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1. Activitats realitzades durant l’exercici 
 
Després de la consolidació del nou projecte de la Fundació Ciutat de Viladecans al llarg dels 
anys 2008, 2009 i 2010, l’any 2011 ha estat un any difícil ja que si per una banda havia de 
significar la consolidació de nous projectes com la Televisió de Viladecans en el seu nou format 
o l’evolució del projecte de Microinnovació denominat iCell Cèl·lules d’Innovació o també la 
posada en marxa de tot el projecte WILADECANS com la nova identitat digital de la ciutat, 
també és cert que la Fundació no ha estat aliena a la situació econòmica del país que ha afectat  
al funcionament de la Fundació afectant als seus ingressos. 
 
Tot i així hi ha hagut aspectes positius que al llarg d’aquesta memòria anirem dient. Un d’ells és 
la vigència i desenvolupament del Contracte-Programa entre l’Ajuntament de Viladecans i  la 
Fundació Ciutat de Viladecans per al període 2010-2012 la qual cosa confirma la confiança en el 
projecte. 
 
Reproduïm a continuació el objecte de la Fundació segons la descripció del Contracte-Programa. 
 
Primer.- OBJECTE.  

És objecte del present contracte-programa, l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Viladecans a 

la Fundació Ciutat de Viladecans dels serveis i programes d’actuació en els àmbits que es 

detallen a continuació, com a tasques necessàries per al bon funcionament de l’activitat 

municipal en un àmbit tan important i estratègic per al desenvolupament de la nostra ciutat 

com és el de la Societat del Coneixement.  

A) Accions de foment, dinamització i sensibilització de les TIC.  

B) Foment de la innovació de ciutat en l’àmbit de les arts i de la creació artística.  

C) Foment de serveis i productes de banda ampla que permetin posar-los a l’abast de la 

ciutadania.  

D) Assessorament a l’ajuntament en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.  

E) Funcions de gestió i desenvolupament de webs i llocs virtuals la xarxa. 

F) Gestió de la Televisió de Viladecans en el seu format web www.viladecanstv.tv i en el format 

digital signage a les pantalles col·locades en els equipaments municipals 

 
 
Organitzarem aquesta memòria seguint la seqüència determinada pel Contracte programa. 
 
A) Accions de foment, dinamització i sensibilització de les TIC. 
 
Són activitats adreçades a intervenir en la comunitat per tal de promoure l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació.  
 
A.1.  Programa Mil·lenni. Foment de les TIC 

 
A.1.1. Xarxa Pública Local d'Accés a Internet. XPLAI    

 
Actualment, any 2011-2012 a la Xarxa Pública Local d’Accés a Internet, compta amb 7 
centres: 

 
Punt Òmnia (TIC) a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso: dins d’aquest espai hem 
ofert formació en introducció a les Noves Tecnologies: ofimàtica de 1r. I 2n.nNivell i 
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Internet de 1r. I 2n. Nivell per a persones majors de 18 anys. També s’han fet tallers 
d’informàtica per a persones majors de 65 anys, tallers per a nens de centres oberts i 
formació específica per a la realització d’un web propi per a entitats. Així, com també 
ha estat espai de lliure disposició per a tot aquell usuari que ha volgut anar a consultar 
informació en la xarxa. 

 
Centre de Formació d’adults Edelia Hernandez: fins ara havia estat només un 
punt dedicat a cobrir les necessitats del seu propi centre, és a dir, centrar-se en 
l’alfabetització digital de les persones que fan formació en aquest centre, 
complementant-se amb serveis destinats al barri on està ubicat. Durant aquest any, 
també s’ha obert aquest punt als matins, per tal de donar cobertura a totes les 
persones que volien fer formació als matins. Dins d’aquesta formació s’han fet cursos 
d’ofimàtica de 1r. I 2n.nNivell i Internet de 1r. I 2n. Nivell per a persones majors de 18 
anys i també tallers de 2 hores de duració sobre temes concrets relacionats amb les 
Noves Tecnologies. També es pot accedir en horari lliure a consultar informació en 
Internet. 

 
Ateneu de Cultura Popular Can Batllori: dins d’aquest centre podem trobar la 
possibilitat d’accedir lliurement a Internet, així com rebre cursos introductoris vers les 
Noves Tecnologies, com els citats anteriorment. També s’han fet tallers per a nens de 
centres oberts i cursos per associacions, com ara AVAF o diferents associacions de 
veïns. 

 
Casal Cívic d’Alba-Rosa: lloc més destinat a la formació de persones majors de 65 
anys en la introducció a les noves tecnologies, ja que al ser un casal de jubilats i 
pensionistes, els principals usuaris són persones majors. També s’han ofert horaris en 
els quals es pot accedir lliurement a Internet. 

 
Biblioteca Púbica de Viladecans: s’han continuat fent cursos a la biblioteca durant 
els dilluns, dimecres i divendres, de la mateixa manera que es van començar a fer l’any 
passat. També s’ha fet formació en noves tecnologies en ofimàtica i en Internet, així 
com també tallers d’introducció a les noves tecnologies per a persones pensionistes i/o 
jubilades majors de 65 anys, posant-nos en contacte amb els Serveis Socials de 
l’ajuntament de Viladecans. Dins d’aquest horari també s’ha ofert horari de lliure 
disposició per a les persones que vulgui tenir un accés gratuït a Internet. 

 
Casal del Barri de Sales: dins d’aquest casal s’han fet diferents cursos d’introducció a 
les noves tecnologies, principalment destinats a veïns del Barri de Sales, dins de la 
mateixa sala de l’AAVV, la qual ens van cedir en uns horaris determinats. Aquest casal 
va deixar de comptar amb les classes del XPLAI el mes de maig, i ens vam haver de 
traslladar a una sala que ens van cedir a la Biblioteca Pública de Viladecans. 
 
Av. Roureda: dins d’aquest equipament s’han realitzat cursos de formació per a 
persones de les diferents associacions del Barri de la Montserratina, incloent aquests 
cursos dins del pla de barri. També dins d’aquest centre s’ha realitzat diferents formació 
en ACTIC de 1r nivell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORS DELS CENTRES        
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Lloc Horari Usos i Serveis Formadors/es Inici 
activitats 

Ateneu 
d’Entitats 
Pablo Picasso 

Dilluns a dijous 
de 11:00 a 
13:00 hores 
Tardes: de 
17:00 a 21:00 
hores 

Formació. Atenció a 
col·lectius d’actuació 
preferent. Ús 
comunitari 

Javier Molina* 
 

Octubre 
2002 

C. F. A. “Edélia 
Hernández” 

Dll, dmt, dj i dv 
de 09:30 a 
11:30 
Tardes: 4 hores 
cada tarda 
(depenent de 
l’horari del 
centre) 

Formació. Atenció a 
col·lectius d’actuació 
preferent. Ús 
comunitari 

Valentín Ojeda* 
Vanessa Oncala* 

Octubre 
2002 

Ateneu de 
Cultura 
Popular Can 
Batllori 

Tardes de 17:00 
a 21:00 hores. 

Formació. Atenció a 
col·lectius d’actuació 
preferent. Ús 
comunitari 

Carles Abarca* 
 

Abril 2003 

Centre Cívic 
Alba-rosa 

Tardes de 16:00 
a 20:00 hores 

Formació. Atenció a 
col·lectius d’actuació 
preferent. Ús 
comunitari 

Vanessa Oncala* 
 

Gener 2004 

Biblioteca 
Pública de 
Viladecans  
 

Dilluns, dimarts i 
dimecres de 
16:00 a 20:00 
hores 

Formació. Atenció 
col·lectius d’actuació 
preferent. Ús 
comunitari. 
Formació en ACTIC 

Silvia Romera* 
 

Abril 2008 
 
 

Casal del Barri 
de Sales. 

Dijous de 10:00 
a 12:00 hores 

Formació. Atenció a 
col·lectius d’actuació 
preferent. 

Vanessa Oncala* Setembre 
2009 

Av. Roureda Dimarts de 9 a 
13, dijous de 16 
a 20 
Dilluns i 
dimecres de 15 
a 19 
Dijous i 
divendres 11 a 
13 

Pla de Barris de la 
Montserratina 
 
Formació ACTIC 
 
Formació Vodafone 
a Gent Gran 

Jordi Fernandez* 
Silvia Romera* 

Setembre 
2012 

 
 
 
 
VANESSA ONCALA QUERO* 
Monitora i Coordinadora de Xarxa Pública d'Accés a Internet.  
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Llicenciada en Pedagogia en l'any 2003 per la Universitat de Barcelona.  
Està treballant en l'XPLAI des de setembre del mateix any.  
És monitora en el Centre Cívic d'Alba-Rosa, situat al C/ Tulipa, nº 3 de Viladecans. 
 
VALENTÍN MIGUEL OJEDA ALCÁNTARA* 
Tècnic de Grau Superior en Desenvolupament i d'aplicacions 
Informàtiques l'any 2003, per l'I.E.S Provençana.  
Va començar a treballar en la Xarxa XPLAI al setembre de 2003. 
És monitor en el Centre de Formació d'Adults Edelia Hernàndez, 
situat del C/ Bertran i Musitu, de Viladecans.  
 
JAVIER MOLINA SUÁREZ* 
Prové d'un taller d'ocupació de programació i sistemes realitzat al 
Centre de Suport a les Empreses de Can Calderón. Ha finalitzat el 
curs DAI (desenvolupament d’aplicacions informàtiques. Està 
treballant com a monitor de la Xarxa al Pau Picasso, des de finals 
de 2006.  

   
CARLES ABARCA OLIVÉ* 
Advocat i actualment està estudiant Enginyeria de 
Telecomunicacions a la UPC de Castelldefels. Està treballant en la 
Xarxa Pública Local d'Accés a Internet des de l'any 2008, com a 
monitor de L'Alberg de Can Batllori.  
  
  
SILVIA ROMERA SIMARRO* 
Comença a treballar a la xarxa, com a monitora a l'abril de 2010 i 
es dedica principalment a fer les classes de preparació a 
l'acreditació ACTIC de nivell inicial.  
Silvia és tècnica especialista en Administració i ha fet diferents 
cursos sobre especialització en ofimàtica i informàtica. 
 
JORDI FERNÁNDEZ GALLEGO 
Estudiant de enginyeria tècnica de telecomunicacions per la UPC. 
S'incorpora a l'equip XPLAI al juliol de 2010 i està fins al gener de 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS      
 
Actualment disposem de 7 espais que continuen oberts repartits per tot el municipi: 
Centre Municipal Edelia Hernandez, Ateneu d’Entitats Pau Picasso, Ateneu de Cultura 
Popular Can Batllori, Biblioteca Pública de Viladecans, Centre Cívic d’Alba-Rosa, i Casal 
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del Barri de Sales i durant aquest darrer any, hem fet cursos de formació en el Centre 
de l’Avinguda Roureda, dins del pla de barris. 
 
 

 

Lloc Equipaments 

Ateneu d’Entitats Pablo Picasso 10 ordinadors i 1 portàtil 
1 escàner 
1 impressora color DIN A-3 

Centre de Formació d’adults “Edelia 
Hernandez” 

8 ordinadors 
1 impressora color 

Alberg Can Batllori 10 portàtils 
1 impressora color 

Biblioteca Pública de Viladecans 10 ordinadors 

1 impressora 

Centre Cívic Alba-rosa 8 ordinadors i  2 portàtils 
1 impressora làser, 1 impressora color 
1 escàner i 1 pissarra 

AAVV Barri de Sales 10 portàtils (es munten i desmunten) 

Av. Roureda 8 ordinadors 

 
 

Durant l’any 2011-2012 hem continuant oferint els cursos d’introducció a les Noves 
Tecnologies en les següents modalitats: Ofimàtica de 1r nivell, Ofimàtica de 2n nivell, 
Internet de 1r. Nivell, Internet de 2n. Nivell. La seva duració es de 20 hores cada curs, 
2 hores setmanals al llarg de 10 setmanes (1 cop a la setmana.). 
 
La descripció del que es va fer en els diferents cursos ve a continuació: 
 

 Ofimàtica 1r. Nivell: en aquest curs es va començar des de zero. La idea que 
es proposava va estar tenir un primer contacte amb l’ordinador. S’ensenyà a 
utilitzar el ratolí, el teclat, l’escriptori i també es començà a treballar amb el 
programa Microsoft Word. Dins del programa Word el que es va ensenyar va 
estar: escriure cartes, fer taules, introduir títols, fer cartell... 

 
 Ofimàtica 2n. Nivell: en el segon nivell d’ofimàtica es va treballar amb 3 

programes diferents: Microsoft Excel, Microsoft Access i Microsoft Power Point, 
però tenint en compte que només teníem 10 sessions per a que els usuaris 
coneixéssin aquest tres programes. 

 
o En el programa Microsoft Excel es va ensenyar a l’usuari com portar 

els comptes de casa: llum, aigua, gas. També van aprendre a fer 
gràfics. 

o En el Microsoft Access van aprendre a fer una base de dades molt 
simple: com canviar els noms, com introduir un registre, fer 
formularis... 
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o En el programa Microsoft Power Point van aprendre a fer una 
presentació amb aquest programa: com introduir imatges, com 
modificar les lletres, el color de fons, etcètera. 

