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MUNICIPI  
Barcelona 
 
 
TITULAR  
Cibernàrium ha obert recentment el nou Centre de Capacitació Tecnològica per a Professionals 
i Empreses, ubicat al districte 22@Barcelona. L'objectiu és la millora de les competències 
tecnològiques dels professionals de la ciutat per incrementar la competitivitat de les empreses i 
els negocis. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  
Més de 1.400 m2 dedicats a la capacitació tecnològica per a professionals que se sumen a 
l'equipament Cibernàrium ja existent a Nou Barris, al Parc Tecnològic Barcelona Nord, on es fa 
formació d'iniciació a l'ús de les tecnologies. A més, a deu biblioteques de la ciutat s'està duent 
a terme el projecte Antenes Cibernàrium, mitjançant el qual es fa formació amb la metodologia 
Cibernàrium a les aules multimèdia. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El 2010, més de 44.000 usuaris van participar en alguna activitat formativa o divulgativa 
relacionada amb les TIC en els diferents espais Cibernàrium. El 2011, només al nou Centre de 
Capacitació Tecnològica per a professionals i empreses es preveu donar servei a prop de 
16.000 usuaris (i a un total de 51.000 usuaris a tots els espais Cibernàrium). L’ampliació de 
l’oferta formativa el 2011 radica en bona part en l’obertura d’una línia de continguts segmentats 
per sectors professionals, així com d’activitats per a experts molt especialitzats. 
 
D’altra banda, de la mà de les activitats formatives i divulgatives presencials, el 2011 es 
promocionarà l’autoformació en línia a partir d’un microlloc web amb videocursos sobre 
diferents recursos TIC de fàcil aplicació a l’empresa en diversos àmbits 
(videos.cibernarium.cat). Aquests continguts i el coneixement que se’n deriva es dinamitzaran a 
les xarxes socials en què Cibernàrium ha obert perfils també l’any 2011. 
 
Un altre material per a l’autoformació és la col·lecció de llibres “Inicia’t en Internet”, manuals 
Cibernàrium d’alfabetització digital que Cibernàrium està distribuint el 2011 entre biblioteques 
públiques, centres cívics i telecentres. La col·lecció està adreçada a les persones interessades 
a iniciar-se en Internet i l’ús d’ordinadors i smartphones. 
 
També el 2011 Cibernàrium estrenarà nou lloc web, amb un centre de recursos en línia, en què 
es facilitarà la informació i inscripció a les activitats als usuaris. 
 
 
PÀGINA WEB 
www.cibernarium.cat 
 
 
RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Jordi Roca, director del Cibernàrium de Barcelona Activa. 
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