
En aquest
número

Proves pilot amb ciutadania.

Entrevistes a socis del projecte:
Alberto Tena, de CIMNE i Cecilio
Angulo, de la IDEAI - UPC.

Funcionalitat del tòtem, dispositiu
digital per informar a la ciutadania.

Difusió del projecte: Visita de la
Universitat de Venècia a Gavà i
assistència a congressos de Cadis
i Craiova. 
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Prova pilot amb GENT GRAN:
Aquest grup va necessitar una mica de
suport en la navegació, ja que alguns
assistents tenien un coneixement
tecnològic una mica més limitat. Molts
participants, a més, tenien versions
antigues de mòbils i això va dificultar la
càrrega de la pàgina. 

Finalment, van omplir un qüestionari on
se'ls demanava el grau de dificultat i ajuda
que havien tingut alhora de navegar per
l'aplicació.

Recollim tot seguit les principals
conclusions que es van extreure a les
diferents proves pilot: 
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LES PROVES PILOT HAN SERVIT
PERQUÈ ELS CIUTADANS I
CIUTADANES PUGUIN DONAR
LA SEVA OPINIÓ SOBRE LA
USABILITAT DE L'APLICATIU.

Gavanencs i gavanenques ja han pogut
testar Gàvius i veure com funciona. Durant
tot el mes d'octubre es van organitzar als
equipaments municipals diferents sessions
adreçades a gent de totes les edats.
L'objectiu era que la ciutadania, a qui va
dirigit aquest assistent virtual, pogués dir la
seva i opinar sobre la navegació, els textos
o el disseny de l'aplicatiu.

Les proves es van fer en grups reduïts de
10-15 persones per tal que els tècnics de
l'Ajuntament de Gavà i d'Inetum, l'empresa
encarregada de dissenyar l'aplicatiu,
poguessin recollir de primera mà els
dubtes i els suggeriments de tots els
assistents. Primer, es va fer una breu
presentació de Gàvius i de l'activitat i
després es va demanar als participants
que realitzessin una sèrie d'accions per
comprovar com feien servir l'eina. 

La ciutadania de Gavà prova Gàvius
i suggereix propostes de millora



Prova pilot amb BENEFICIARIS: Van
realitzar la prova de forma àgil i van ser
molt participatius alhora de fer
propostes de millora. 

Les observacions més rellevants que es
van detectar van ser relatives a la
localització d'algunes opcions del menú,
confusió per la terminologia utilitzada en
alguns punts i avançar en la navegació del
simulador.

Tot i que la gran majoria van necessitar
ajuda, els va semblar que la navegació era
bastant senzilla.

Van demanar, per exemple, que tots els
ajuts es poguessin trobar sota el mateix
concepte en les diferents pantalles i que hi
hagués subcategories d'ajuts. 

D'altra banda,  van veure interessant
organitzar una sessió formativa i
informativa sobre els mètodes
d'identificació digital que es demanaran per
accedir a Gàvius i com aconseguir-los.
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Prova pilot amb CIUTADANIA
GENERAL: Es va dividir en dues
sessions per poder obrir el procés
participatiu a més ciutadans. Va
assistir-hi l'alcaldessa Gemma Badia,
que va agrair als assistents la seva
participació i els va encoratjar a ser
sincers i compartir totes les seves
valoracions. 

Van suggerir augmentar la mida de la
lletra, que el canvi d’idioma es pogués
buscar sota el concepte idioma o la icona
d’una bandera,  que el llistat d’ajuts estigui
per ordre alfabètic o que, quan en un camp
hi ha un error, et digui el motiu de per què
està incorrecte. 

 
 
 

Prova pilot amb GENT JOVE:
Aquesta va ser la sessió més ràpida de
totes. Joves d’entre 18 i 28 anys van
provar l’eina i no van tenir cap
problema en termes de navegació,
gràcies al seu alt coneixement
tecnològic. 

Els únics inconvenients van ser trobar com
canviar l’idioma i la comprensió d’alguns
textos, ja que van considerar que és una
eina útil per gent més adulta.

Amb totes aquestes opinions, podrem
extreure conclusions finals per millorar
Gàvius, de cara a la seva presentació
definitiva.
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Podeu saber més del projecte
visitant la  web: gavius.eu

CONCLUSIONS GENÈRIQUES:

NAVEGACIÓ: FÀCIL

DISSENY: ATRACTIU
AMB ELEMENTS A

MILLORAR

TEXTOS: CORRECTES
AMB ELEMENTS A

MILLORAR

Una altra de les finalitats d’aquestes
sessions, i d’altres que s’han fet i es faran
durant el projecte, és que la mateixa
ciutadania pugui participar activament del
procés de creació de l’eina. Una eina que
ha de facilitar la vida de tota la població a
l’hora de fer gestions amb l’administració.

http://www.gavius.eu/


Per què Cimne va voler participar al
projecte Gàvius?