 
 Internet 1r. Nivell:  

 Introducció. Interfície gràfica 

 Els navegadors. Els Cercadors (web) 
 Els Cercadors (fotos, notícies, maps...) 
 Gimkhana (informació i fotos) 
 Fer-se un compte de correu electrònic 
 Enviar i rebre missatges. Eliminació. 
 Correu electrònic I 
 Correu electrònic II 
 Xats de gmail. 
 Wikipèdia i recuperació de temàtica. 

 
 

 Internet 2n. Nivell:  
 Correu electrònic (repàs).  
 Google Calendar 
 Google Docs 
 Google Fotos: Picasa 
 Seguretat a Internet 
 Retoc de fotografia amb Picnik 
 Retoc de fotografia amb Picnik (amb una foto personal) 
 Foros i xats 
 Facebook I 
 Facebook II 
 Recuperació i repàs de temàtica. 

 
 Internet 3r. Nivell:  

 
 Repàs de contingut d’Internet 2 
 Descàrrega d’arxius. Retoc de fotografia amb Photoscape 
 Descàrrega d’arxius II. Ares. 
 Grabació d’un CD I (creació de les caràtules) 
 Formats i còdecs. RSS. 
 Creació de blocs 
 Youtube I 
 Youtube II (gravació de vídeo) 
 Jocs online 
 Recuperació i repàs de temàtica 

 
A part dels cursos propis d’introducció a les TIC per a persones majors de 18 anys, 
també s’han fet cursos/tallers per a persones majors de 65 anys, concretament s’han 
fet 6 grups dividits en els 4 dels centres amb els quals comptem actualment a l’XPLAI, 
concretament s’han fet: 
 

 Centre Cívic Alba-rosa 
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 1r grup: dimarts de 16:00 a 18:00 
 2n grup: dijous de 16:00 a 18:00 
 3r grup: divendres de 16:00 a 18:00 

 
 Biblioteca Pública 

 1r grup: dimecres de 16:00 a 18:00 
 

 Auditori Pau Picasso 
 1r grup: divendres de 16:00 a 18:00 
 

 Auditori Pau Picasso 
 1r. Grup: dijous d’11:00 a 13:00 
 2n. Grup: divendres d’11:00 a 13:00 

 
 
TALLERS          
  
Durant aquest any hem continuat els tallers monogràfics relacionats amb les TIC, on 
fem classes més reduïdes de temps. Aquests han estat els següents: 
 

 Fotografia digital: taller de duració de 5 dies. En aquest taller, el 1r i 2n 
dia es feia una explicació de l’utilització de la càmera fotogràfica reflex, 
el 3r dia es programava una sortida per tal de poder fer fotografies i els 
dos darrers dies del taller es feia retoc de fotografia, mitjançant el 
programa Gimp. Es va dur a terme al C.M. Edelia Hernandez i el monitor 
que va fer aquest taller va ser Valentín Ojeda. Duració: 10 hores de 
duració. 

 
 Vídeo digital: s'ensenya a fer un vídeo i la seva posterior edició amb el 

programa Movie Maker. Aquest taller es va fer a Can Batllori i va estar a càrrec 
de Carles Abarca. Es va programar durant tot un trimestre. Duració: 20 hores 
de duració. 

 
 Flash: aquest taller té una duració de 20 hores i consta de fer petites 

animacions amb l'ordinador, amb l'ajuda d'un programa que es diu Flash. Es va 
fer en el Casal d’associacions Pau Picasso a càrrec de Javier Molina. 

 
 Retoc digital: en aquest taller, que es va fer en el Centre Cívic d’Alba-Rosa, a 

càrrec de Vanessa Oncala, s’ensenyava a fer retocs a fotografies digitals, amb 
l’ajuda del programa de software lliure Gimp. Duració: 10 hores. 

 
 
 

TALLER 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 
Fotografia Digital 7   
Vídeo Digital 10 10  
Retoc Digital 9   
Flash 9   

TOTAL  persones 45   
 

 
Debut a la gran demanda que hem tingut de cursos durant l’any 2011-2012 hem hagut 
de suspendre diferents tallers, i en el seu lloc col·locar cursos d’introducció a les noves 
tecnologies. 
 

 
PARTICIPACIÓ TOTAL. GRÀFICS I ESTADÍSTIQUES
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618 321 939 
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Distribució per edats 
 

18-35 36-50 51-65 65 Total 
7 162 523 247 939 

1% 17% 56% 26% 100% 
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Distribució per curs 
 
 

Ofimàtica 
1 

Ofimática 
2 

Internet 
1 

Internet 
2 

Internet 
3 

Gent 
Gran 

Pla  
Ponent 

Pla de 
 Barris Tallers Total

129 96 169 153 161 55 74 56 46 939 

14% 10% 18% 16% 17% 6% 8% 6% 5% 100%
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CURSOS DE LA LLEI DE BARRIS (PLA PONENT I MONTSERRATINA)   
 
Durant aquest any 2011-2012, la Fundació Ciutat de Viladecans, conjuntament amb 
l’empresa Viurbana i el pla de barris de l’ajuntament de Viladecans de Pla de 
Ponent XXI, hem continuant fent cursos al barri de Ponent: Comerç, Poblat Roca, 
Hispanitat i Can Sellarès. 
 
També he realitzat cursos al barri de la Montserratina, dins d’aquest pla de barris. 
 
L’oferta ha estat de cursos de 20 hores de duració, un dia a la setmana, durant 2 
hores. Aquests cursos es van fer en el següent horari: 

 
Cursos Pla de Ponent XXI 

 
1r. trimestre 
 

Curs Horari Persones Monitor Centre 
Iniciació Dijous de 19:00 a 21:00 12 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Fotografia Dimarts d’11:00 a 13:00 9 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Seguiment Dimarts de 19:00 a 

21:00 
10 Carles Abarca Can Batllori 

 
2n. trimestre 
 

Curs Horari Persones Monitor Centre 
Seguiment Dijous de 19:00 a 21:00 12 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Fotografia Dimarts d’11:00 a 13:00 6 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Seguiment Dimarts de 19:00 a 

21:00 
10 Carles Abarca Can Batllori 
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3r. trimestre 
 

Curs Horari Persones Monitor Centre 
Seguiment Dijous de 19:00 a 21:00 12 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Iniciació Dimarts d’11:00 a 13:00 11 Valentín Ojeda Edelia Hernandez 
Seguiment Dimarts de 19:00 a 

21:00 
10 Carles Abarca Can Batllori 

 
 

Cursos Montserratina 
 
A partir del 2n trimestre del curs 2011-2012 de la Xarxa XPLAI, s’han començar a fer 
cursos, també a l’Avinguda Roureda, nº 23, dins del pla de la llei de Barris de la 
Montserratina. 
 
Els cursos han estat els següents: 
 

2n. trimestre 
 

Curs Horari Persones Monitor Centre 
Iniciació Dimarts de 9:00 a 11:00 8 Jordi Fernandez Av. Roureda 
Seguiment Dimarts d’11:00 a 13:00 7 Jordi Fernandez Av. Roureda 
Iniciació Dijous de 16:00 a 18:00 8 Silvia Romera Av. Roureda 
Seguiment Dijous de 18:00 a 20:00 8 Silvia Romera Av. Roureda 

 
3r. trimestre 
 

Curs Horari Persones Monitor Centre 
Iniciació Dimarts de 9:00 a 11:00 8 Jordi Fernandez Av. Roureda 
Seguiment Dimarts d’11:00 a 13:00 8 Jordi Fernandez Av. Roureda 
Iniciació Dijous de 16:00 a 18:00 8 Silvia Romera Av. Roureda 
Seguiment Dijous de 18:00 a 20:00 7 Silvia Romera Av. Roureda 

 
 
ACTIVITATS EDUCATIVES        
 
Durant el curs 2011-2012 dins de la Xarxa Pública Local d’accés a Internet s’han ofert 
diferents activitats educatives: 
 
Nom del Taller: Taller de creació d’un Facebook propi. 
Destinataris: 5è de primària i 6è de primària 
Objectius:   

 Introduir al nens en la web 2.0 
 Fer que els nens coneguin l’eina Facebook, molt coneguda dins d’Internet 
 Aconseguir que els alumnes del centre estiguin en contacte entre ells no només 

al col·legi, sinó mitjançant aquesta pàgina web. 
 Fomentar el treball de grup entre els nens. 

 
 
Descripció:  
En la primera part de la classe, cadascun dels nens s’haurà de fer una adreça 
electrònica, que ja aquesta pàgina així ho requereix. 
A continuació, cada alumne es donarà d’alta en aquesta pàgina i pujarà la seva 
fotografia. 
Més tard cadascun buscarà als seus companys dins d’aquesta pàgina, per tal de 
reconèixer la seva amistat dins del món virtual. 

__________________________________ 
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Nom del Taller: Taller de youtube 
Destinataris: 5è de primària i 6è de primària. 
Objectius:   

 Introduir al nens en la web 2.0 
 Fer que els nens coneguin millor la seva escola 
 Aconseguir que tota la informació de l’escola estigui penjada en un    lloc on 

tots els alumnes puguin aportar coses. 
 Fomentar la creativitat del nen. 
 Fomentar el treball de grup entre els nens. 

Descripció:  
Ensenyarem als nens l’entorn youtube, i entre tots decidirem l’adreça corresponent per 
l’escola. 
Després farem diferents vídeos de l’escola i els hi ensenyarem a pujar aquests vídeos. 

_____________________________________ 
 
Nom del Taller: Cerca intel·ligent al món virtual 
Destinataris: Alumnes de cicle mitjà i superior de primària (3è, 4t, 5è i 6è de 
primària) 
Objectius:  

 Introduir als alumnes en el món d’Internet d’una forma més pràctica. 
 Aconseguir que els alumnes optimitzin els recursos que ofereix la xarxa. 
 Aconseguir l’accés dels/de les joves de Viladecans a la societat del 

coneixement. 
 Aconseguir que els alumnes siguin agents actius en l’ús de les noves 

tecnologies. 
Descripció:  
Al llarg del curs es programarà una sessió en la qual s’ensenyarà als alumnes a fer una 
cerca més exhaustiva per Internet, per poder utilitzar més intel·ligentment els recursos 
que  ofereix la xarxa. 

_______________________________ 
 
Nom del Taller: Webs Educatives. Bones eines per a l’aprenentge 
Destinataris: Cicle superior de primària (5è i 6è) i 1r. Cicle de Secundària (1r. i 2n. 
ESO) 
Objectius:  

 Introduir als alumnes en el món d’Internet d’una forma   més pràctica. 
 Aconseguir que els alumnes optimitzin els recursos que ofereix la xarxa. 
 Aconseguir l’accés dels/de les joves de Viladecans a la societat del 

coneixement. 
 Aconseguir que els alumnes siguin agents actius en l’ús de les noves 

tecnologies. 
Descripció:  
Es programarà una sessió per tal d’ensenyar als alumnes a veure les diferents eines 
d’aprenentatge que poden trobar dins de les pàgines educatives més interessants. 

 
__________________________ 

 
 
 
Els Col·legis que van demanar aquestes activitats educatives, van ser els següents: 
 

COL·LEGI ACTIVITAT GRUP CONTACTE DATA HORA 
Cerca intel·ligent al 
món virtual 

3r. A Montserrat 
Espada 

8 febrer 09:00 – 10:00Marta 
Mata 

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

3r. B Montserrat 
Espada 

8 febrer 10:00 – 11:00
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Cerca intel·ligent al 
món virtual 

3r. C Montserrat 
Espada 

8 febrer 11:30 – 12:30

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

5è A Eva Estruch 27 febrer 09:00 -10:00 Àngela 
Roca 

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

5è B Eva Estruch 27 febrer 10:00 – 11:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

1r A 
 

Maribel 
Moreno 

4 maig 11:30 – 12:30

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

1r B Maribel 
Moreno 

4 maig 12:30 – 13:30

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

1r C Maribel 
Moreno 

11 maig 11:30 – 12:30

Institut 
Torre 
Roja 

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

1r D Maribel 
Moreno 

11 maig 12:30 – 13:30

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è A Anna Montfort 22 febrer 11:30 – 12:30Can 
Palmer 

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è B Anna Montfort 29 febrer 11:30 – 12:30

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è A (grup 1) Marta Romero 1 març 09:00 – 10:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è A (grup 2) Marta Romero 1 març 10:00 – 11:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

6è B (grup 1) Marta Romero 8 març 09:00 – 10:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

6è B (grup 2) Marta Romero 8 març 10:00 – 11:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

6è A (grup 1) Marta Romero 15 març 09:00 – 10:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

6è A (grup 2) Marta Romero 15 març 10:00 – 11:00

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è B (grup 1) Marta Romero 22 març 09:00 – 10:00

Pau 
Casals 

Webs educatives, 
bones eines per a 
l'aprenentatge 

5è B (grup 2) Marta Romero 22 març 10:00 – 11:00

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

5è A Lluís Pavón 23 gener 11:30 – 12:30

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

5è B Lluís Pavón 30 gener 11:30 – 12:30

Youtube 6è A Lluís Pavón 7 març 09:00 – 10:00
Youtube 6è B Lluís Pavón 14 març 09:00 – 10:00

 
 
 
Sagrada 
Familia 

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

6è A Lluís Pavón 25 gener 09:00 – 10:00
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Cerca intel·ligent al 
món virtual 

6è B Lluís Pavón 1 febrer 09:00 – 10:00

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

4t A Esther Ruiz 18 gener 09:00 – 10:00Garrofer 

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

4t B Esther Ruiz 18 gener 10:00 – 11:00

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

4t A Jesús Pérez 17 febrer 09:00 – 10:00Montserr
atina 

Cerca intel·ligent al 
món virtual 

4t B Jesús Pérez 17 febrer 10:00 – 11:00

Youtube 5è Mónica 
Serrano 

16 gener 11:00 – 12:30Santo 
Tomás 

Youtube 6è Abel 
Almodóvar 

16 gener 09:00 – 10:30

 
ACTIC            
Durant aquest curs 2011-12 s’han realitzat cursos d’Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) a diferents centres del municipi 
de Viladecans: 
 
Curs 1 
Del  14 de març al 3 d’abril  11 persones  
 
Curs 2 
Del 21 de març al 5 de maig  10 persones  
 
Curs 3 
Del 21 de maig al 4 de juny  4 persones 
 
La realització dels cursos d’ACTIC han estat a l’Avinguda Roureda. 
 
