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Fa uns mesos que vaig ser nomenada
alcaldessa de Gavà i, en aquest temps, he
pogut conèixer més en profunditat els
projectes estratègics de la ciutat. Uns
projectes que l’han de fer avançar en
àmbits com la sostenibilitat, l’educació en
valors, la justícia social o la innovació i
que, sobretot, han de millorar la vida de la
ciutadania. Gàvius, sens dubte, compleix
aquest objectiu, i neix de la voluntat de
l’Ajuntament de fer un pas endavant per
esdevenir una administració proactiva
mitjançant les noves tecnologies i la
digitalització. No esperem que la
ciutadania es dirigeixi a nosaltres; som
nosaltres qui l’anem a buscar per mostrar-li
el ventall de serveis que podem oferir-li. 

Amb Gàvius creem tres aplicacions. Una
per la ciutadania, que els suggerirà els
ajuts socials als quals poden optar i els
ajudarà a tramitar-los, fer-ne el seguiment i
fins i tot cobrar-los. Una altra pels
treballadors i treballadores municipals, que
els permetrà agilitzar les tasques més
administratives i tenir més dedicació a
l’atenció dels ciutadans. I una tercera per
l’equip directiu encarregat de gestionar les
partides de serveis socials, per tal de
poder conèixer els possibles preceptors i
poder millorar, basant-se en les dades, les
polítiques socials.

Gàvius: una eina
creada per i per a
la ciutadania
Gemma Badia
Alcaldessa de Gavà

Perquè aquestes eines siguin les més
adequades a les necessitats dels usuaris i
usuàries, hem apostat fermament per un
concepte: la cocreació. Això vol dir que
impliquem directament a la ciutadania en
el desenvolupament del projecte, fent
sessions de treball, preguntant necessitats,
escoltant propostes. És l’única manera de
què les aplicacions de Gàvius es facin a la
mida de qui les farà servir. 

En aquest segon butlletí aprofundim en el
procés de cocreació amb la ciutadania.
Podreu conèixer el concepte, saber com
han anat les sessions amb els equips de
Gavà i Mataró, informar-vos de les dades i
conclusions extretes i llegir una entrevista
amb el soci tecnològic del projecte, que ha
estat l’encarregat de dirigir les sessions i
està desenvolupant els aplicatius. Amb
l’esforç de tothom -administració, centres
de recerca, empresa privada, treballadors i
treballadores municipals i ciutadania-
estem creant una eina que millorarà la vida
de moltes persones i que servirà
d’exemple per a ciutats i àrees urbanes de
tota Europa.

Gràcies, una vegada més, per fer-ho
possible.
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les circumstàncies que impedien les
sessions presencials, es van programar de
forma remota, amb tot l'esforç que
suposava tant per part de l'equip tècnic com
per la participació de la ciutadania. En
aquestes sessions era molt important
identificar les paraules i conceptes claus
que identifiquessin les necessitats, neguits i
demandes dels usuaris.

Les eines tècniques trobades van ser, d'una
banda, l'ús d'una aplicació que permet
reunions per videoconferència i compartició
de pantalles i documents. De l'altra, un
mural o pissarra digital per compartir idees i
treballar de forma col·laborativa. Les dues
són eines de fàcil ús que qualsevol usuari o
usuària pot fer servir, independentment de
la seva experiència tecnològica.

Un element a destacar, doncs, ha estat el
repte i les solucions innovadores en definir
tot el que comporta la cocreació no
presencial: continguts, dinàmiques
participatives, eines de cocreació en remot,
conduir les sessions, aconseguir la
participació de la ciutadania i obtenir
resultats de valor. El repte tècnic,
organitzatiu i participatiu era alt i el resultat
ha estat molt satisfactori.
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LA COCREACIÓ, ELEMENT
FONAMENTAL DEL PROJECTE

Una de les fases clau de Gàvius ha estat
la de cocreació, mitjançant la qual
s'aconsegueix que siguin els mateixos
usuaris i usuàries finals els que participin
de forma activa en la definició i creació de
l'aplicació. Així, el resultat final s’ajusta a
les seves preferències i es basa en els
elements que han definit. 

