliol i s’ampliaran al setembre. Els cursos
també es poden fer de manera virtual

L’oferta de formació tecnològica gratuïta per a la ciutadania de Barcelona ha obert un nou punt
que s’ubica al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, a Nou Barris. Amb aquest nou recurs,
l’Ajuntament de Barcelona es fixa un doble objectiu: reduir la bretxa digital facilitant a les
persones l’accés i els coneixements tecnològics necessaris per a la vida quotidiana en una
societat digitalitzada (tràmits administratius, compra electrònica, relacions socials virtuals, entre
d’altres); i, d’una altra banda, potenciar les habilitats i competències digitals especialitzades de
les persones que ja usen Internet habitualment, per facilitar-ne la millora professional,
l’emprenedoria i la cerca d’oportunitats de feina.
Amb aquests cursos, integrats en l’oferta del Cibernàrium, es vol impulsar una major proximitat,
acostant els recursos de formació tecnològica als barris, i oferir més places presencials, en
paral·lel a l’oferta formativa virtual ja en marxa. Es posarà especial focus en les persones amb
menys coneixement d’ús dels dispositius informàtics, proporcionant-los coneixements pràctics i
acompanyament personalitzat.

El nou espai, en xifres
El Parc Tecnològic de Barcelona Activa és un gran equipament, amb 10.000 metres2, que es
divideix en dos blocs que allotgen empreses d’àmbit tecnològic-industrial i un tercer bloc on
s’ubica el nou Cibernàrium Nou Barris. L’equipament també acull un espai de prototipatge
empresarial, un Ateneu de Fabricació Digital, zones comuns i oficines.
El nou espai a Nou Barris compta amb 5 aules equipades amb ordinadors, dispositius i
pissarres digitals amb capacitat de formar simultàniament més de 100 persones. Així mateix,
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disposa d’espais habilitats amb connectivitat lliure per a l’autoús i el networking. Estarà obert
els dies laborables, amb horari de 9 a 20 hores, amb classes matí i tarda, tant de formació
tecnològica bàsica com especialitzada.
Amb l’obertura d’aquest nou espai el Cibernàrium s’amplia novament, mantenint igualment la
ubicació actual al 22@, on també s’imparteix part de l’oferta formativa especialitzada i els
cursos de programació de la IT Academy.

Més talent digital i menys bretxa generadora de desigualtats
L’Ajuntament de Barcelona, amb l’ampliació i novetats en aquest servei, vol contribuir a lluitar
contra la bretxa o fractura digital en totes les seves dimensions, siguin per raó d’edat, gènere o
nivell socioeconòmic, evitant que les diferències en accés i coneixements siguin generadores
de desigualtats i formes d’exclusió.
El nou Cibernàrium és una iniciativa que s’emmarca en la Mesura de Govern “Barcelona, ciutat
de talent” que considera l’impuls del talent digital una prioritat, tenint en compte l’augment de la
demanda laboral en el sector TIC.
Segons el darrer informe de Barcelona Digital Talent (Juliol 2021) l’ecosistema de Barcelona ha
generat 6.700 nous professionals al 2020, el que suposa un increment anual del 9% en el
volum total de talent digital, i 2 de cada 10 ofertes son digitals. Per a Scale-up Monitor (2021
Barcelona Global), la necessitat de formació en aspectes digitals és clau ja que empreses
emprenedores scale-ups tenen, en un 95% dels casos, plans de contractar professionals els
propers 18 mesos en posicions tecnològiques.
Barcelona és la tercera ciutat més atractiva per crear una empresa a escala europea i la sexta
en el rànquing d’ecosistemes per empreses emergents, i el sector digital no aconsegueix
actualment cobrir la demanda de professionals. La demanda de talent digital a Barcelona
segueix creixent en major proporció que l’oferta, un 29% l’últim any, respecte d’un 14% d’oferta
de professionals.
Un altre estudi de bretxa digital, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, conclou que el 8% de
les llars encara no estan connectades a Internet. Durant el confinament causat per la Covid, el
66% de les persones amb renda baixa no han pogut teletreballar, i el 25% de nens i nenes no
han pogut estudiar telemàticament. El mateix estudi destaca que el 35% dels majors de 74
anys no s’han connectat mai a Internet.