La duració dels quals ha estat de 60 hores: 36 hores presencials i 24 hores online. 
 
La monitora responsable de la formació ha estat Silvia Romera. 
 
Els apartats temàtics d’aquest curs són: 

 
C1. CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME 
Hàbits d’ergonomia. La signatura electrònica. Banca en línia. Compra de productes. 
Eines col·laboratives (xats, fòrums, blocs i wikis). La propietat intel·lectual. Seguretat a 
Internet: virus, codi maliciós... 
 
C2. TECNOLOGIA DIGITAL I ÚS DE L’ORDINADOR I DEL SISTEMA OPERATIU 
Història de l’ordinador. Llicències. Programari lliure i de propietari. L’ordinador i els seus 
perifèrics. Emmagatzematge als CD i DVD. El sistema operatiu (canviar l’escriptori, 
crear carpetes...). Canviar les icones. Canvi de data i hora. Creació de carpetes 
(eliminació, canvi icona). Altres programes (calculadora, reproductor de música...) 
 
 
C3. NAVEGACIÓ I COMUNICACIÓ EN EL MÓN DIGITAL 
Navegadors. Personalitzar el navegador. Dominis. Cercadors. Correu electrònic. 
Calendari electrònic. Virus i programari maliciós. Configuració de sistemes de protecció 
 
C4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA 
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Introducció. Escriptura bàsica. Format del text. Format del paràgraf. Format de la 
pàgina. Impressió de documents 
 
C5. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE EN 
MOVIMENT 
Introducció al programari d’imatges (Gimp). Formats d’imatges. Treballar amb capes 
Captació d’imatges. Ús de l’escàner. Captar fotos amb la càmera i dispositius USB 
Gravadora de sons. Fitxers sonors. Reproductors. Introducció al programari per a 
tractament de vídeo. Els formats del vídeo. Creació de CD i DVD. Formats dels discos 
 
C.6 FULL DE CÀLCUL 
Introducció al full de càlcul. Parts d’un full de càlcul. Files, columnes i cel·les. Desar un 
document. Tallar i enganxar. Omplir automàticament les cel·les. Introducció de dades 
Fórmules bàsiques. Fórmules avançades. Impressió de documents 

 
A continuació us detallem les persones que des del mes de setembre de 2011 fins al juny de 
2012, s’han presentat a fer els exàmens en els nostres centres, i les seves qualificacions: 

 
 

ALBA-ROSA 
Nivell Inscrits Presentats No presentats Aptes No aptes 
Bàsic 8 5 1 3 2 
Mitjà 1 1 0 0 1 
Avançat
  

3 
  

1
  

2
  

0
  

1 
  

PABLO PICASSO 
Nivell Inscrits Presentats No presentats Aptes No aptes 
Bàsic 19 17 1 10 7 
Mitjà 14 13 0 6 7 
Avançat
  

3 
  

1
  

1
  

0
  

1 
  

EDELIA HERNANDEZ 
Nivell Inscrits Presentats No presentats Aptes No aptes 
Bàsic 18 14 2 8 6 
Mitjà 14 11 0 9 2 
Avançat 1 0 1 0 0 

TOTAL 
  81 63 8 36 27 

 
REVISTA XPLAI          
 
Aquest any s’han publicat, com ja és costum tres exemplars de a revista XPLAI, els 
núemros 21, 22 i 23 en la que hi ha col·laborat més de 150 alumnes dels cursos amb 
les seves aportacions periodístiques. 
 
A continuació mostrem les portades. 
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Casal d’estiu            
 
La Fundació Ciutat de Viladecans dins de la Xarxa Pública Local d’accés a Internet ha 
dut a terme dos Casals de Noves Tecnologies. El 1r. per a nens i nenes entre 8 i 12 
anys i el 2n per a joves de 12 a 16 anys. Tant el 1r. casal, per a nens i nenes de 8 a 12 
anys, com el 2n casal de joves de 12 a 16 anys es va fer a Can Xic, situat al Par de Can  
Les dates per a la realització d’aquest van ser del 25 de juny fins al dia 13 de juliol i 
l’horari de 9:30 a 14:00 hores. 
 
Les places han estat limitades a 12 per casal i el preu d’aquest casal ha estat de 150 
Euros. Els monitors que es van fer càrrec dels nens i joves van ser: Valentín Ojeda 
Alcántara, Javier Molina i Vanessa Oncala Quero.  
 
Les activitats que s’han fet durant aquests dies han estat les següents: 

 Centre d’interés: els Jocs Olímpics 
 Jocs de futbol 
 Jocs de bàsquet 
 Jocs de tennis 
 Altres jocs esportius 
 Gravació i edició d’un curtmetratge. 
 Retoc de fotografia digital 
 

Com a sortides es van fer: 
 Cosmocaixa 
 Citilab 
 Platja 

 
 

 
A2) Portal de Ciutat a Internet  <www.viladecans.net>  

 
Un cop posat en marxa el nou Portal de Viladecans l’any 2010, l’any 2011 ha estat un 
any de consolidació y de potenciació de la presència a les xarxes socials. 
 
Continuem amb la publicació de notícies diàries de la ciutat, reportatges i entrevistes 
sobre esdeveniments i personatges locals.  
 
Seguim oferint informació sobre els equips de les primeres categories de diversos 
esports de la ciutat.  
 
Tenim una agenda d’activitats locals amb informació sobre exposicions, concerts, teatre 
amateur, etc. 
 
D’altra banda donem informació detallada de la programació setmanal dels cinemes 
Lauren Viladecans i del teatre Atrium Viladecans.  
 
A l’estiu, com a novetat, vam donar informació diària de l’estat de les platges de 
Viladecans tant al portal com al nostre facebook. 
 
Durant el Festival Internacional de Teatre al Carrer dediquem un canal específic on es 
pot trobar la informació de les companyies participants, calendari del festival, 
localitzacions, etc.  
 
D’altra banda, continuem tenint una important participació amb els nostres serveis com 
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ara el tauler d’anuncis del portal, avís de vehicles abandonats, servei d’ SMS 
d’informació local, i en els nostres concursos de cinema, teatre i música. 
 
En quant al nombre de visitants durant l’any 2011 hem tingut 29.049 visitants 
exclusius, amb una mitja d’entre 150 – 190 visitants per dia i amb una punta important 
de visites durant el Festival Internacional de Teatre i Animació ‘al Carrer’. 
 
Finalment, en quant a la presència a Facebook del portal, actualment tenim 713 
m’agrada  
 
 
 

B) Foment de la innovació de ciutat en l’àmbit de les arts i de la creació artística.  

 
 

B.1. ) Màster. Disseny, negoci i tecnologia 
 
Tal i com remarcàvem en la memòria de l’any 2009. El projecte iniciat l’any 2008 per posar en 
marxa l’Institut d’Art Disseny i Tecnologia havia evolucionat cap a una proposta menys 
ambiciosa econòmicament però igual de interessant. 
 
Dèiem ara fa un any: 
 
Tot això s’ha vist modificat per diferents esdeveniments, des de la reestructuració pròpia del projecte –la 
sortida de INCULT- com de les pròpies circumstàncies econòmiques i en aquest moments les perspectives 
són:  

- S’inicia un màster de disseny, negoci i tecnologia al proper mes de setembre de 2010. 
- S’ajorna sine die la posada en marxa de l’Institut com a tal. 

  
El màster com ja varem anunciar l’any passat es va iniciar finalment el mes de desembre de 
2010 amb la creació d’una cèl·lula d’innovació en la que hi participaven quatre estudiants, 
L’Ajuntament hi va participa a través de la Fundació atorgant tres beques a tres estudiants, dos 
d’ells de Viladecans, són en Pedro Luís Castro, enginyer tècnic de telecomunicacions i Joan 
Molins, diplomat en disseny. 
 
Potser la originalitat més important d’aquest projecte és la seva metodologia. Es tracta d’un 
Màster on els estudiants que hi tenen dedicació completa, fan recerca al voltant d’una temàtica 
o d’un problema a resoldre, etc. Han de desenvolupar un prototipus que doni resposta al 
problema i a més ho han de fer des del punt de vista de la creació d’un producte 
comercialitzable elaborant un pla de negoci, us estudi de mercat, etc... 
 
La Cèl·lula d’Innovació de Viladecans va finalitzar la seva feina a l’octubre de 2011 amb la 
finalització del prototip i del màster. 
 
Prototip: Aprofitant el desenvolupament del projecte de la Televisió de Viladecans, s’ha 
implementat un model de Televisió Interactiva. Al final la plataforma destaca per les següents 
característiques: 
-  Multiplataforma de televisió amb geolocalització de les notícies. Pendent d’elaborar una eina 
de hipervinculació. 
-  Integració amb les xarxes socials. 
-  Versió de la plataforma per a smartphones. 
 
La valoració que els participants en el projecte en fan és molt positiva. Ho ilustrem amb dos 
comentaris que ells mateixos han fet: 
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“La valoració personal del Màster NDT i més en concret de la i-cell de Viladecans és molt satisfactòria pel 
treball de recerca realitzat durant tot l’any, els coneixements adquirits durant el desenvolupament del 
treball  i els resultats acadèmics obtinguts gracies als mateixos treballs”. –Pedro Luis Castro. 
 
“En la célula de Viladecans hemos trabajo un grupo de personas de diferentes perfiles profesionales por lo 
cual he enriquecido mis conocimientos y he aprendido mucho de las personas con las que he estado 
trabajando, el desarrollar el proyecto de la Television 2.0 para el posgrado me ha hecho plantearme retos 
tecnológicos para mi carrera profesional y he podido aprender cosas nuevas y como resultado de todo 
esto hemos creado una herramienta que puede ser aplicada e implementada en el sector informático”.- 
Edgar Castelán. 
 
Resultats del Màster 
 
Metodología de la Innovación 8 8 
Innovación de modelos de Negocio 9 9 
Dominios en Diseño y Tecnología 9 9 
Gestión de Proyectos y Tecnologías 9 9 
Casos de Diseño 8 8 
Prototipo 8 8 
     
CALIFICACIÓN FINAL   8,5 8,5
 
Malauradament la situació de crisi econòmica que estem patint ha impossibilitat la continuïtat 
del projecte i per al curs 2011-2012 no s’ha pogut programar una nova edició de la “i-Cell 
Viladecans” com una oferta de foment del talent per als joves estudiants i graduats de 
Viladecans.  
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B.2)  DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL 
 
Un projecte nou però desenvolupat en aquest àmbit ha estat la organització i la realització del 
primer Festival Internacional de curtmetratges DogVille 3D Film Festival. Els dies 14 i 15 d’abril 
de 2011 va tenir lloc la primera edició del Festival Tot i que la seva realització ha estat en 2011, 
la seva gènesi i la seva organització es van iniciar en 2010. La Fundació Ciutat de Viladecans va 
iniciar contactes amb el món del 3D i la tecnologia Stereoscòpica al juliol de 2010, entrant a 
formar part de l’Associació DIFIS 3D que és qui al final d’acord amb un Conveni signat amb 
l’Ajuntament de Viladecans va organitzar el Festival DogVille. 
 
Al llarg del 2010 es va iniciar la organització que va comptar amb la participació activa de TV3 i 
de patrocinadors i espònsors com ORANGE i AIGÜES DE BARCELONA. 
 
El DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL en la seva primera edició es va celebrar els dies 15 i 16 d’abril 
a Viladecans amb un excel·lent resultat tant de públic, com de crítica i participació, així com del 
ressó aconseguit en el món professional 3D com en la mèdia en general. 
 
El  DogVille 3D Film Festival  va nèixer amb la vocació de ser un punt de trobada del món del 
3D, els professionals, els estudiants, la indústria, els fabricants d’equipaments, els productors, 
els editors i programadors, els exhibidors,... 
 
Tot aquest gran objectiu, evidentment, en la primera  edició, era impossible aconseguir-ho però 
si que hem  posicionat al Festival com un referent. Destacar tan sols que en un moment de la 
taula rodona celebrada el dissabte dia 16, que tancava el DOGVILLE PRO, en Pol Torrents, de 
TV3, va comentar textualment:...  si en aquests moments per algun motiu, s’ensorrés el sostre 
d’aquesta sala i ens agafés a tots els que estem ara aquí, el 3D a Catalunya i gairebé a Espanya 
s’hauria acabat.... Evidentment, afirmacions com aquesta ens fan estar satisfets del que hem 
aconseguit en aquesta primera edició i ens dóna forces per a afrontar la preparació d’una 
segona edició que esperem sigui , com a mínim, tan reeixida com la primera. 
 