Hi ha molts elements que intervenen en la
cocreació i n'asseguren l’èxit: eines,
tècniques, aspectes com el compromís
dels participants, les sensacions que tenen
(comoditat en poder exposar les idees,
crear un ambient que potenciï la llibertat
d’opinar, etc.), compenetració dels equips,
tempos de les sessions. Un dels principals
factors rau en el fet que els participants
entenguin la finalitat de la cocreació i per
què hi participen. 

Aquest espai creatiu sempre ha sigut un
punt clau per ajudar a crear un bon
ambient en les sessions, tot i que  les
dinàmiques que s'havien pensat en un
principi s'han hagut d'adaptar per la
situació de pandèmia que vivim. Donades

El procés de cocreació de Gàvius



FORMACIÓ DE L'EQUIP

L’equip de cocreació havia de ser
multidisciplinari, format per persones
directament implicades o interessades en el
projecte. Així, es va establir que hi hauria: 

- Representants de les empreses
facilitadores de les sessions: Tecnocampus
per part de Mataró i Eurecat per la de Gavà

-  Representants d'Inetum, els dissenyadors
i desenvolupadors dels aplicatius

- Representants dels departaments
municipals directament implicats en la
creació i ús de les aplicacions: Informàtica,
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i
Benestar Social

- Representants de l'equip de Gàvius

- Representants d'entitats socials

- Persones beneficiàries de serveis socials

-Ciutadans i ciutadanes activament
implicats en els projectes del seu municipi.

No hi havia cap requisit especial per formar
part de l'equip, només parlar català i
castellà, tenir un nivell mínim tecnològic per
accedir a les eines virtuals i accés a
Internet.

Aquesta estructura d'equip ha estat la
mateixa tant a Gavà com a Mataró. La
convocatòria a la ciutadania es va fer a
través de les enquestes penjades en les
plataformes participatives de les dues
ciutats, que donaven l’opció d’assumir dos
nivells d’implicació. En un primer nivell, es
contestaven les preguntes de l’enquesta,
que van servir per donar una idea de la
relació de la ciutadania amb les noves
tecnologies i amb el seu Ajuntament. A la
darrera pregunta de l’enquesta es donava
l’opció d’implicar-se més activament en el
procés de cocreació i, amb les persones
voluntàries i representants d’entitats i
personal municipal, es va formar l’equip que
decidiria en gran part el disseny i les
funcionalitats de l’aplicació de Gàvius. 
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Podeu saber més del projecte visitant la 
 web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


DESENVOLUPAMENT DE LES
SESSIONS

Sessió 1: Presentació de l'equip i
context - Onboarding 

Durant els mesos de maig i juny de 2021
es van dur a terme cinc sessions virtuals,
on l’equip va fer una sèrie d’activitats
proposades per les empreses
dinamitzadores (Tecnocampus a Mataró i
Eurecat a Gavà), i per Inetum el soci
tecnològic de Gàvius. En aquests reptes
es van proposar diverses pantalles de
l’aplicatiu i, mitjançant un mural virtual
comú, tots els membres de l’equip van
haver de respondre qüestions com què els
semblava la distribució de la informació,
quines funcionalitats (botons) voldrien que
apareguessin a cada pantalla, o quins
títols posarien a les seccions del menú.
També es va fer una pluja d’idees per
posar nom a la futura app.

A banda, va haver-hi una sessió especial
de cocreació dedicada als treballadors i
treballadores municipals. Representants
dels departaments de Serveis Socials,
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i
Informàtica es van reunir de manera virtual
amb els desenvolupadors de l’assistent
virtual que els serà destinat i que servirà
per agilitzar la seva feina i poder donar un
servei de tramitació d’ajuts molt més àgil i
adequat a cada cas.