Vam decidir participar en el projecte
Gàvius per diferents motius. Primer, ens va
resultar engrescador el fet de participar en
un projecte que pretén millorar l’eficiència
de l’administració pública i fer-la més
propera i accessible als ciutadans. 

Segon, perquè ens permetia posar en
valor algunes de les línies d’investigació
del CIMNE i fer una transferència
tecnològica cap a l’administració que es
traduirà en un benefici pels ciutadans i el
conjunt de la societat. 

I, finalment, perquè ens permet col·laborar
amb institucions públiques, universitats,
empreses i associacions de la societat civil
de reconegut prestigi nacional i
internacional.
 

Entrevista
Alberto Tena 
Project Manager grupo TIC
de Cimne

Aquesta experiència s’està transferint a
Gàvius en el procés de preparar les dades
disponibles perquè puguin ser utilitzades
pels algoritmes que les consumiran i que li
treuran un rendiment. 

Per altra banda, el grup CIMNE TIC, que
és el grup del CIMNE expert en
tecnologies de la informació, participa en el
projecte en el desenvolupament d’una
sèrie de quadres de comandaments que
permeten interpretar millor els resultats
obtinguts per la IA. 

A més, CIMNE TIC està treballant en el
desenvolupament de les “oficines virtuals”
de Gàvius que consisteixen en una sèrie
de dispositius com ara clauers, imants o
metacrilats que incorporen tecnologia NFC
(Near Field Contact) i que permetran als
ciutadans accedir a Gàvius només
apropant els seus telèfons mòbils a
aquests dispositius. CIMNE TIC també
posa a disposició del projecte un tòtem
que permetrà als ciutadans accedir a
certes funcionalitats de l’aplicatiu. 
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Quina és la vostra tasca dins el
projecte?

Són dos els grups de CIMNE que
participen en aquest projecte. El
BEEGROUP es un grup del CIMNE amb
molta experiència en projectes d’eficiència
energètica emprant IA i ciència de dades. 



Què és la Intel·ligència Artificial i
com afecta o pot arribar a afectar al
nostre dia a dia?

La intel·ligència artificial és una tecnologia
que ja és molt present al nostre dia a dia.
Des dels assistents de veu que fan servir
els nostres dispositius mòbils fins a les
recomanacions de reproductors musicals o
dels continguts que veiem a les xarxes
socials. Això que pot semblar fins i tot una
mica frívol, és només una petita mostra del
que ja s’està coent i del que vindrà. 

La intel·ligència artificial cada cop tindrà un
major impacte a les nostres vides,
actualment s’està investigant en eines
innovadores que ens permetin diagnosticar
malalties de forma més eficaç i en etapes
més primerenques. Per no parlar de la
conducció autònoma de vehicles o de la
millora que pot suposar pels ciutadans a
l’hora d’accedir als serveis que ofereix
l’administració pública. D’això Gàvius és
un bon exemple.

  Quines facilitats i/o beneficis aporta
la IA en un aplicatiu com Gàvius?

En la meva opinió, el principal benefici pel
ciutadà es la simplificació i un millor accés
a la informació. Els usuaris de l’aplicatiu
podran assabentar-se i tramitar els ajuts
socials als que poden tenir dret d’una
forma senzilla. 

Pel que fa a l’administració, aplicatius com
Gàvius facilitaran la feina a l’hora de
tramitar, resoldre i atorgar aquests ajuts.

. 
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En quin sentit pot millorar la IA
l’administració pública per fer-la
més eficient i propera a la
ciutadania?

L’administració pública traurà avantatge de
la IA en el sentit de què podrà processar
ràpidament una gran quantitat de dades,
automatitzar certes tasques o agilitzar la
presa de decisions. Això tindrà un impacte
en la qualitat dels serveis públics, ja que
els ciutadans podran accedir-hi d’una
forma més senzilla, ràpida i, fins i tot,
personalitzada.

 És difícil trobar l’equilibri entre el
desenvolupament de la IA i tot el
que permet fer i els drets dels
ciutadans?

Crec que mirar de trobar aquest equilibri
augmenta la complexitat d’aquest tipus de
projectes. Però, tenir cura d’aquests drets
és imprescindible a l’hora de desenvolupar
qualsevol aplicació en la que intervingui la
IA. Primer perquè ho mana la llei, sobretot
pel que fa a la privacitat i protecció de
dades. A més, hi ha una sèrie d’aspectes
ètics, com ara mirar d’evitar esbiaixos en el
conjunt de dades, que és molt important
tenir-los en compte des de les primeres
etapes de disseny.
 

