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Com implantar solucions IoT amb èxit



Citilab i el projecte Whitecat

❏ Citilab, Fundació pel Foment de la
Societat del Coneixement, és el primer
laboratori ciutadà del sur d’Europa,
inaugurat al 2007.

❏ Nou instrument per al desenvolupament
de polítiques públiques d’innovació
social i tecnològica.



Citilab i el projecte Whitecat

❏ Citilab és CONEIXEMENT, PERSONES, IDEES, PROJECTES i INNOVACIÓ que responen
als desitjos, problemes o necessitats socials, des de les tendències socials i
tecnològiques.
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Citilab i el projecte Whitecat

COL·LABORATORI

ESTRUCTURA DEL CITILAB

Per a ciutadans/es que participen

Per a ciutadans/es que salten l’escletxa digital

Per a nens, nenes i adolescents en risc

Per a joves que investiguen i/o estudien

Per a nens, nenes i adolescents que pensen i creen

Per a docents d’escoles de primària i secundària i
monitors de centres d’oci

Per a ciutadans/es que prototipen

CULTURA, COMUNITATS I XARXES D’INNOVACIÓ

EDULAB
LABORLAB

Per a ciutadans/es que emprenen

THINKLAB

Per a ciutadans/es de la societat del
coneixement

CIUTADANS AMB COMPETÈNCIES D’INNOVACIÓ

PROJECTES D’INNOVACIÓ, NOVES PROFESSIONS

CONEIXEMENT

Per a ciutadans/es que es formen en noves
professions

Per a ciutadans/es que envelleixen
activament



Citilab i el projecte Whitecat
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/\ /\
/  \_____/  \
/_____________\
W H I T E C A T



Citilab i el projecte Whitecat

❏ Projecte iniciat al 2015 i desenvolupat per Citilab, CSS i Iberoxarxa. 

❏ L’objectiu inicial era generar noves oportunitats laborals i aconseguir que la IoT
fos accesible a:

PROJECTE WHITECAT

/\ /\
/  \_____/  \
/_____________\
W H I T E C A T

Resta de la ciutadania

Educació

Professional



Citilab i el projecte Whitecat

❏ D’aquesta manera a banda del sector professional:

❏ Les escoles i instituts que ho desitgessin poguessin contribuir a la ciutat:

❏ Qualsevol ciutadà pogués implementar els seus propis projectes i
contribuir al bé comú oferint-los en forma de servei per a la resta de la
ciutadania

PROJECTE WHITECAT

/\ /\
/  \_____/  \
/_____________\
W H I T E C A T

❏ Construint xarxes de sensors

❏ Oferint les dades dels sensors que ja tenen instal·lats
(estacions meteorològiques) o altres sets de dades



L’ecosistema Whitecat

/\ /\
/  \_____/  \
/_____________\
W H I T E C A T

Whitecatboard

Placa microcontroladora + entorn de programació dinàmic dissenyat amb focus en IOT

Entorn Whitecat IDE



Whitecatboard

❏ Xip de darrera
tecnologia (ESP 32 de
Espressif, 2 nuclis fins a
240 MHz)

❏ Bluetooth, BLE, WiFi i
LoRaWAN de sèrie

❏ Pes, preu i autonomia 

optimitzats

L’ecosistema Whitecat



❏ PLACA DEVKIT + Whitecatboard

❏ Facilita la interconexió amb altres
dispositius

L’ecosistema Whitecat

❏ Incorpora un carregador de
bateries de Ions de Liti



❏ Entorn Whitecat IDE

❏ La part gràfica funciona a l’ordinador, però tota la lògica funciona a la 
Whitecatboard

❏ Permet desenvolupar en temps real i triar el idioma

L’ecosistema Whitecat

❏ S’executa des de dins d’un navegador

❏ Basat en tecnologia HTML5

❏ L’únic element que l’usuari ha d’instal·lar a l’ordinador és l’agent encarregat
de comunicar el navegador amb la placa en local en el PC

l’usuari sempre disposa de la versió més actualitzada de
l’entorn de desenvolupament sense haver d’instalar-ho al PC



❏ Entorn Whitecat IDE

Botó per alternar 

entre el mode Blocs 

i el mode Codi

L’ecosistema Whitecat

Botó que mostra el codi generat

mitjançant blocs.

Es pot emprar a mode

d’aprenentatge o revisió del codi

generat.