El detall de les sessions és el següent:

12/05/21 (Gavà) i 13/05/21 (Mataró)

En aquesta sessió es va fer una
presentació de l’equip, es va explicar què
és Gàvius, el perquè del projecte i la vital
importància que en ell té la participació.
També es va fer incidència en la utilitat
que tindrà l’aplicació pels usuaris i
usuàries, així com les passes que s’hauran
de seguir per emprar-la. 
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Sessió 2: Funcionalitats i navegació
dels diferents perfils d'usuaris i
entitats beneficiàries

Sessió especial amb tècnics i
tècniques municipals

En la segona part, l’equip va conèixer el
procés per accedir a Gàvius: què cal fer per
tenir l’aplicació, el consentiment de dades,
la identificació i la configuració d’usuari. Es
va poder provar com és accedir-hi per
primera i per segona vegada, amb les seves
diferències.

26/05/21 (Gavà) i 27/05/21 (Mataró)

En la segona sessió l'equip va començar a
submergir-se de ple tant en el disseny de
l’aplicatiu com en les funcionalitats que
tindrà. Es van dissenyar cinc activitats molt
pràctiques i dinàmiques on, mitjançant un
mural virtual comú, tots els membres de
l’equip van anar responent els reptes
proposats en diferents post-its: com veien la
distribució de la informació en diferents
pantalles, quines funcionalitats (botons)
voldrien que apareguessin a la pantalla de
l’aplicació que estan creant o quins títols
posarien a les seccions del menú. 

02/06/21 (Gavà) i 03/06/21 (Mataró)

Sessió dedicada als treballadors i
treballadores municipals. Representants
dels departaments de Serveis Socials,
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i
Informàtica es van reunir de manera virtual
amb els desenvolupadors de l’assistent
virtual que els serà destinat i que servirà per
agilitzar la seva feina i poder donar un
servei de tramitació d’ajuts molt més àgil i
adequat a cada cas. En primer lloc van
determinar quins són els fluxos de treball
que els resulten més còmodes i quins altres 

https://gavius.eu/segona-sessio-cocreacio-funcionalitats-disseny/
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Sessió 3: Validació de les pantalles

s’haurien de millorar. Tot seguit es va
passar a deu activitats més específiques,
amb exemples de possibles pantalles que
tindria l’aplicació i propostes de millora.

09/06/21 (Gavà) i 10/06/21 (Mataró)

La tercera sessió amb tot l’equip es va
dedicar a la validació del disseny de les
diferents pantalles, a partir de la feina feta a
les anteriors reunions. Es van proposar
diversos reptes a l’equip, que aquest va
haver de resoldre a partir d’exemples de
pantalles proposats. Per a cada repte es
van discutir aspectes com la usabilitat, la
facilitat de trobar la informació, els apartats
que hi haurien d’aparèixer o elements de
disseny com colors i icones. La sessió va
ser tan participativa que van quedar
activitats pendents, així que finalment es va
dur a terme la quarta i darrera sessió, que
quedava pendent del desenvolupament de
les anteriors.

Sessió 4: Test d'interfície d'usuari

16/06/21 (Gavà) i 17/06/21 (Mataró)

Aquesta darrera reunió de treball va servir
per continuar avançant en la validació de
pantalles, sobretot en les relacionades amb
l’espai personal de l’usuari i la manera de
comunicar-se amb el seu ajuntament. A la
part final, es van demanar a l’equip
propostes de nom per l’aplicació i hi van
sorgir molt bones propostes.

Ara es començaran a desenvolupar els
aplicatius per la ciutadania i per les
treballadores i treballadors municipals,
incorporant les propostes sorgides al procés
de cocreació. Però això no vol dir que la
feina de l’equip hagi acabat; si així ho volen,
podran tornar-se a trobar en properes
sessions de contrast que s’aniran fent per
testejar les aplicacions a mesura que es
vagin construint.
 

https://gavius.eu/acaba-proces-cocreacio-amb-exit-de-participacio/


Què va motivar la participació d’Inetum
al projecte Gàvius?