Podeu saber més dels socis
del projecte visitant la web:

www.gavius.eu

http://www.gavius.eu/
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Entrevista
Cecilio Angulo 
Intelligent Data Science &
Artificial Intelligence - UPC
Research Center Director

Per què la UPC va decidir participar
en el projecte Gàvius?

El projecte Gàvius respon a una necessitat
social, la d’una administració proactiva al
servei de la ciutadania. La UPC com a
universitat pública compromesa amb la
responsabilitat social, la igualtat
d’oportunitats, la sostenibilitat, la
cooperació i solidaritat i l’ètica, va creure
en la potencialitat d’aquest projecte
innovador que ha de permetre millorar la
comunicació entre l’administració local i la
ciutadania a través d’una gestió intel·ligent
d’ajuts socials que poden ser del seu
interès. Es tracta, a més, d’un projecte que
ha d’arribar a uns resultats tangibles que
ajudin a millorar la digitalització de
l’administració i que siguin fàcilment
escalables en l’àmbit europeu. 

 Quina és la vostra tasca dins el
projecte?

 
Gàvius és un projecte que planteja un ús
innovador i racionalitzat de les dades de la
ciutadania per tal d’obtenir com a producte
un assistent intel·ligent i virtual. 

La nostra tasca comença en el disseny de
l’aplicació, tant des de la dimensió ètica
com en l’anàlisi dels procediments que han
d’assegurar la privacitat de les dades i la
minimització del seu ús.

A més, monitorem les tècniques
d’intel·ligència artificial que permeten la
proactivitat de l’assistent per tal que sigui
capaç de dur a terme diferents accions.
Per una banda, recomanar els tràmits
necessaris als usuaris, per altra, assistir
als serveis socials en la seva gestió, i per
últim, visualitzar la gestió d’aquests ajuts
per part de l’equip de govern de l’ens local.
Finalment, també treballem en el suport
necessari per al bon ús de l’eina per part
de tots els agents implicats.

Quins són els pros i contres
d’aplicar models d’intel·ligència
artificial a aplicatius adreçats a la
ciutadania?

L’aplicació de models d’intel·ligència
artificial permeten la proactivitat en la
interacció entre la ciutadania i la seva
administració local. 
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A partir de les dades que la ciutadania
aporta, de forma conscient i transparent,
els models poden determinar quins són els
ajuts que més s’escauen, sense la creació
de cap perfil d’usuari, cap traça d’historial
ni persistència de la seva informació
individualitzada. L’agregació d’informació
anonimitzada permet als serveis socials
millorar la gestió d’ajuts, amb una
ciutadania ja informada, i proveir de les
eines adequades en cada cas a la persona
que s’hi apropa al seu servei. A més, la
visualització de la gestió dels ajuts, la seva
incidència, grau de demanda, percentatge
d’èxit, permet als gestors de polítiques
públiques destinar de forma adequada els
recursos allà on són més necessaris.

Des d’una perspectiva tecnològica, el
principal escull en l’aplicació de models
d’intel·ligència artificial en l’administració
local està en la qualitat de les dades. La
gran majoria de consistoris no disposen
d’una política de gestió de dades, ni un
històric digitalitzat de procediments, que
permeti als aplicatius arribar al nivell d’èxit
en la recomanació que pot observar-se en
altres dominis amb un grau més gran de
digitalització, com podria ser l’àmbit de la
salut. Gàvius està permetent que els
ajuntaments siguin conscients d’això i
accelerin aquest procés.

La UPC també col·labora en el
disseny de Gàvius des del punt de
vista del seu desenvolupament ètic.
És difícil assolir que una eina com
Gàvius, que ha de tractar tantes
dades personals, sigui ètica i
confiable? Com es pot aconseguir
que la ciutadania confiï en la
tecnologia?

La gestió de dades privades, en força
casos sensibles, ja que parlem d’ajuts a
persones vulnerables o en risc d’estar-ho,
ha de ser molt curosa. La ciutadania ha
d’estar informada de forma transparent, i
consentir de forma conscient, sobre quina

informació s’hi demana, com es gestiona i
amb quina finalitat s’utilitza i s’anonimitza.
Totes aquestes mesures han de permetre
que l’assistent generi confiança i
acceptació per part de tots els actors
involucrats. La informació i la
transparència són les millors mesures per
dissenyar una tecnologia confiable.

Què opines que una administració
pública hagi apostat per un projecte
tan innovador com Gàvius? Quin
futur li augures a aquest assistent
virtual?