Amb l’objectiu d’atendre a totes les expectatives que es volien generar, es va dividir el 
DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL en quatre apartats, tots ells complementaris, amb intencions i 
públics objectius diferents però sota la unitat d’un únic projecte. Així varem tenir: 
- DOGVILLE  PRO: Apartat dedicat als professionals del món 3D. Varen ser unes Jornades amb 
ponències, conferències i taules rodones que es van celebrar el divendres a la tarda i dissabte 
al matí. 
- EXPO 3D: Petita exposició que donava vida al Hall de l’Auditori de l’Atrium i que permetia 
submergir-se encara més en aquesta nova tecnologia. 
-  DOGVILLE KIDS: Apartat del Festival dedicat als nens i nenes. 
- MARATÓ DE CURTS: Dels més de 40 curts rebuts, la Comissió de selecció, va seleccionar-ne 
24  finalistes que es van poder veure tots en la marató de curts realitzada el dissabte 16 d’abril, 
abans de la sessió de clausura i entrega de premis. 
- SESSIONS INAGURAL I DE CLAUSURA: Sessions de gala amb les que es  va donar inici al 
Festival, el divendres 15 a la nit i la sessió de Clausura i entrega de Premis el dissabte 16 d’abril 
al vespre. La sessió de inauguració va acabar en l’anomenat DOGVILLE FRIENDS, espai de 
intercanvi i networking per a professionals 3D. 
 
Tota la informació es troba publicada i es pot consultar a la web del Festival 
www.dogvillefestival.com  
 
PROGRAMA DEL FESTIVAL 
 
DIVENDRES 15 D’ABRIL 
 
16 H.   DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | CONFERÈNCIA 

A CÀRREC D’IVAN CABRERA, DIRECTOR DEL FESTIVAL I MARIA SALMERON, 
1a TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
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16-21 H.  DOGVILLE PRO | HALL ATRIUM | EXPOSICIÓ 

ESTANDS DE DEMOSTRACIÓ DE MARQUES PATROCINADORES I 
COL·LABORADORES . 

 
16:15 H. DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | CONFERÈNCIA 
 “CINEMATOGRAFIA 3D: ELEMENTS I DECISIONS RELACIONATS AMB LA 

PREPARACIÓ I RODATGE D’UNA PEL·LÍCULA 3D” A CÀRREC DE JORDI 
BRANSUELA. 

 
17 H. DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | CONFERÈNCIA 
 “PRODUINT 3D AL TERCER MÓN” A CÀRREC DE GUSTAVO CASTELLANOS. 
 
17:45 H. DOGVILLE PRO |  HALL SALA PETITA | PAUSA CAFÈ. 
 
18 H. DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | CONFERÈNCIA 
 “REQUISITS PER A UNA CORRECTA GRAVACIÓ ESTEREOSCÒPICA” A CÀRREC 

DE FRANCISCO TORRANO. 
 
20 H.  DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL | AUDITORI ATIRUM | INAUGURACIÓ 
 PRESENTADA PER LA PERIODISTA ELISABET CARNICÉ, INCLOU LA PROJECCIÓ 

DELS CURT DOCUMENTAL “ELS CASTELLERS” I L’ESTRENA A ESPANYA DEL 
CURT FRANCÈS “SHOOTING” PROTAGONITZADA PER JULIE DEPARDIEU A MÉS 
DE LA PARTICIPACIÓ DELS CASTELLERS DE CASTELLDEFELS. 

 
21 H. DOGVILLE FRIENDS | HALL ATRIUM | CÒCTEL I ESPAI NETWORKING 
 
DISSABTE 16 D’ABRIL 
 
10-13:30 H.  DOGVILLE PRO | HALL ATRIUM | EXPOSICIÓ 

ESTANDS DE DEMOSTRACIÓ DE MARQUES PATROCINADORES I 
COL·LABORADORES . 

 
10 H.  DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | TAULA RODONA 
 “ EL 3D AVUI EN DIA A L’ESTAT ESPANYOL” AMB LA PARTICIPACIÓ DE IVAN 

CABRERA , FERNANDO CAMPOS, E U LA SALLE. 
 
10:45 H.  DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM |CONFERÈNCIA 
 “POSTPRODUCCIÓ 3D I LA CREACIÓ AUDIOVISUAL” A CÀRREC DE JOSEP Mª 

ARAGONÉS. 
 
11:30 H.  DOGVILLE  KIDS | AUDITORI ATRIUM | SESSIÓ INFANTIL 
 PROJECCIÓ EN 3D DEL MUSICAL “GERÓNIMO STILTON, EL MUSICAL DEL 

REGNE DE LA FANTASIA” 
 
11:30 H. DOGVILLE PRO |  HALL SALA PETITA | PAUSA CAFÈ. 
 
12 H. DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | CONFERÈNCIA 
 “EL 3D DAVANT EL CANVI DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL” A CÀRREC DE 

JORDI LLOMPART. 
 
12:45 H. DOGVILLE PRO | SALA PETITA ATRIUM | TAULA RODONA 
 “LA INCURSIÓ DE LA TECNOLOGIA 3D A LA TELEVISIÓ” AMB LA 

PARTICIPACIÓ DE PAULÍ SUBIRÀ, POL TORRENTS I ALTRES CONVIDATS. 
 
16-21 H.  DOGVILLE PRO | HALL ATRIUM | EXPOSICIÓ 

ESTANDS DE DEMOSTRACIÓ DE MARQUES PATROCINADORES I 
COL·LABORADORES . 



 

21-49 

 
16-19 H.  DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL | AUDITORI ATRIUM |MARATÓ DE 

CURTS 
 PROJECCIÓ DELS 24 CURTS FINALISTES. 
 
19:30 H. DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL | AUDITORI ATIRUM | CLOENDA 
 GALA DE LLIURAMENT DE PREMIS PRESENTADA PER ÀLEX GORINA I 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA EN 3D “VIATGE MÀGIC A ÀFRICA” DE JORDI 
LLOMPART. 

 
CONFERENCIANTS: 
 
Divendres 15 d’Abril 
 
16:15 h. Conferència: ‘Cinematografia 3D’ a càrrec del Sr. Jordi Bransuela. Elements i 
decisions relacionades amb la preparació i rodatge d’una pel·lícula en 3D’. 
 
17 h. Conferència: “Produïnt 3D en el tercer món” a càrrec del Sr. Gustavo 
Castellanos. Si en els països desenvolupats la producció d’imatges estereoscòpiques ha 
significat una lenta evolució de dècades amb etapes i fites molt marcats, en els països en vies 
de desenvolupament, com el cas de Bolívia, aquesta evolució s’està concentrant en molt pocs 
anys i comporta particularitats interessants. 
 
18 h. Conferència: “Requisits per a una correcta gravació estereoscòpica” a càrrec de 
Francisco Torrano. El RIG estereoscòpic és un element clau en la gravació 3D no només pel 
seu valor tècnic sinó també per la importància de la seva bona utilització. Per això és important 
analitzar per què són necessaris els seus moviments així com els avantatges i desavantatges 
d’utilitzar models diferents. 
 
 
Dissabte 16 de abril 
 
10 h. Taula Rodona : Ivan Cabrera,  Fernando Campos, La Salle (Universitat Ramon 
Llull). 
 
10:45 h. Conferència. “La postproducció 3D i la creació audiovisual”,  a càrrec del Sr. 
Josep Mª Aragonés. La incidència de la postproducció en la creació i en el llenguatge de 
l’audiovisual d’avui és evident, però de com ens afecta tècnicament el 3D avui i quina pot ser la 
seva incidència futura ens pot seduir. 
 
12 h. Conferència: “El 3D davant el canvi de la indústria audiovisual” a càrrec del Sr. 
Jordi Llompart. Espanya té molt bons professionals, amb ànsies de fer projectes 
ambiciosos, d’innovar, d’oferir bones pel·lícules en 3D. I també hi ha ja televisions que entenen 
que el 3D és una bona aposta de futur. Cal atrevir-se amb grans projectes que suposin nous 
reptes amb els quals adquirir més i millor experiència en els camins creatius i de negoci en 3D. 
 
12.45 h. Taula rodona amb la participació entre d’altres de Paulí Subirà i Pol Turrents. 
El tema central seran els últims avenços que la incursió de la tecnologia 3D incorpora a la TV. 
 
Al DogVille Pro hi van assistir 186 persones al llarg dels dos dies 

 
MARATÓ DE CURTS 
 
El plat fort del Festival pel que fa als cinèfils en 3D va ser el passi de tots els curts finalistes. 
Dels més de 40 curts rebuts de més de 12 països,el Comitè seleccionador n’havia escollit 24 
que van ser declarats finalistes del DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL i que per tant optaven als dos 
premis: Professional i Animació.  
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D’acord amb el programa, la projecció va tenir lloc el dissabte 16 d’abril de 2011 a partir de les 
16.00 h. amb una durada de gairebé 3 hores. Van assistir més de 400 persones entre convidats 
i assistents que van poder gaudir de la  projecció dels curts..  
 
Les entrades es podien adquirir a través del servei de Telentrada de Caixa Catalunya  
 
CURTS SELECCIONATS. 
 
1.-Títol: Wetland, Poetic Land |Categoria: Professional | Gènere: Experimental, 
Documental. Ecologia |Autor: Yu-Hung Wang | Durada: 6’ | País: Taiwan  
 
2.- Títol: Protein Expressions, Study n. 3D |Categoria: Animació |Gènere: Experimental, 
científic |Autor: Monica Zoppè |Durada: 5’ | País: Itàlia  
 
3.- Títol: SURFACE |Categoria: Animació |Gènere: Experimental |Autor: Andi Wenzel | 
Durada: 4’48” |País: Alemanya  
 
4.- Títol: Breathe |Categoria: Professional |Gènere: Clip musical |Autor: Mihail Torich 
|Durada: 3’26” |País: Estats Units  
 
5.- Títol: FRIDAY NIGHT TIGHTS |Categoria: Animació |Gènere: Comèdia musical, ficció 
|Autor: Joonki Park |Durada: 3’58” |País: Estats Units  
 
6.- Títol: WALK ALONG ROSTOV-ON-DON |Categoria: Professional |Gènere: Documental 
|Autor: Eugene Derkach |Durada: 19’59” |País: Ucraïna  
 
7.- Títol:  Bad Luck |Categoria: Animació |Gènere: Experimental |Autor: Eric Nguy |Durada: 
4’17 |País: França 
 
8.- Títol: Dirty Little Secret 3D |Categoria: Professional |Gènere: Ficció. Thriller |Autor: 
Chris St. Croix |Durada: 7’05” |País: Estats Units  
 
9.- Títol: MODULOK TRIO. BORN IN THE 80’s |Categoria: Professional |Gènere: Clip 
musical  |Autor: Guillem Rodriguez |Durada: 4’46” |País: Espanya 
 
10.- Títol: ERROR 0036 |Categoria: Professional |Gènere: Ficción |Autor: Raúl Fernández  
Durada: 12’27” |País: Espanya 
 
11.- Títol: FourPlay 3D |Categoria: Animació|Gènere: Animació, experimental |Autor: 
Andrew Murchie |Durada: 3’08” |País: Escòcia  
 
12.- Títol: Showreel done in 3D |Categoria: Professional |Gènere: Experimental |Autor: 
Jan Husak |Durada: 5’09” |País: República  Txeca  
 
13.- Títol: Deconstruct |Categoria: Professional |Gènere: Experimental |Autor: Tina Braun 
|Durada: 3’30” |País: Alemanya  
 
14.- Títol: MODULOK TRIO. CA-TA-PUL-TA |Categoria: Professional |Gènere: Clip musical 
|Autor: Guillem Rodriguez |Durada: 5’45” |País: Espanya 
 
15.- Títol: Reminiscence ||Categoria: Professional |Gènere: Experimental |Autor: Celine 
Tricart |Durada: 6’ |País: França 
 
16.- Títol: Gloria (The Death of Me) by The Raw I’s |Categoria: Animació |Gènere: Vídeo 
musical |Autor: Andrew Murchie |Durada: 5’45” |País: Escòcia  
 
17.- Títol: Forever young, el musical |Categoria: Professional |Gènere: Clip musical 
|Autor: Guillem Rodríguez |Durada: 6’43” |País: Espanya 
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18.- Títol: Another Afternoon in HK 3D |Categoria: Professional |Gènere: Experimental 
|Autor: Jan Husak |Durada: 4’34” |País: República Txeca  
 
19.- Títol: INNER FIRE |Categoria: Professional |Gènere: Experimental |Autor: Celine 
Tricart |Durada: 3’40” |País: França  
 
20.- Títol: BARCELONA 3D, «From the beach to the beach» |Categoria: Professional  
Gènere: Documental turístic |Autor: Antoine Cabrera-Marchal |Durada: 3’03” |País: França 
 
21.- Títol: Rally Vsetin 2010 RZ1 3D on board |Categoria: Professional |Gènere: 
Documental. Experimental |Autor: Jan Husak |Durada: 5’58” |País: República Txeca  
 
22.- Títol: Botola |Categoria: Professional |Gènere: Musical |Autor: Paolo Parmeggiani  
Durada: 4’10” |País: Itàlia  
 
23.- Títol: Transthreeded |Categoria: Animació |Gènere: Experimental, ficció |Autor: 
Andrés Vidal |Durada: 2’35” |País: Espanya 
 
24.- Títol: Ángela 3D |Categoria: Profesional |Gènere: Ficció, thriller |Autor: Carlos Pérez; 
Alberto González |Durada: 13’ |País: Espanya  
 
 
 
 
FESTIVAL 
 
El Dogville 3D Film Festival ha estat el primer Festival de curtmetratges de caràcter 
independent  i d’àmbit nacional i un dels primers a nivell internacional en format 3D, un 
certamen pioner absolut de l’emergent tecnologia en tres dimensions .  
 