La innovació forma part de l’ADN
d’INETUM, sempre busquem aportar la
nostra expertesa en tots els projectes en
què participem, però el cas de Gàvius és
especial donat que, un dels punts del
projecte és acostar l’administració a la
ciutadania, especialment a col·lectius de
persones vulnerables que demanden ajuts
socials, persones que els és difícil saber
què els pot proporcionar l’administració i
com poden gestionar i tramitar ajuts
socials. Un concepte important que ha
sorgit en la cocreació és “fer les coses
fàcils” a la ciutadania, aquest és un dels
principals objectius que ens motiven,
utilitzar conceptes d’innovació per fer les
coses fàcils, en aquest cas, a la interacció
de la ciutadania amb l’administració. No
ens limitem a executar un projecte
tecnològic, ens impliquem en aportar
solucions a la ciutadania i a col·lectius de
persones vulnerables.

Quin és el vostre paper com a soci?

A Inetum tenim àmplia experiència en
innovació i transformació digital en l’àmbit
de l’administració pública. En aquest sentit
som part activa de la definició, cocreació,
prototipatge de les solucions i execució
dels pilots de Gàvius. 

Entrevista
Enric Ruiz-Esteller
Inetum

Quins són els trets innovadors que
podeu aportar al projecte?

A Inetum tenim una xarxa de centres
d’especialitzacions en innovació en
diferents tecnologies. Aquesta xarxa de
centres d’innovació ens permet estar al dia
de les solucions que es conceptualitzen,
es proven i que s’implanten a les diferents
administracions en l’àmbit europeu i que
es poden extrapolar a Gàvius. Amb
aquesta infraestructura sòlida, podem fer
innovació i testejar noves tecnologies, però
dins del marc de la xarxa de centres
d’innovacions que ens permet disposar de
tot el ventall de solucions imaginables
acotant l’abast per obtenir conclusions
concretes i factibles. Que la solució sigui
factible és molt important, ja que, a
vegades, associem innovació amb
solucions tecnològiques complexes.
Aprofitant els conceptes que apareixen a
les sessions de cocreació de Gàvius, cal
assenyalar que en innovació sempre
pivotem sobre el concepte “keep it simple”:
fes-ho fàcil. 

Teniu un paper cabdal dins el procés de
cocreació. Com el vau plantejar?

Hi ha molts elements que intervenen en la
cocreació per assegurar l’èxit del procés
de: un dels principals factors és que els 
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participants entenguin la finalitat de la
cocreació: quina és aquesta finalitat?, per
què participen en les sessions? En aquest
sentit, donat que hem participat en
sessions de conceptualització i cocreació
en diferents projectes de l’administració i,
en concret, de Drets Socials, ens permetia
treballar en conceptes concrets del
projecte. Es va fer una tasca prèvia de
treballar i preparar material de suport
visual dels conceptes que es volien
treballar a les diferents sessions de
cocreació per donar resposta a Gàvius. Tot
aquest material es va preparar amb la
finalitat d’obrir debat, de provocar que els i
les participants donessin la seva opinió,
expressessin les seves prioritats i les
preferències en aspectes concrets de
Gàvius. Un punt important era aprofitar
aquest material de suport visual per fer
que els participants exposessin els seus
neguits, problemàtiques i preocupacions
en la interacció amb l’administració; era
important identificar què funciona i què
falla actualment. En definitiva, amb la
cocreació aconseguim que siguin els
mateixos usuaris, ciutadans i treballadors
socials, els que participin de forma activa i
real en la definició i creació de Gàvius de
manera que el resultat final s’ajusti a les
seves preferències i es basa en els
elements que han definit. 

Com valoreu les sessions que s’han fet
amb ciutadania, entitats i personal
municipal? 