Barcelona, hub tecnològic i digital
Per revertir les dificultats que una part de la població té amb Internet i per esdevenir una
Barcelona més competitiva, millor formada i reduir el gap de talent digital o d’exclusió digital, cal
potenciar les iniciatives formatives que l’ens municipal ofereix de manera gratuïta i de forma
híbrida.
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El Cibernarium torna al districte de Nou Barris on va iniciar la formació bàsica en digitalització
per a persones sense aquests coneixements. Just abans de l’esclat de la pandèmia, el
Cibernàrium va celebrar els 20 anys de trajectòria, que han permès acompanyar la ciutadania
en la formació tecnològica i en la millora de competències digitals. Especialment durant el
darrer any i mig amb la Covid19, ha ajudat a milers de persones, amb un alt percentatge de
dones i perfil sèniors, a adaptar-se als nous recursos tecnològics. I alhora, el Cibernàrium ha
contribuït també a que Barcelona sigui un hub de desenvolupament digital i tecnològic (9a
ciutat digital a Europa).

Itineraris formatius
La formació bàsica que s’imparteix al nou Cibernàrium de Nou Barris és totalment pràctica i
amb exemples reals, de curta durada, amb diferents horaris, personalitzada i amb tutories que
permetin garantir l’aprenentatge dels col·lectius amb més dificultats. S’articula en 3 itineraris
formatius, cadascun d’ell, integrat per diverses activitats :
1. Introducció a l’ordinador
2. Introducció als dispositius mòbils
3. Introducció a Internet i aplicacions per al dia a dia (amb qualsevol dispositiu)
La formació especialitzada s’imparteix repartida en el Cibernàrium Nou Barris i el Cibernàrium
22@ (Poblenou), i consta d’un programa regular de més de 360 activitats diferents que
s’articulen en 7 blocs temàtics:
1234567-

Internet i oci
Màrqueting i comunicació
Imatge Digital
Creació web
Informàtica i programació
TIC i Educació
Fabricació Digital i 3D

A més d’aquests oferta formativa regular també s’ofereixen:


Cursos d’estiu (e-Stiu TIC): una oferta de més de 70 activitats, la majoria sobre recursos
tecnològics aplicats al camp de l’educació, dirigits a mestres i professionals de la
pedagogia. Algunes d’elles reconegudes amb el Certificat d’hores de formació pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.



Activitats de divulgació tecnològica: Masterclass, conferències i esdeveniments per
difondre el coneixement digital. Algunes articulades en cicles com Humanisme Digital,
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Innodiàlegs (xerrades sobre tecnologia i innovació) i Comunicació Digital (en
col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya.


Formació online: més de 100 activitats formatives en format e-learning permanentment
obertes que qualsevol persona pot fer al ritme que requereixi i segons les seves
necessitats.

Es despleguen més equipaments de formació a la ciutat
Les activitats d’alfabetització digital i formació bàsica que s’impartiran al Cibernàrium Nou Barris
es proporcionen també en les Antenes Cibernàrium, espais de formació digital gestionats per
Barcelona Activa en col·laboració amb Biblioteques de Barcelona.

A més, al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, s’ubicarà també el projecte 42Barcelona, una
escola de digitalització especialitzada que segueix el model parisenc d’alta capacitació
tecnològica École42, i que l’Ajuntament impulsa conjuntament amb la Generalitat, a través de
Fundació Telefònica.
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I just al davant del Parc Tecnològic s’ubica Nou Barris Activa, amb diferents formacions per
millorar l’ocupabilitat i accés a ofertes de feina de la ciutat, que demostren com és d’important
per l’ens municipal tant la promoció del talent digital com les eines ocupacionals i
d’emprenedoria que des d’allà s’ofereixen a la ciutadania.
Vídeo amb testimonials: https://www.youtube.com/watch?v=-ob5CoDWsKA
Web per a inscripció als cursos: https://cibernarium.barcelonactiva.cat/formacions

Declaracions de Jaume Collboni
Video (mp4)
Àudio (wav)
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