S’ha celebrat a Atrium-Viladecans, equipament  cultural i social de luxe on hem estat per 
celebrar junts aquesta trobada nacional i internacional en què els professionals, institucions, 
universitats, empreses i públic en general interessat en la tecnologia 3D. Amb la intenció 
principal de poder aconseguir que es converteixi en un referent habitual per a posterior accions 
dirigides a la Investigació i desenvolupament de les arts audiovisuals. 
 
DogVille també ha comportat la primera Expo-3D en què els nostres patrocinadors i 
col·laboradors ha pogut exposar les novetats tecnològiques i on estudiants i públic en general 
han pogut assistir a les conferències professionals de destacats ponents de nivell internacional 
“Dogville Pro” 
 
 
INAUGURACIÓ 
 
La inauguració al “Dogville 3D Film Festival” del dia 15 d’abril de 2011, va comptar amb la 
periodista Elisabet Carnicé (cara coneguda i presentadora del programa TVIST de TV3), qui va 
dirigir tota la presentació de l’acte.  
 
En aquesta inauguració es va projectar el documental en 3D ‘Castellers’, produït per TV3. A 
més, varem poder comptar amb la col·laboració dels Castellers de Castelldefels, que van fer 
una actuació en viu i en directe amb la creació d’un dels seus Castells. 
 
Va tancar aquest acte la projecció del curt, en estrena a l’Estat Espanyol” del curt produït a 
França “SHOOTING” amb la participació de Julie Depardieu. 
 
La inauguració del Festival va anar a càrrec del director del Festival, Ivan Cabrera i de l’alcalde 
de Viladecans, Carles Ruiz. 
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Van assistir a la inauguració 350 persones aproximadament. 
 
CLOENDA 
 
La cloenda al “Dogville 3D Film Festival” va tenir lloc a l’Auditori Atrium de Viladecans el dia 16 
d’abril de 2011. L’acte va ser presentat per el periodista i expert en cinema Àlex Gorina, amb 
tota una vida vinculada a la promoció i divulgació del cinema a través dels mitjans de 
comunicació,  
 
En aquesta cloenda es va fer l’entrega de premis als 2 guanyadors dels curts en les diferents 
categories i a més es va entregar una menció especial del Jurat: 
 

 Millor curtmetratge 3d professional (1.500 €)  
 Millor curtmetratge d’ animació s-3d (1.500 €) 
 Menció especial del Jurat. 

 
A continuació es va projectar la pel·lícula de Jordi Llompart “Viatge Màgic a Àfrica” 
 
Van assistir  a l’acte de cloenda i entrega de Premis, 400 persones aproximadament. 
 
GUANYADORS 
 
Els curts guanyadors amb els següent premis: 
 
EL PREMI AL MILLOR CURTMETRATGE 3D PROFESSIONAL (1.500 €) va ser per al curt: 
 
 

ERROR 0036  
Categoria: Professional  

Gènere: Ficció  
Autor: Raúl Fernández  

Durada: 12’27”  
País: Espanya 

 
SINOPSIS:    

En un Madrid futurista les comoditats que la tecnologia i els ordinadors 
proporcionen al ésser humà són incomptables. Màquines creades per i per a l’home 

que asseguren una societat de benestar, senzilla i sense dificultats. Què farà 
l’home acostumat a que siguin les màquines les que solucionen tots els seus 

problemes? 
 

 
EL PREMI AL MILLOR CURTMETRATGE D’ ANIMACIÓ S-3D (1.500 €) va ser per al curt: 
 

 
Títol: FRIDAY NIGHT TIGHTS  

Categoria: Animació  
Gènere: Comèdia musical, ficció  

Autor: Joonki Park  
Durada: 3’58”  

País: Estats Units  
 

SINOPSIS:    
En una nit de divendres, Joonki no vol sortir i passar l’estona amb Zach, però no li 
dirà el perquè. Zach surt sol i enfadat i Joonki aprofita per composar una cançó i 

idear una dansa de la seva visita secreta a la classe de ballet.  
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LA MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT va ser per al curt: 
 

Títol: Deconstruct  
Categoria: Professional  
Gènere: Experimental  

Autor: Tina Braun  
Durada: 3’30”  
País: Alemanya  

 
SINOPSIS:    

Un dia en la ciutat que mai dorm, res és com sembla. ‘Deconstruct’ és un 
experiment sobre la percepció estereoscòpica en tres dimensions. Una forma 

creativa d’examinar com reaccionem a les senyals que informen sobre diferents 
distàncies, jugar amb els nostres sentits visuals i deixar l’hàbit de la percepció 

inconscient.  
 

 
JURAT 
 
El jurat que va deliberar i atorgar els Premis en el DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL estava 
composat per: 
 
Presidenta. 
-  Maria Salmeron, 1ª Tinenta d’Alcalde  i Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Vocals. 
-  Ivan Cabrera, Director del Festival. 
-  César Marruedo, Director Tècnic del Festival. 
-  Joan Bassolas, gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans. 
-  Josep Mª Aragonés, Director de Apuntolapospo. 
-  Oscar Garcí, Director del Màster Multimèdia de la Salle de la Universitat Ramon Llull. 
-  Paulí Subirà, Director de Imatge i Serveis Artístics y de l’emissió 3D de TV3. 
-  Carles Moner, Director Eurostereofoundation. 
-  Jordi Ferrerons, Director General Lavinia Productora. 
 
Les decisions van ser unànimes. Degut a la gran qualitat artística general de tots els curts 
presentats a Concurs es va decidir atorgar una menció especial del Jurat a un dels curts 
especialment destacat. 
 
VOLUNTARIS 
 
Es vol fer una especial menció als 9 voluntaris que van participar en tota la organització del 
Festival donant suport a les tasques d’inscripció, acreditació, suport, acompanyament etc ja que 
sense ells i elles hauria estat difícil  que el Festival  sortís endavant. 
 
Tots ells són estudiants de la “Casa d’Oficis” VISUAL que es fa al Centre de Suport i Serveis a 
les Empreses de Can Calderon. 
 
CONCLUSIONS I VALORACIÓ FINAL 
 
La valoració que des de l’organització es va fer del Festival DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL és 
molt positiva. Es varen destacar els següents elements: 
 

1. El fet de ser pioners en una tecnologia emergent i que apunta cap a un futur d’èxit. 
2. L’excel·lent resposta dels professionals i dels estudiants que han participat de manera 

massiva i s’han fet seu el projecte. 
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3. La col·laboració que hem trobat en institucions destacades del món 3D que han trobat 
en la nostra proposta una oportunitat. 

4. La participació i la complicitat dels ciutadans i ciutadanes de Viladecans que han fet seu 
aquest projecte. 

5. El potencial que creiem pot tenir aquest Festival com a dinamitzador de l’activitat 
econòmica a la ciutat en dos aspectes, com a potencial element que faci créixer 
l’activitat econòmica en nous sectors emergents i com a generador de activitat 
econòmica en la pròpia ciutat en el sector del comerç i la hostaleria. 

 
Per tot això i altres consideracions es va començar a treballar en la preparació de la 2a 
edició del DOGVILLE 3D FILM FESTIVAL que ha tingut lloc els dies 13 i 14 d’abril de 2012. 

 

 
 
 
C) Foment de serveis i productes de banda ampla que permetin posar-los a l’abast 

de la ciutadania.  

 
WILADECANS 
 
Al llarg del 2011, el projecte WILADECANS  ha seguit creixent.  
 
La Fundació forma part de l’equip que gestiona i implementa aquest projecte d’impuls de les 
TIC a Viladecans i en el que hi estan integrats tots els projectes tecnològics de la Ciutat. 
 
Fem ara un repàs de les accions més destacades al llarg de l’any 2011 del diferents projectes 
integrats sota la marca W!LADECANS. 
 
C.1. W!FI: WIFI ALS EQUIPAMENTS I ALS PARCS DE LA CIUTAT. 
 

Des de la Fundació s’ha impulsat aquest projecte i es fa la gestió i l’atenció als usuaris.. 
 
Recordem que els espais connectats i amb accés a la xarxa de manera gratuïta són: El 
Wifi que dóna cobertura a cinc equipaments: 
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- Biblioteca. 
- Auditori Pablo Picasso. 
- Centre de Recursos per a Joves Can Xic 
- Can Batllori. 
- Casal d’Albarosa. 
 
I quatre parcs i/o espais públics 
- Torrent Ballester. 
- Parc de la Marina. 
- Parc de la Torre Roja. 
- La platja 
 
Aquesta infraestructura inaugurada al març de 2010 comptava a finals del 2011 amb més 
de 3.000 usuaris connectats. En aquests moments estem a prop de 3.700 usuaris 
registrats i al voltant de un 10% es connecten diàriament. 

 
C.2. W!CABLE. PROVA PILOT FTTH 
  

L’1 d’abril de 2011 es posava en marxa la prova pilot a 2530 UI. 
 
Des de la Fundació hem col·laborat amb VIGIP perquè aquest projecte pogués ser una 
realitat i un èxit. 
 
L’any 2011 ha estat per aquest projecte un any molt il·lusionant, malgrat que l’inici va 
estar marcat per la demanda interposada davant de la CMT per la operadora Telefónica 
S.A.  el resultat ha estat totalment satisfactori per als interessos de la ciutat i la CMT va 
resoldre, el passat mes de febrer, favorablement a favor de la xarxa ftth de Viladecans. 
 
Prova de l’èxit de la xarxa és que passat un any del seu desplegament (abril de 2011), 
hem superat el nombre de 600 clients-usuaris, gairebé un 25% de penetració, superant 
en més d’un 40% les previsions inicials. 
 
El repte que Viladecans té ara plantejat, és arribar a 12.000 llars l’any 2015. En aquest 
sentit ja s’hi està treballant en l’anàlisi de diferents escenaris que possibilitin el 
finançament d’aquest desplegament. 

 
C.3. W!HOME. WIFI CIUTADÀ PER A LLUITAR CONTRA LA CLIVELLA DIGITAL. 
 

A Viladecans estem preocupats per poder aconseguir que les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació arribin a tothom. Si hem de progressar com a ciutat i com a 
comunitat, no podem deixar a ningú fora dels avenços que les TIC aporten, per això es 
va endegar que si ve en un futur acabarà sent la xarxa Wifi que donarà connectivitat en 
mobilitat a tots els serveis públics, en aquests moments pot servir per donar connexió a 
Internet a baix preu als ciutadans que més risc de patir exclusió tecnològica tenen a la 
nostra ciutat. 
 
Els barris de Montserratina i Ponent són dos barris de Viladecans on la situació 
socioeconòmica dels seus habitants feia necessari implementar projectes de 
rehabilitació,... Per això han estat escollits per desenvolupar-hi projectes del Pla de Barris 
de la Generalitat. I també per implementar-hi un projecte de connectivitat Wifi a baix 
preu per permetre que els ciutadans es puguin connectar a Internet. Es tracta del 
projecte W!HOME. 
 
Al llarg de l’any 2011 i amb finançament mixte (FEOLS, FEDER, Pla de Barris) s’ha 
aconseguit instal·lar 65 antenes que donen cobertura WIFI a un 30% de l’espai urbà i 
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facilitant la connexió a un total de 6.000 ciutadans i ciutadanes. El desplegament 
d’aquesta infraestructura es va finalitzar al desembre de 2011 i al llarg del primer 
quadrimestre de 2012 s’ha fet la posada en marxa, les proves i la integració de totes les 
xarxes en una sola (W!FI + W!Home Montserratina + W!Home Eixample Centre).  
 
En període de proves i amb l’objectiu de poder ajustar la seva configuració, hi ha 25 
usuaris d’aquesta xarxa, que van informant del seu estat i del seu funcionament. 
 

 
 
 
C.4. W!ESCOLA. PISSARRES DIGITALS A LES ESCOLES DE VILADECANS. 

 
La millora de les condicions en que els docents puguin fer la seva tasca i la possibilitat de 
disposar de recursos i mitjans moderns i adequats amb un ús intensiu i extensiu de les 
TIC en el món educatiu és un dels elements claus per a lluitar contra el fracàs escolar i a 
favor de l’èxit escolar i per poder garantir la bona formació dels nostres nens i nenes. 
 
El projecte W!ESCOLA desplegat al juliol de 2010 ha permès preparar les escoles de 
Viladecans pel repte de la formació adequada als nous reptes del segle XXI. 
 