Els valorem molt positivament. Un element
a destacar ha sigut el repte i les solucions
innovadores per definir tot el que comporta
la cocreació no presencial: continguts,
dinàmiques participatives, eines de
cocreació en remot, conduir les sessions,
aconseguir que participi la ciutadania i
obtenir resultats de valor. El repte tècnic,
organitzatiu i participatiu era alt i el resultat
ha sigut més que satisfactori. Es va decidir
fer les sessions en remot amb eines per fer
videoconferències i també pissarres
digitals; tot un repte en la innovació donat
que el focus group (grup de referència) era  

representatiu dels diferents col·lectius de
la ciutadania i, com és natural, tenien
diferents nivells de coneixement
tecnològic. De les sessions de cocreació
sempre aprenem, sempre cal anar amb
una actitud d’esponja, de capturar tot el
que exposen els participants de les
sessions. Per molt que es treballi
prèviament les funcionalitats i els aspectes
tècnics del projecte, sempre surten neguits
i problemàtiques dels participants que no
havies previst, punts de vista diferents,
plantejaments que et canvien les deu
pantalles prèvies que ja havies definit...
Però és aquest l’objectiu: realitzar una
escolta activa, aconseguir identificar les
principals problemàtiques i aportar
solucions.

Quins són els coneixements més
importants que n’heu extret per
desenvolupar les aplicacions?

De les sessions de cocreació de Gàvius
extraiem que la ciutadania vol que
l’administració els ajudi, “els faci la vida
fàcil”, estan farts del procés burocràtic i
d’aportar la mateixa documentació per fer
les diferents gestions que comporta un
tràmit. Si apliquéssim un algoritme de
freqüències per identificar les paraules
clau a les sessions de cocreació,
guanyaria la paraula FÀCIL. Hi ha tres
grans blocs que els preocupen: trobar
informació, tramitar i saber l’estat del
tràmit. La primera preocupació és trobar la
informació de valor i personalitzada, que
s’adapti a les seves necessitats concretes
amb un llenguatge entenedor. La segona
gran preocupació és disposar d’informació
entenedora de si poden tramitar l’ajut i com
ho poden tramitar. La percepció és que
generalment no entenen el llenguatge de
l’administració, es perden en els passos
que implica tota tramitació. El tercer gran
bloc és saber l’estat de les seves
demandes i tramitacions. Els provoca una
sensació de frustració no saber si poden
demanar un ajut, com tramitar-lo i no poder
saber l’estat de les tramitacions.
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I a partir d’ara, quines seran les vostres
properes passes dins el projecte?

Després del procés de cocreació estem
quadrant els requeriments i necessitats
identificats dels ciutadans amb la
tecnologia i infraestructura disponibles.
Principalment, aterrem al món tecnològic
les demandes per identificar pros i contres.
El repte no només és donar resposta als
requeriments, cal fer-ho fàcil i àgil per a la
ciutadania en general i per al col·lectiu de
persones vulnerables usuàries de telèfons
intel·ligents.

Com a empresa tecnològica, què us
aporta Gàvius? 

Participar en el projecte Gàvius ens permet
reafirmar-nos en projectes d’innovació i de 

transformació digital a l’administració
pública aportant solucions de valor, com
poden ser millorar la satisfacció i
experiència de la ciutadania en la seva
relació amb l'administració local, facilitar la
feina dels tècnics i tècniques municipals i
aportar solucions d’analítica i presa de
decisions que permetran als gestors
prendre decisions i prioritzar estratègies.
També ens permet desplegar i testejar
eines que permetin apropar l’administració
a la ciutadania, especialment a col·lectius
vulnerables. És un bon exercici per
demostrar que, assegurant l’ètica en el
tractament de dades i de la Intel·ligència
Artificial, es poden assentar les bases per
accelerar innovacions futures en els
serveis públics i en benefici dels ciutadans
i ciutadanes.
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Podeu saber més dels socis
del projecte visitant la web: 

gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Dades i conclusions 
del procés participatiu

El procés de cocreació és la base principal
sobre la qual s'estan dissenyant les
funcionalitats dels aplicatius de Gàvius.
Però durant el procés anterior, el de les
enquestes, també s'ha extret informació
cabdal per saber quina relació té la
ciutadania de Gavà i Mataró amb els seus
respectius ajuntaments i amb les noves
tecnologies.  

