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PREMIS CORONAVIRUS COMMUNITY LAB

La Fundació ”la Caixa” premia tres projectes de
ciència ciutadana que contribueixen a millorar la
gestió de la pandèmia en l’àmbit local
El premi principal va dirigit a dues famílies vulnerables de la
localitat d’origen de cada equip guanyador: Madrid, Barcelona i
Burgos. En total, sis famílies rebran un kit d’eines TIC
(ordinador, connexió a Internet i impressora)
 189 projectes de ciutadans de tot Espanya i Portugal han presentat
els seus projectes al Coronavirus Community Lab, una iniciativa
d’EduCaixa i IrsiCaixa per acollir propostes de canvi que milloren la
salut integral de la seva comunitat.
 Els tres equips guanyadors són una classe d’estudiants d’ESO del
Centre Escolar San Francisco de Barcelona, cinc estudiants de
batxillerat del Colegio Los Tilos de Madrid i un grup de cinc
arquitectes de Madrid i Burgos.
 Com a premi, cada equip facilita que dues famílies en risc
d’exclusió social de la seva localitat rebin un kit d’eines TIC. Els
guanyadors també rebran una formació en línia a l’Institut
Tecnològic de Massachusetts (MIT).
 A més, EduCaixa publicarà al seu web un repositori en línia amb
totes les iniciatives rebudes per donar-los visibilitat i difusió,
fomentar sinergies i crear una xarxa de solucions a l’abast de
tothom.
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Barcelona, 20 de juliol de 2020. – Davant la crisi sanitària més important del
segle, la Fundació ”la Caixa”, a través del seu programa EduCaixa i el Living
Lab de Salut d’IrsiCaixa, va obrir al mes d’abril el Coronavirus Community
Lab, convocatòria participativa de projectes de ciència ciutadana que millorin la
gestió de la crisi del coronavirus a la comunitat a escala urbana.
Dirigit especialment a alumnes i docents de 2n cicle d’ESO i batxillerat, i també
a famílies i adults de tot Espanya i Portugal, el Coronavirus Community Lab
els ha ofert l’oportunitat de contribuir a l’empoderament i la mobilització de la
seva comunitat més propera (família, centre educatiu, comunitat de veïns, barri,
associació…), estudiar la situació particular d’una manera holística i explorar i
implementar solucions per millorar la seva salut integral: la salut física i
mental, la socialització, la nutrició, el descans, l’activitat física, etc. Aquesta
iniciativa també ha volgut donar resposta a problemes presents a diferents
comunitats, com per exemple joves afectats emocionalment per la situació o
amb dificultats per seguir les activitats educatives a causa d’un accés a les TIC
limitat.
Un total de 189 grups de joves i adults han presentat els seus projectes.
Segons els criteris d’avaluació basats en el desenvolupament del pla d’acció, el
jurat del Coronavirus Community Lab ha seleccionat tres projectes
guanyadors. En cadascuna de les categories, són els següents:

Categoria ESO
 Classe de 30 alumnes del Centre Escolar San Francisco, Barcelona
Projecte Corolab: Dinamització d’una xarxa social al barri amb criteris de
sostenibilitat urbana, social, ambiental i econòmica per minimitzar els efectes
del confinament i d’una possible segona onada de la pandèmia.
https://sites.google.com/centroescolarsanfrancisco.net/corolab/p%C3%A1ginaprincipal
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Categoria batxillerat
 Cinc estudiants del Colegio Los Tilos, Madrid
Projecte Resolució i mesures socials davant la COVID-19: Plataforma de
difusió d’informació rigorosa sobre la COVID de joves per a joves.

https://unpoquitomas276923780.wordpress.com
Més grans de 18 anys
 Grup de cinc arquitectes de Madrid i Burgos
Projecte Co-vivim: Creació d’ecosistemes de divulgació i sensibilització de
recursos col·laboratius per fer front a una situació de vulnerabilitat, com és la
necessitat de cures i suport sociosanitari al teu lloc de residència.
http://covivimos.mariposashock.org

Els premis
Seguint la mateixa voluntat d’ajudar i oferir un servei a la comunitat, el premi
principal consisteix que cada equip guanyador podrà fer arribar un kit d’eines
TIC (un ordinador, connexió a Internet i una impressora) a dues famílies
en risc d’exclusió social de la seva localitat, ateses pel programa
CaixaProinfància. A més, els guanyadors també rebran una formació en línia
a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).
A banda dels premis, l’objectiu primordial del Coronavirus Community Lab és la
publicació de tots els projectes presentats en un repositori en línia dins de la
web d’EduCaixa, per donar-los visibilitat i difusió, fomentar sinergies i crear una
xarxa de solucions a l’abast de tothom.

Nota de premsa

La Fundació ”la Caixa” s’uneix a Creating for Humanity
Amb aquesta proposta de ciència ciutadana, la Fundació ”la Caixa” s’ha sumat
a la iniciativa Creating for Humanity, una crida a l’acció per a la joventut amb la
missió de generar idees, crear solucions i consolidar empreses emergents
(start-ups), tots en equip, per afrontar els reptes de la COVID-19. En aquesta
iniciativa, hi participen entitats i empreses com ara Ashoka, Bridge for Billions,
Ship2B, Fundació Telefónica, Danone, LEINN, MTA Mondragon Team
Academy.
Creating for Humanity és una plataforma oberta creada per unir forces i abordar
el ràpid creixement del virus al món. L’objectiu és mitigar la por i el patiment
creant conjuntament un nou mapa mundial de solucions i esperança per a la
humanitat basades en l’amor i la solidaritat.
Web: https://www.creatingforhumanity.org/es/

Més informació:
Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign
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