La Fundació ha col·laborat amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans 
en el desplegament d’aquesta infraestructura que ha estat molt ben acollida per la 
comunitat educativa i que ha posicionat les escoles de Viladecans com les millors 
preparades pels nous reptes del món educatiu. 
 
W!ESCOLA  no és tan sols un projecte d’èxit entre els alumnes sino que també i més 
important és un projecte d’èxit dins de la Comunitat Educativa, prova d’això va ser l’èxit 
de la I Jornada d’Intercanvi de Pràctiques Educatives en Pissarres Digitals celebrada el 
dia 6 de juliol de 2011 a l’Escola Montserratina on es van presentar 27 pràctiques 
desenvolupades per docents d’escoles de la nostra ciutat. La Jornada va tenir més de 200 
participants. 
 
L’any 2012, el projecte segueix creixent i una de les seves fites serà el desplegament de 
la xarxa de fibra fins a les escoles.  

 
 
D) Assessorament a l’ajuntament en matèria de tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

 
D.1.) Àmbit nacional 

 
- Convocatòria Plan Avanza 

 
Les convocatòries AVANZA han sofert en les últimes edicions modificacions substancials 
de les seves Bases. 
 
Degut a la Llei d’Estabilitat Pressupostària que afecta a les entitats locals i als 
organismes que d’elles en depenen i tenint en compte que cada vegada més els ajuts 
AVANZA ho són en forma de prèstecs, encara que tous, les entitats com la Fundació 
Ciutat de Viladecans no estan autoritzades a ser-ne beneficiaris. 
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Amb la participació de la UPC que si que podia presentar-se com a Centre Tecnològic, 
varem constituir un consorci i varem presentar el Projecte TV 2.0 elaborat per la 
Cèl·lula de Innovació de Viladecans. 
 
Malauradament el projecte no va ser aprovat. 
 
 - Convocatòries de Subvencions a entitats dels diferents Departaments de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

 
La Fundació Ciutat de Viladecans, al llarg de 2011, va presentar dos projectes a les 
convocatòries que a tal efecte van convocar els diferents Departaments. S’han obtingut 
un total de 2.250,00 €: Els projectes subvencionats presentats han estat: 
 
1.Convocatòria de la Secretaria d'Immigració per projectes dirigits a promoure la 
integració dels nouvinguts. La Fundació Ciutat de Viladecans va presentar un projecte 
de formació en TIC per a nouvinguts.  Aquest projecte va ser aprovat amb una 
subvenció de 2.250,00 €, el 20% del pressupost total.  
 

 2. Convocatòria Barcelona Xarxa Municipis de Qualitat. 
A aquesta convocatòria de la Diputació es va presentar un projecte de formació i suport 
a gent gran del Centre Sociosanitari Federica Montseny i que ha estat dotat amb dos 
ordinadors i una impressora. 
 
 
D2 ) Àmbit internacional. Projectes Europeus. 

 
Durant l’any 2011, la FCV no va presentar cap projecte  europeu d’acord amb la nova 
línea de treball basada en el Contracte-Programa. 
 
Tot i així encara hi va haver projectes en execució que provenien de l’etapa anterior. 

 
 

D2.1. Projectes finalitzats o en execució 
 

 
 Projecte Thematic Network ICT PSP CIP 
 

Aquest projecte és l'únic que des de la nova perspectiva de treball i objectius hem 
considerat que ens hi podíem afegir com a socis. 
 
Els temes que s'abordaran són els següents: 
1- En què les TICs poden ajudar a la integració laboral dels immigrants i a la seva 
participació en la vida econòmica.  
2- En què les TICs poden contribuir a l'educació dels immigrants i el foment d ela 
interculturalitat en el món social i educatiu en l'àmbit europeu.  
3- Com les TICs poden afavorir el capital social per al empoderament dels immigrants i 
promoure els vincle entre les comunitats d'immigrants i les poblacions dels seus països 
d'acollida. 
 
Al voltant d'aquestes tres temàtiques, la xarxa es proposa definir les modalitats 
concretes de desplegament d'aplicacions TIC innovadores que puguin servir a 
l'educació, la integració laboral i social dels immigrants, tal com la participació en la 
vida econòmica. La xarxa agafarà com a punt de partida projectes que ja existeixen en 
10 països europeus i es farà l'anàlisi de com es poden millorar, ampliar, tenir més 
impacte, transferir i adaptar bones pràctiques d'un país a un altre. 
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Aquesta xarxa consta d'entrada amb 25 socis de països europeus que tenen interès 
directe i experiència en l'ús de les TIC per a la integració d'immigrants. Es tracta de: 
ministeris d’educació i ciència,  ministeris de treball i assumptes socials, empreses de 
contractació, bancs i caixes d'estalvis, proveïdors TIC's, ONGs que treballen amb 
immigrants, associacions d'immigrants, sindicats, centres de recerca tecnològica o 
social. El projecte està liderat per el LMI (Laboratori Multimèdia) de la Universitat de 
Barcelona, lligat a la Facultat de Pedagogia. 
 
Programa de treball. 
 
El projecte té una durada de 2 anys i consta de 5 fases:  

1.Inventari i estudi de bones pràctiques. 
2.Preparació d'unes guidelines i celebració de tres seminaris transnacionals 
temàtics. 
3.Seminaris nacionals. 
4.Una conferència europea. 
5.Una pàgina web  

 
Els països que hi participen són: Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Holanda, Romania, 
Anglaterra, Finlàndia i Bèlgica (Brussel·les). 
 
Després de diverses dificultats en l’inici del projecte, finalment, la reunió d’inici del 
projecte es va fer el passat mes de febrer de 2009 a la seu del LMI a la Universitat de 
Barcelona. 
 
Aquest projecte va finalitzar al mes d’abril de 2011 amb un Seminari on es van exposar 
les conclusions del mateix. Es va celebrar a Barcelona i va comptar amb l’assistència de 
més de 150 participants. 

 
 
E) Funcions de gestió i desenvolupament de webs i llocs virtuals a la xarxa 
 
 
E.1. MIGRACIÓ DEL WEB MUNICPAL ALS SERVIDORS DE DESENVOLUPAMENT DE LA 
FUNDACIÓ 
 
L’any 2011 ha estat el primer en el que hem tingut accés total a la web municipal de Viladecans 
www.viladecans.cat . Fins aquell moment, totes les modificacions que es fessin a la web més 
allà de la simple aplicació de les eines que ens oferia el backoffice no les podíem fer des de la 
Fundació, ja que no teníem el accés al codi font del web i havien de ser encarregades a 
desenvolupadors externs. 
 
Al llarg dels última mesos de 2010 s’havia procedit a fer la migració de tota la web, tan 
www.viladecans.cat, com www.cancalderon.es als servidors de desenvolupament de la 
Fundació i els nostres tècnics havien estat estudiant la seva estructura interna.  
 
Fruit d’aquesta nova expertesa dels nostres tècnics ha estat el poder desenvolupar 
modificacions al web  
 
E.2. DESENVOLUPAMENT DE LLOCS WEB 
 
L’any 2011 la Fundació ha continuat el manteniment d’algunes webs municipals i l’ampliació de 
serveis i presència web de la ciutat de Viladecans. D’entre els webs que s’han realitzat hi ha: 
 
- La nova imatge del web www.viladecans.cat i en ella i especialment, el apartat dedicat a les 
activitats i a la figura de l’alcalde de la ciutat, anomenat l’espai de l’alcalde. 
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-La web del Parc del delta  www.wiladecans.cat/parcdeldelta  
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-La nova web del Teatre al carrer dins del portal de Viladecans 
 

 
 
- Nova web de la Xarxa Comercial de Viladecans www.xarxacomercial.cat  
 

 
 
-Modificacions i actualitzacions a les webs següents: 
Web del Cluster 6M: Desplegament d’una extranet. 
Web de Viladecans: Viladecans en cinc minuts. 
Web de Viladecans: Preparació de l’Agenda única, encara no implementada. 
Web de Viladecans: Indicadors. 



 

33-49 

 
-Participació en un projecte de Mentoring en col·laboració amb Can Calderon del que es van 
elaborar 3 pàgines webs incloent una tenda virtual. 
 
www.inselec2000.es 
 

 
 
www.vilasmalt.com  
 

 
 
www.felezchocolates.com  
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- La web del Delta Business Center. 
 

 
 
-El nou blog de Can Calderon  www.viladecansempresarial.cancalderon.info   
 

 
 
- La web del DogVille 3D Film Festival www.dogvillefestival.com  
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A més de diferents complements a la web www.viladecans.cat com la campanya de Nadal de 
2010. 
 
E.3. PARTICIPACIÓ EN L’ESTUDI DE LES WEBS A VILADECANS. 
 
L’any 2010, la consultora Covelo i Cia, va fer un exhaustiu treball d’anàlisi de l’espai web a 
Viladecans. La Fundació com el més gran desenvolupador de webs a Viladecans va treballar 
colze amb colze amb la Consultora per a que aquesta tingués totes les dades a l’abast i així 
poder valorar de manera adequada la presència de Viladecans a la xarxa. 
 
Els resultats just van ser donats a conèixer el mes de desembre de 2010. En general podríem 
dir que la presència era correcte, la majoria dels indicadors valorats es trobaven o bé en la 
mitjana o per sobre de les presències de ciutats del nostre entorn. Però com és normal es van 
proposar una sèrie d’accions a dur a terme al llarg del 2011 per a millorar aquests indicadors en 
alguns casos o bé en ordenar d’una manera coherent la presència a la xarxa, eliminant webs 
que no fan servei, potenciant-ne d’altres i també unificant-ne algunes que tenen contingut que 
pot ser complementari. 
 
La Fundació ha liderat algunes de les accions empreses en aquest sentit i que ara enumerem. 
 
-Inclusió a totes les webs d’un peu de pàgina corporatiu 
 

 
 
-Constitució de la Xarxa de Webmasters i responsables web. 
Aquesta xarxa es reuneix els últims divendres d emes i té com objectius: 

-Unificar criteris davant la presència a la xarxa i principalment a les xarxes socials. 
-Ordenar la presència a la xarxa de totes les webs existents i donar pautes i directrius 
per a futurs desenvolupaments de webs, blogs, etc. 
-Donar recursos als webmasters mitjançant sessions formatives. 
-Mantenir informació estadística de les webs municipals. 
-Analitzar i proposar respostes i solucions a aquells dubtes que puguin sorgir. 
 de les accions de la Fundació al llarg del 2011 serà la de liderar aquestes accions. 
 

- Millora del SEO de les webs. 
A partir d’un treball fet amb els responsables s’han anat millorant les característiques SEO de 
les webs, com per exemple, etiquetar totes les pàgines, inclusió de descripcions i paraules 
clau,... 
 
F) Desenvolupament d’una televisió per IP, la WebTV VILADECANS TELEVISIÓ 
 
Assolits els reptes plantejats per al 2010, l’any 2011 ha estat un any de consolidació d’un nou 
model de gestió de Viladecans Televisió. 
 
Volíem una televisió més adaptada al medi Internet, més actual i moderna i amb un llenguatge 
adequat al missatge. 
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Tot això va fructificar en la convocatòria d’un Concurs per  a gestionar la Televisió de 
Viladecans amb uns plec de condicions on demanàvem a les empreses candidates que 
aportessin un projecte de televisió innovador. Lavinia Audiovisual Multiplataforma va ser 
l’empresa que va presentar una millor proposta i a l’’octubre de 2010 es feia càrrec de la gestió 
de Viladecans Televisió per un període d’un any prorrogable 1 any més. 
 
Enumerem ara les principals novetats que la nova proposta de Televisió presentada per Lavinia 
ha representat al llarg del 2011 i que van provocar que es prorrogués el contrcate un any més 
fins el 30 de setembre de 2012. 
 
1. La Plataforma 
 
Es va respectar la mateixa plataforma i tan sols s’hi va fer un canvi, es va ampliar el nombre de 
vídeos de la portada de 4 a 6. Tot i ser un petit canvi, va significar millorar l’accessibilitat als 
vídeos. 
 
Es tracta d’una plataforma molt versàtil i que té una imatge clara, nova, senzilla i fàcilment 
accessible. 
 
De totes maneres, al llarg del 2011 i treballant amb la Cèlu·lula d’Innovació s’ha dissenyat una 
nova interfície que es publicarà l’any 2012. 

 
 
 
2. L’Equip Humà 
 
En la nova estructura de la televisió varem tenir fins el 30 de setembre la següent esturctura : 
 
-Carles Cereijo. Editor. Mitja jornada. 
-Cristina Gómez. Realitzadora. Mitja Jornada 
-Marta Salido i Anna Audet. Periodistes de dilluns a dissabte amb un contracte de 40 hores 
-Laura Bartolomé. Periodista de cap de setmana amb un contracte de 15 hores. 
 
 



 

37-49 

 
A partir del 1 d’octubre aquest equip va quedar reduït a: 
 
-Carles Cereijo. Editor. Mitja jornada. 
-Cristina Gómez. Realitzadora. 10 hores setmanals. 
-Marta Salido i Anna Audet. Periodistes de dilluns a dissabte amb un contracte de 40 hores. 
I durant sis mesos, de desembre de 2011 a juny de 2012, s’ha contractat a un dels estudiants 
de la Casa d’Oficis Visual, en Pep Fernandez Llop. 
 