Les preguntes del qüestionari eren molt
diverses. A banda d'informació bàsica com
la ciutat de residència, la nacionalitat, el
nivell d'estudis o la identitat de gènere, es
demanava a les persones enquestades per
altres qüestions més específiques, com
per exemple:

- Canals utilitzats per cercar informació
relativa al seu ajuntament

- Coneixement del departament municipal
de Serveis Socials

- Si han demanat alguna beca o subvenció

- Per quin canal els agradaria ser informats
o informades de les seves sol·licituds

D'aquesta manera, els responsables de
desenvolupar els aplicatius de Gàvius, així
com el personal tècnic del projecte, es van
poder fer una idea dels hàbits i les
necessitats que tindrien els futurs usuaris i
usuàries de l'aplicació. A continuació
exposem algunes de les dades extretes.
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GAVÀ MATARÓENQUESTES

Total
Ciutadania

Benestar Social

63 212

108
104

 

40
23



Tal com mostren els gràfics, el canal més
utilitzat a Gavà per contactar amb
l’Ajuntament és la web municipal, seguida
de molt a prop per les vies presencial i
telefònica. Les xarxes socials també són
bastant emprades per la ciutadania a l’hora
d’informar-se sobre tot allò que ocorre a la
ciutat. Respecte a l’ús de les noves
tecnologies, el telèfon mòbil és el rei:
gairebé el 100% dels enquestats el fan
servir, i un 75% hi tenen instal·lat el
whatsapp.

Pel que fa als ajuts municipals, gairebé la
meitat de les persones enquestades n’ha
demanat algun a Benestar Social. Un 5,5%
ho ha fet per sol·licitar un ajut per la seva
entitat. Les vies per aportar documentació
són diverses, però la majoria ha optat per
la web municipal i el correu electrònic.
Moltes persones veurien amb bons ulls
tenir una aplicació específica per fer
aquest tràmit.
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A Mataró s'ha fet una anàlisi exhaustiva de
les característiques de les persones
enquestades. Per exemple, bastants
persones  tenen estudis universitaris o de
formació professional,  però si ens centrem
en el grup beneficiari d'ajuts socials, la
majoria té educació primària i/o
secundària. L'anàlisi de les dades també
ha posat de manifest que la ciutadania
coneix, en un gran percentatge, l'Oficina
d'Atenció a la ciutadania, i que una gran
majoria ha fet en algun moment un tràmit
amb el seu ajuntament, concretament un
87,26%.

El percentatge s'iguala, en canvi, en les
peticions d'ajuts socials o subvencions. Un
51.5% de les persones enquestades n'ha
demanat i un 48.5% no hi ha accedit, ja
sigui per desconeixement de les ajudes
municipals o perquè no ha tingut
necessitat.

Respecte als tipus de subvencions
demanades, la majoria estan relacionades
amb el benestar social. Després vindrien
les sol·licituds per habitatge, per
l'ensenyament i altres.

Amb aquestes i altres dades els
responsables de Gàvius ja tenen una idea
clara de com són els usuaris potencials
dels aplicatius. Amb els resultats de les
sessions de cocreació s'ha elaborat un
document de conclusions, que està sent la
base per desenvolupar els prototips.
D'aquesta manera es crearà una eina feta
a la mida de la ciutadania.
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Segueix-nos a:

www.gavius.eu
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https://twitter.com/gavius_eu
https://www.linkedin.com/company/gavius-eu/
https://www.youtube.com/channel/UCj7WyVsepmZqRR6OSTNZHUg
http://www.gavius.eu/


ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE AL CIUTADANIA
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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional a través de la iniciativa Urban

Innovative Actions