❏ Entorn Whitecat IDE

L’ecosistema Whitecat

❏Molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar

Categories de blocs



❏ Entorn Whitecat IDE

L’ecosistema Whitecat

Tots els blocs están documentats mitjançant un menú contextual



La xarxa LoRa a Cornellà

Sensors

Obtenen informació de 

l’exterior

Actuadors

Provoquen canvis en 

l’exterior

❏ Qualitat de l’aire, 
moviment, soroll, 
ocupació, ...

❏ Llums, motors, 
pantalles, reles, ... 

❏ Microcontroladors
programables que processen
sensors i actuadors

NODES

GATEWAY

CENTRE DE RECEPCIÓ I

VISUALITZACIÓ DE DADES

CENTRE DE CONTROL

/\ /\
/  \_____/  \
/_____________\
W H I T E C A T

PLATAFORMA



❏ Xarxa LoRaWAN de Cornellà

Gateway LoRaWAN i node

La xarxa LoRa a Cornellà

Actualment, el 95% del territori Cornellà té accés a aquesta
xarxa.



❏ Primer pilot a INS Rambla Prim

❏ Assignatures d’automatització i robòtica industrial de
CFGM i CFGS

Kit IoT Manual teòric-pràctic

Aplicació



❏ Desenvolupament de 8 casos pràctics en ordre creixent de
complexitat

❏ Configuració d’un sensor

❏ Enviament d’informació a través de la xarxa LoRaWAN

❏ Recepció d’informació a través de la xarxa LoRaWAN

❏ Publicació d’informació mitjançant MQTT

❏ Subscripció i recepció d’informació a través de MQTT

❏ Lògica en el node “Edge Computing”

❏ Lògica en el núvol “Cloud Computing”

❏ Desplegament Node tipus

Aplicació

❏ Descripció Whitecatboard i entorn Whitecat IDE
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❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació

Descripció



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació

Descripció Objectius



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic
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Descripció Objectius Materials



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic
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Descripció

Diagrama de
connexió

Objectius Materials
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❏ Desenvolupament d’un cas pràctic
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Procediment



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació

Descripció

Objectius

Materials

Utilitzarem el sensor BME280 de pressió, temperatura i humitat i veurem
les dades recollides pel sensor a la consola d’administració de The Things
Network

Realitzar l’enviament de dades recollides pel sensor al núvol mitjançant
l’ús de la xarxa LoRa WAN

1x ESP32N1
1x ESP32N1 DEVKIT
1x Sensor BOSCH BME 280
1x Set de cables
1x Connectivitat LoRa WAN (Gateway o àrea de cobertura LoRaWAN)
1x Pc amb connnexió USB i cable USB



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació

Diagrama de
connexió

Programació



❏ Desenvolupament d’un cas pràctic

Aplicació

❏ Resultat: valors d’humitat, pressió i temperatura



❏ Exemple: La samarreta meteorològica

Aplicació

❏ La samarreta mostra amb una barra de LEDs la previsió del temps.



❏ Exemple: La samarreta meteorològica

Aplicació

❏ Samarreta desenvolupada pel
grup d’Edulab Nous Artesans,
format per quatre ciutadans
amb una dedicació de dues
hores setmanals

❏ Projecte que pretén apropar
la IoT als ciutadans



❏ Exemple: La samarreta meteorològica

Aplicació

❏ La samarreta es connecta mitjançant una Whitecatboard a un
Gateway de la xarxa LoRa desplegada a Cornellà que consulta una
web de previsió metereològica.

❏ En funció de la previsió, el Gateway envia l’ordre que s’encengui un
led o altre de la samarreta.

Previsió Variable LED Color

Sol Previsio = 6 6 Vermell

Clars i núvols Previsio = 5 5 Vermell

Núvols Previsio = 4 4 Vermell

Pluja Previsio = 3 3 Vermell

Temperatura > 25 Temperatura = 2 1 Vermell

Temperatura < 5 Temperatura = 1 1 Blau

Vent > 50  Km/h Vent = 1 2 Blanc



Whitecat i futurs objectius

❏ Ampliació del nombre de centres d’aplicació

❏ Creació de comunitat d’usuaris

❏ Generació de professionals en IOT

❏ Implementar noves opcions a l’entorn Whitecat IDE i millora
de la Whitecatboard



Més informació

❏ Més informació a:

❏ https://whitecatboard.org/

❏ https://github.com/whitecatboard

dmartinez@e-citilab.eu
❏ jolive@iberoxarxa.com

mferrera@cssiberica.com

❏ http://nartesanos.citilab.eu/

mailto:dmartinez@e-citilab.eu
mailto:jolive@iberoxarxa.com
mailto:mferrera@cssiberica.com


Gràcies per la vostra atenció