 
3. Les pantalles 
 
A finals de l’any 2010 hi havia instal·lades 9 pantalles als equipaments: Atrium, Ateneu Pablo 
Picasso, Biblioteca, CFA Edelia Hernández, Can Calderon, CAP 2, Sala d’espera d’urgències de 
l’Hospital de Viladecans, Can Xic. Sala d’espera del centre Mèdic MEISA en un format de 
col·laboració pública-privada. 
 
Al llarg del 2011, s’hi han incorporat els següents equipaments, arribant a 13 pantalles: 
- Viladecans Informació (2 pantalles). 
- Delta Business Center ( 1 pantalla). 
- CAP 1. 
 
Aquest és un element clau del projecte ja que la televisió per Internet té el handicap que l’accés 
a Internet encara està molt restringit a determinats col·lectius i franjes d’edat. Amb aquest 
sistema el que es pretén és acostar aquesta televisió al ciutadà i que se la pugui trobar en 
qualsevol equipament de manera que pugui seguir les notícies i els reportatges que en ella si 
estan emetent. 
 
La sensació que es té és molt bona. S’han rebut opinions al respecte alabant la bondat del 
sistema i del projecte i creiem que aquest ha estat un gran encert del projecte. Malauradament 
la situació econòmica no permet instal·lar més pantalles a tots els llocs que es voldria i fins i tot 
el projecte d’instal·lar pantalles de leds a l’espai públic urbà no serà possible per al moment. 
 
Respecte la incorporació de publicitat, és un tema pendent. Mantenim entre dos i tres anuncis 
actius però és molt difícil captar-ne més. La col·laboració d’una agència de publicitat podria ser 
la solució però no hem pres encara cap decisió al respecte. 
 
Si volem pensar doncs en possibles raons d’aquesta situació, hauríem de pensar en els 
següents factors: 
- l’actual crisi econòmica. 
- Una dedicació no plenament professional ja que es va dur a terme en el marc dels Plans 
d’Ocupació. 
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4. Les dades del Projecte. 
 

 
 
Actualment en els gairebé dos anys de vida de la televisió s’han fet 2.338 vídeos de 
reportatges, notícies, informacions diverses, etc, 840 d’ells a l’any 2011 i hi ha més de 900 
usuaris registrats. 
 
Hem tingut 60.000 visites al llarg de l’any 2011, un 20% més que l’any 2010 amb 514.000 
pàgines vistes. 
 
5. La Casa d’Oficis Visual. 
 
En col·laboració amb Can Calderon, l’any 2010, varem dissenyar una Casa d’Oficis per a formar 
a joves viladecanencs en la realització i l’edició de vídeo, reportatges i notícies, a la que varem 
anomenar VISUAL. 
 
La proposta va ser aprovada pel Departament de Treball i Ocupació i la Casa d’Oficis es va 
posar en marxa l’octubre de 2010 amb la participació de 20 joves de Viladecans compresos 
entre 16 i 20 anys. Les Cases d’Oficis tenen una durada de 1 any. Els sis primers mesos són 
formació i pràctiques en l’ambient de Formació i els darrers sis mesos de treball i pràctiques ja 
en l’àmbit laboral. 
 
A partir del mes d’abril, aquests joves es van incorporar en tasques determinades a l’activitat de 
la Televisió de Viladecans on van acabar de formar-se i d’aprendre les tècniques de la producció 
audiovisual. 
 
Finalment des del mes de desembre fins al juny del 2012 un dels alumnes del casal, en Pep 
Fernández Llop ha estat formant part de l’equip de la Televisió i concretament de l’equip de Cap 
de setmana. 
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6.Les fites aconseguides i els reptes 
 
Al llarg de l’any 2011 s’han consolidat diferents aspectes lligats al món de la Televisió de 
Viladecans: 
- L’emissió de directes és un fet tècnicament fàcil d’aconseguir i de la mateixa manera que al 
2010 n’havíem produït 5, aquest 2011 tan sols en varem emetre 2 però ens hem preparat per 
donar al salt a l’emissió de directes realitzats amb la compra d’una taula portàtil. 
-  Ser una referent a Catalunya i un model per a altres projectes com el nostre. 
- Començar a tenir ingressos propis obrint la plataforma de digital signage a la presència 
d’anuncis. 
- Ampliar els canals on la televisió és accessible. En aquest moments hi ha aplicacions per els 
smartphones: iPhone i Android i per a tablets 
 
Els reptes 
 
Però encara seguim tenint un gran repte per aconseguir: 
-Consolidar la Televisió de Viladecans com una Televisió propera , que el ciutadà se la faci seva i que ens 
ajudi a crear-ne continguts amb les seves aportacions. 
 
 

 
G) Activitats de desenvolupament dels recursos humans i d’organització interna 
 
 
Durant tot l’any es van continuar les activitats internes de coordinació i formació: 
 
- En Joan Bassolas, gerent, i la Pilar Alegre, secretaria de direcció han seguit cursant anglès a 
l’EOI de Viladecans al llarg del 2011.  
 
- Els programadors Rafael Herrero i Xavier Hoyos han fet cursos de programació en les 
plataformes Android i Apple per IPhone amb l’objectiu de desenvolupar en un futur aplicacions 
per aquests equips. 
 
Totes aquestes activitats formatives conten amb l’ajut econòmic de la Fundació Ciutat de 
Viladecans, cadascun amb el nivell que la Direcció i la Gerència consideren adient. 
 
Paral·lelament a aquestes activitats, ha estat nombrosa l’assistència del personal de la Fundació 
a seminaris i jornades que tractessin temes interessants lligats a les activitats que es 
desenvolupen. 
 
Equip 
 
a) L’any 2011 tot i l’efecte negatiu que està tenint la crisi, s’han pogut mantenir tots els 

projectes endegats i per tant , també, l’estructura de recursos humans de la Fundació.  
Val a dir que dels 13 empleats que van estar beneficiaris del Pla d’Ocupació extraordinari 
que va posar en marxa la Generalitat de Catalunya el mes de juliol de 2010 i fins el mes de 
gener de 2011, dos han estat contractats per la Fundació d’una o altre manera. 

 
A partir del 15 de gener de 2011 l’estructura de la Fundació va ser: 
 
Gerent      Joan Bassolas Ferran 
Secretaria/Administració    Pilar Alegre Sauca 
Àrea Tècnica. Coordinador/Webmaster  Jordi Castellano Bonich 
Àrea Tècnica. Programador    Rafael Herrero Romo 

 Xavier Hoyos Pertusa 
Coordinadora i Monitora XPLAI   Vanessa Oncala Quero 
Monitor XPLAI     Valentín Ojeda Alcántara  
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Monitor XPLAI     Javier Molina Suárez 
Monitora XPLAI      Silvia Romera (Pla d’ocupació) 
Projecte W!FI, W!Home i AWI.NET    Jordi Fernández (Pla d’ocupació) 

 
  
 
b) Al llarg del 2011, el grup de monitors de l'XPLAI ha estat estable. En el següent quadre ho 
representem. 
 
  

 Gener-juny2010            

Coordinació Vanessa Oncala                  

Ateneu d’Entitats Pablo Picasso Javier Molina  

Ateneu de Cultura Popular Can Batllori Carles Abarca 

Casal Albarosa Vanessa Oncala 

Centre de Formació d’Adults Valentín Ojeda 

Biblioteca Silvia Romera (provinent del Pla d’ocupació) 

Casal Barri de Sales Silvia Romera/Vanessa Oncala 

Avda. Roureda (W!Home). Jordi Fernández (provinent del Pla d’ocupació) 

Can Xic (AWI.NET) Jordi Fernández (provinent del Pla d’ocupació) 

 
L'evolució del nombre de contractes des del 2008 fins al desembre de 2010 i degut a les 
diferents etapes es reflecteix en el següent quadre. 
 
 gen-2008 Des-2008 Des-2009 1r. sem-2010 Gen-2011 2n. Sem-2011 

Indefinit 5 5 4 5 5 5 

Eventual       

Pràctiques 1 3 1 0 0 0 

Obra i servei 1 1 0 0 0 0 

XPLAI (Obra i servei) 3 3 5 4 4 5 

TOTAL 10 12 10 9 9 10 
 
Excepte en moments puntuals s’observa una estabilitat de 10 treballadors, una reducció, l’any 
2010, d’un 10% i de nou una recuperació l’any 2011 
 
Contractats en pràctiques  
 
La Fundació segueix mantenint el seu compromís de preparar joves professionals per a la 
societat del coneixement mitjançant contractes en pràctiques que contribueixin al seu ple 
desenvolupament i a un bon inici de la seva carrera professional. Òbviament aquest compromís 
ha d’estar subjecte a les polítiques generals de contractació i a les estratègies desenvolupades 
per la Fundació en el marc dels seus productes i serveis.  
 
L'any 2010, degut a la incidència que sobre el funcionament estàndard de la Fundació han 
tingut els Plans d’Ocupació no hi ha hagut contractes en pràctiques vigents. 
 
L’any 2011 un cop acabats aquests plans d’ocupació l’activitat s’ha normalitzat i des del gener 
de 2011 tornem a tenir alumnes en pràctiques, en concret el Jordi Fernández Gallego que està 
cursant l’últim any de Enginyeria de Telecomunicacions a l’ETSET de Vilanova i la Geltrú. En 
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concret ell és el responsable del projecte W!HOME, la seva tasca és relacionar-se amb els 
ciutadans, captar clients, fer la instal·lació, assessorar-los i donar un servei de suport. Un cop 
finalitzades les pràctiques, en Jordi Fernández ha estat contractat a temps parcial per obra i 
servei assumint la responsabilitat de tres projectes relacionats directament amb W!LADECANS, 
W!Home, W!Fi i AWI.NET. 
 
 
Becaris i becàries 
 
La Fundació Ciutat de Viladecans ofereix un programa de beques i/o convenis de col·laboració 
en pràctiques per a joves estudiants o titulats/des en l’àmbit dels seus objectius i competències.  
 
En aquest context, durant l’any 2011, no hem tingut alumnes becaris.  
 
Al 2012 si que hem tornat a tenir-ne, un cop més en col·laboració amb l’Academia Núria de 
Gavà. 
 
 
Reorganització de la gestió de la informació interna i de l’Intranet.  
 
En el marc de la gestió de la informació interna s’ha continuat realitzant la tasca endegada l’any 
passat utilitzant les bases de dades de gestió de l’inventari, d’entrada i sortida de 
correspondència, i de gestió de projectes, les quals han contribuït i contribueixen a una millor 
organització i funcionament de l’administració. 
 
Al llarg de l'any 2011 i tal com estava previst en el pla d’actuació, s'ha renovat l’equipament 
informàtic del punt XPLAI de l’Ateneu de Cultura Popular Can Batllori, també part de 
l’equipament del CFA Edelia Hernández en el marc del “Programa Escola al Barri” i ampliat el 
nombre de portàtils per poder dotar a la Biblioteca d’un equipament que permetés impartir 
formació al marge de l’Aula Multimèdia deixant així el seu ús al dels usuaris de la Biblioteca. 
 
També s’han adquirit portàtils per ser utilitzats al Casal del Barri de sales, en total s’ha fet una 
inversió de gairebé 11.000,00 en equipaments. 
 
Acord de millora de les condicions de treball 2010-2012 
 
L’any 2011, es va refrendar la continuïtat d’aquest acord que finalitza la seva implantació total, 
l’any 2012. 
 
Els punts més importants d’aquest acord són: 
 
- Horari de treball: Flexibilitat horària a l’hora d’entrada i sortida dintre d’un marc horari general 
per poder fer front a la conciliació de la vida laboral i familiar.  
 
- Jornada laboral: L’any 2012 s’assoliran les 37’5 h de jornada laboral setmanal. 
 
- Millora Salarial: Els treballadors que realitzin accions de formació i/o reciclatge que siguin 
aprovades per la gerència, rebran un plus per mèrits objectius de ‘1% de la massa salarial en 
una paga única el mes de març. Aquest complement us cop s’hagi obtingut al llarg de tres anys 
consecutius, es consolidarà en el salari dins de l’apartat d’ajuda voluntària. 
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H) Activitats de difusió i promoció 
 

H.1. Departament de Comunicació de la Fundació Ciutat de Viladecans 
 
Durant l’any 2010, el departament de Comunicació de la Fundació Ciutat de Viladecans 
va tenir una reestructuració a arrel de la posada en marxa de Viladecans Televisió amb 
qui compartim objectius i mitjans. 
 
Les tasques més específiques d’informació, redacció de notes de premsa, edició de 
reportatges etc,... ha estat assumit per en Jordi Castellano  
 
En la seva tasca diària, s’han redactat notes de premsa per promocionar les activitats 
de l’Xplai (cursos, tallers i presentació i clausura del curs), la Xarxa Comercial i el Canal 
Youtube. Aquestes notes de premsa han suposat el seguiment dels mitjans i la 
tramitació d’entrevistes amb les persones responsables dels projectes. 
 
D’altra banda, s’han redactat les notícies relatives a la Fundació que han estat 
publicades en la Revista de Viladecans i els articles de Societat de la Informació que 
han aparegut a www.viladecans.net. Així com l’actualització del blog W!ALDIA amb 
més de 200 posts al llarg del 2011. 
 
El departament de comunicació també ha elaborat els 12 reportatges i les 12 
entrevistes del Portal. 

 
També, com a tasca habitual, s’han redactat entre una i dues notícies d’informació local 
o comarcal a diari (menys en dies o períodes festius), entre aquestes els plens 
municipals de tots els mesos, i s’ha actualitzat el temps i els continguts dels Canals 
Temàtics. A més, també s’ha contribuït en la confecció de l’enquesta del Portal.  
 
Al llarg del 2011 s’ha continuat nodrint de vídeos al Canal Youtube de la Fundació Ciutat 
de Viladecans, actualment hi ha 370 vídeos que en total sumant més de 100.000 
visualitzacions.  El canal disposa de diferents llistes de reproducció, una de les quals 
està destinada a les entrevistes que es publiquen al Portal. 
 
També s’han realitzat diversos cartells i fulletons de promoció d’activitats de l’Xplai, així 
com fulletons per anunciar els cursos del ACTIC. 

 
H.2. 41ena. Fira de Sant Isidre      

 
Com cada any, la Fundació Ciutat de Viladecans va estar present a la Fira de Sant Isidre 
2011. Aquest any varem participar dins de l’estand institucional. Aquest estand anava 
dedicat al Mil·lenari, que precisament commemora els 1.000 anys de l’aparició del nom 
de Viladecans en un document històric. 
 
A tal efecte la televisió de Viladecans va muntar un espai de gravació dels testimonis 
dels ciutadans que volíen manifestar-se i explicar-nos com veuen el Viladecans del futur, 
el Viladecans dels propers 1.000 anys. 
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I) Premis i concursos                  

 
Premi Fundació Ciutat de Viladecans a la millor iniciativa en el sector de les 
Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 
L’any 2011 es van atorgar els desens Premis Delta segons el nou format bianual  i en 
les bases modificades, en concret en el termini de limitar el termini de presentació de 
les empreses a l’últim any, Ja a partir de 2011, es van poder presentar totes aquelles 
empreses constituïdes en els últims cinc anys i que no hagin estat premiades en alguna 
d eles anteriors edicions. 

Atrium Viladecans va acollir el 6 d’abril de 2011 l’avte d’entrega dels guardons de la 10a 
edició dels Premis Delta, iniciativa dels ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat, Sant 
Boi i Viladecans i de la Fundació Ciutat de Viladecans. La sala es va quedar petita per 
acollir tant de pùblic. 
 
Reconeixement a la innovació  

Pel que fa als guardó ‘Fundació Ciutat de Viladecans’ a la Millor Iniciativa en Innovació 
valorat en 4.000 euros, aquest ha distingit a les empresa W Aeronautica. W 
Aeronautica és una empresa jove que aspira a convertir-se en la consultora i enginyeria 
de referència del sector aeronàutic. 

El seu objectiu a mig termini és escometre la fabricació aeronàutica amb l’objectiu de 
trencar la dependència de les grans corporacions tractores del sector civil i militar, 
sense deixar, alhora, de treballar en oportunitats de negoci que apareguin en aquest 
sentit. L’empresa guanyadora de la Millor Iniciativa Comercial ha estat L’hortet del Baix, 
una nova eina online que permet vendre productes agrícolas, frescs i de proximitat, de 
manera directa. 
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El jurat dels Premis Delta, ha estat format  per representants de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, CCOO Baix Llobregat, la Diputació 
de Barcelona, la Fundació Ciutat de Viladecans, PIMEC Baix Llobregat, UGT Baix 
Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya, ha establert mencions especials a les 
empreses finalistes DUNTERMARK (Viladecans), RUSCOMERZ (Gavà),THATZAD 
(Castelldefels), RICKEBRICK (El Prat), NOU CONCEPTE (El Prat), EMBOTITS OLIVÉ 
(Viladecans), BOREAL IT (Castelldefels), ONE FORMULA RENT (Gavà) i UXUS CREATIUS 
(Sant Boi). 

Aquests premis tenen l’objectiu de donar suport i reconeixement a la posada en marxa 
de noves empreses per l’aportació que fan a les ciutats de les corporacions locals 
convocants. També hi volen donar valor destacat a la capacitat d’innovació, a la creació 
de llocs de treball i a qualsevol altra iniciativa que constitueixi un potencial dinamitzador 
del territori del Delta del Llobregat. 

 



 

45-49 

 
FUNDACIÓ PRIVADA CIUTAT DE VILADECANS 
 
 
 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 

A) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, i s’hi han aplicat 
les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objectiu de mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 

 
B) Principis comptables 
 
S’hi han aplicat tots el principis comptables obligatoris. 

 
C) Comparació de la informació 
 
Atès que la Fundació presenta els comptes anuals per aquest exercici segons la nova 
estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, ha optat per adaptar 
convenientment els imports d l’exercici precedent, a efectes de la seva presentació en 
l’exercici corrent, amb l’objectiu de facilitar-ne la comparació. 

 
D) Elements aplegats en diverses partides 

 
El patrimoni fundacional està integrat per una dotació de 48.080,97 euros que estava 
disposat en una imposició amb venciment el 12 de juliol de 1999, a la oficina de 
Viladecans de la Caixa de Catalunya. Arribat el venciment aquesta dotació fundacional 
ha estat transferida a una imposició temporal de la mateixa oficina. 

 
 

3. Excedent de l’exercici 
 

3.1. El resultat de l´exercici és negatiu per import de 11.439,70 € que romandrà 
pendent de compensar amb futurs beneficis. 
 

 
4. Normes de valoració 

 
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 

a) Despeses d’establiment. Es troben valorats pel seu valor de cost i la dotació 
anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal a raó del 20% anual. En aquest 
moment figuren totalment amortitzats.  

b) Immobilitzat immaterial. Els béns compresos en l’immobilitzat inmaterial es 
troben valorats pel preu d’adquisició o producció i la dotació anual a l’amortització es 
calcula pel mètode lineal a raó del 20% anual i el 33% anual depenent de la seva 
vida útil. 

c) Immobilitzat material. Els béns compresos en l’immobilitzat material es troben 
valorats pel preu d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es 
produeixen fins a la posada en funcionament del bé; no s’hi inclouen les despeses 
financeres. 
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La dotació anual en l’amortització es calcula pel mètode lineal d’acord amb la vida 
útil estimada dels diferents béns, la qual és: 

 

Altres instal·lacions i mobiliari 10 anys 

Equips informàtics 4 anys 

 

d) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció 
entre curt i llarg termini. Els valors negociables es troben valorats pel seu preu 
d’adquisició en la subscripció o compra. 

e) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg 
termini. Els crèdits no comercials es troben valorats per l’import pendent de 
devolució. 

f) Existències. Els béns compresos en les existències es troben valorats pel preu 
d’adquisició o cost de producció, i son valorades segons el criteri del FIFO (Primera 
Entrada, Primera Sortida). 

g) Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions es troben valorades per 
l’import concedit i rebut. 

h) Provisions per a pensions i obligacions similars. La Fundació no ha dotat cap 
provisió durant l’exercici. 

i) Altres provisions del grup 1. La Fundació no ha dotat cap provisió durant 
l’exercici. 

j) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Els deutes es troben valorats 
per l’import pendent de devolució. 

k) Impost sobre beneficis. Es calcula d’acord amb el resultat de l’exercici 
considerant-ne les diferències existents entre el resultat comptable i el resultat 
fiscal. 

l) Transaccions en moneda estrangera. La moneda estrangera es valorarà al canvi 
vigent al dia del tancament del balanç, si com a conseqüència d’aquesta valoració 
resulta una diferencia de canvi negativa o positiva respecte del tipus de canvi al que 
va ser adquirida la moneda o bitllets estrangers. 

m) Ingressos i despeses. Els ingressos es troben valorats per l’import realment 
percebut i les depeses pel cost d’adquisició i s’han comptabilitzat segons el criteri de 
meritació. 

 
 
 
 

5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i 
cultural 

 
Els moviments durant l’exercici de cada partida del balanç inclosos en aquest epígraf han 
estat el següents: 
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 Compte Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

A) IMMOBILITZAT IMMATERIAL 28.983,27   21.029,00

 2060 . Aplicacions Informàtiques 111.870,28   111.870,28 

 2806. Amortiz. Aplicacions Informàtiques -82.887,01  -7.954,71 -90.841,72 

      

B) IMMOBILITZAT MATERIAL 18.263,23   28.934,25

 2150. Instal·lació Aire Condicionat 2.911,30   2.911,30 

 2160. Mobiliari 12.974,14   12.974,14 

 2170. Equips per Processos Informàtics 59.980,14 10.817,35  70.797,49 

 2190. Altre immobilitzat material 7.851,92   7.851,92 

 2815. Amortiz. Acum. Aire Condicionat -2.911,29   -2.911,29 

 2816. Amortizació Mobiliari -12.427,26  -65,32 -12.492,58 

 2817. Amortiz. Acum. Equips Proc. Inform. -43.269,74  -81,01 -43.350,75 

 2819. Amortiz. Altre Immobilitzat Material -6.845,98   -6.845,98 

      

C) IMMOBILITZAT FINANCER 7.000,00   7.000,00 

 2502. Inversions Financeres en capital 7.000,00   7.000,00 
 
 
 

6. Béns del patrimoni històric i cultural 
 

No existeixen cap moviment sobre els béns del patrimoni històric i cultural. 
 
 

7. Existències 
 
Les existències de La Fundació es divideixen en el projectes que s’estan realitzat, 
diferenciant entre els ja justificats i els pendents de justificació. El seu detall es el següent: 
 
 

PENDENT JUSTIFICACIÓ  
Apremat II 78.726,22 
Projecte Televisió 2011 24.560,12 
 Total Existències 103.286,34 

 
 
 
 

8. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats 
 

A les partides D.I i D.III de l'actiu del balanç "Fundadors per desemborsaments exigits" i 
"Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats", no existeixen moviments al 
respecte. 
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9. Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvenciones rebudes, són les següents: 

Sector públic  

Ajuntament de Viladecans 435.000,00 

Diputació de Bcn 3.384,53 

Dpt. Benestar Familia 2.700,00 

Sector privat  

Patrocinios DogVille 35.804,41 

MCYT Avanza 2.026,71 

Import total de les subvencions rebudes 478.915,65 
 

Tenim una disminució de 135.711,81 € en subvencions respecte de l’exercici anterior. Les 
subvencions rebudes suposen el 87,61 % dels ingressos totals de La Fundació.  
 
 

10. Deutes més significatius 
 

La Fundació no te cap deute residual dels quals sigui superior a cinc anys, ni tampoc sobre  
l’import de tots els deutes que tinguin garantia real. 

 
 

11.Informació de les entitats  vinculades 
 

No existeixen  entitats vinculades.  
 
 

12. Situació fiscal 
 

 Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost sobre Societats: 
 
Resultat comptable de l’exercici -11.439,70  
 Augments Disminucions 
Impost sobre societats 1.255,97 -1.259,97 
Diferències permanents 100,00  100,00 
Diferències temporals  0,00 
Compensació de Bases Imposable negatives  0,00 

 Base Imposable (resultat fiscal)  12.599,67 
 

 

13. Ingressos i despeses  
   

A) INGRESSOS 
 

En conjunt la Fundació ha hagut d’aplicar els recursos generals en exercicis anteriors a 
la realització de la finalitat fundacional. 
 
Cal esmentar la reducció de la xifra de negocis respecte l´any anterior valorat segons el 
nou pla general de comptabilitat. 



 

49-49 

 
En aquest exercici, ha disminuit els ingresos en subvencions i donacions tal i com ha 
s´ha comentat anteriorment, així com els ingresos d´activitats ordinàries que ha 
compensat les despeses. 
 
B) DESPESES 

 
Quan a despeses cal esmentar el fet que les despeses fixes estaven pressupostades en 
relació a la previsió de disminució dels  ingressos i per això el nivell global de  despeses 
ha disminuit en els termes previstos. Les despeses variables han disminuit en un ritme 
proporcional a la variació similar als ingressos. Això ha fet que la despesa total 
disminuexi en un 28,78 %, que front l´augment del 30,45 % del ingressos ens 
comporta una millora l´exercici precedent així com una bona aproximació al pressupost. 
 
Igualment diferenciem altres partides en comptes específics per la diferència 
significativa que han tingut respecte al valor pressupostat.  
 
Cal destacar que les despeses de personal representen el 51,30 % de la despesa total, 
justificades per la necessitat de desenvolupar els projectes. És una de les partides que 
s´ha fixat com objectiu reduir el proper exercici. 
 
 

14. Aplicació d'elements patrimonials a finalitats pròpies 
 
La aplicació s’ha realitzat amb el criteris establerts pels fins fundacionals reglamentaris, 
segons detall: 

Ingressos totals 580.037,11 

Despeses Estructurals 192.563,13 

 Ingressos nets 387.473,98 
 
El percentatge a aplicar es el 70%, tal i com s’estipula, sobre els ingressos nets. 

 

Despeses amb fins fundacionals mínimes. 271.231,79 

  

Despeses totals 592.736.78 

Despeses Estructurals 192.563,13 

 Despeses Fundacionals 400.173,65 
 

Segons es detalla, les despeses amb fins fundacionals tenen un cost de 400.173,65 
Euros, comprovem que s’ha superat l’import del percentatge de les despeses amb fins 
fundacionals. 
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