Les administracions públiques han de ser
conscients que el disseny d’assistents
virtuals com Gàvius ha de ser una forma
prioritària d’interacció amb la ciutadania.
Això no implica reemplaçar els canals
habituals de comunicació, sinó una forma
d’aportar valor com és la proactivitat.
Aquests assistents virtuals porten a una
ciutadania més informada i, per tant, més
responsable i crítica respecte a la gestió
que fa l’administració dels recursos.
També ajuda al consistori que les gestions
personalitzades siguin molt més efectives.

Com a president de l’Associació
Catalana d’Intel·ligència Artificial...
quin creus que és el futur de la IA i
fins a on pot arribar el seu
potencial?

Des de ja fa quasi trenta anys, ACIA té
l’objectiu de promocionar la intel·ligència
artificial al nostre territori. La IA ja és part
de les nostres vides i, per tant, és un
present, no un futur. És ben cert que la
seva irrupció en massa, com succeeix
amb les tecnologies revolucionàries, ha
estat sobtada i generen preocupació les
seves conseqüències, com ha passat ja
altres vegades amb altres tecnologies
disruptives. La IA és part del nostre futur i
el seu potencial resideix en la seva
capacitat d’adaptació a tota mena
d’escenaris. Allà on hi hagi un dispositiu
digital, pot integrar-se la intel·ligència
artificial.



Smart products per apropar Gàvius a la
ciutadania: funcionalitat del tòtem que

s'instaŀlarà a l'Ajuntament de Gavà
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Els smart products o productes intel·ligents són
dispositius electrònics que permeten la consulta digital
de qualsevol informació. Un d'aquests dispositius, un
tòtem de pantalla tàctil de 49", s'instal.larà al vestíbul de
l'ajuntament de Gavà. Aquest tòtem, que hem
encarregat a l'empresa Oktics, una empresa derivada
dels nostres socis de Cimne, mostrarà l'aplicatiu
Gàvius. Els ciutadans que ho desitgin podran "jugar"
amb ell, navegar per les pantalles i provar algunes de
les seves funcionalitats. D’aquesta manera, es podran
fer una idea molt més clara de què és Gàvius, perquè
servirà i com serà el seu funcionament.

Les funcionalitats d'aquest tòtem s'estan enllestint a les
oficines de Cimne a Barcelona, a la UPC. Des de
l'oficina tècnica de Gàvius, els vam visitar per veure
personalment el dispositiu digital i validar el seu ús i
contingut. L’objectiu era comprovar que aquest tòtem
mostrarà la informació correcta i que tot s’està
desenvolupant de forma efectiva. Inetum, l’empresa
encarregada de dissenyar l’aplicatiu, també va estar a
la reunió, per recollir els suggeriments de millora i
aconseguir que Gàvius es vegi de la forma més clara i
entenedora possible en aquest smart product.

Una vegada testejat el tòtem, vam poder comprovar
que l'aplicatiu està ben integrat en aquest dispositiu i
que s'havien de fer poques correccions. Totes les
pantalles es llegien bé i la navegació era correcta. Els
principals suggeriments van ser sobre la distribució del
contingut, per fer-lo més centrat i espaiat, i sobre la
manera d’aconseguir reduir el temps de càrrega a l’hora
de realitzar qualsevol acció.

Aquest tòtem és una més de les solucions
tecnològiques per a la gestió intel·ligent de continguts i
per promocionar una eina com a Gàvius entre la
població. D'aquesta manera, la podran conèixer en
detall i comprovar la seva facilitat d’ús abans que es
posi en marxa de manera definitiva.
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Difonent el nom de Gàvius: visites,
trobades nacionals i internacionals

Gàvius s'està desenvolupant amb l'objectiu de fer una administració més eficient i propera als ciutadans
gràcies a l'ús de la intel.ligència artificial. Tot i que, en un principi, es posarà en marxa en un àmbit local
com és l'ajuntament de Gavà, l'eina virtual està pensada perquè administracions i institucions públiques 
 europees la puguin replicar en els seus municipis o ciutats. Per aquest motiu, és tan important la seva
difusió, tant a nivell espanyol com europeu (recordem que Gàvius està subvencionat en un 80% per fons
europeus).

Des de Gàvius, assistim al màxim de jornades nacionals i internacionals a les quals ens conviden per
donar a conèixer el nostre projecte. Durant el mes d'octubre, el vam presentar a dos congressos, un a
Cadis i l'altre a Craiova (Romania).

IX Congrés d'Innovació Pública

El Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Gavà, Jordi Tort i la Project
Manager del projecte, Mònica Sagredo, van viatjar del 19 al 21 d’octubre a Cadis per presentar Gàvius
dins el IX Congrés d’innovació Pública. En aquest congrés sobre nova governança, es va posar especial
èmfasi en els valors, la tecnologia i les persones per aprofitar tot el potencial de les organitzacions
públiques. Jordi Tort va participar en la taula rodona "Assegurar una administració pública fàcil, empàtica i
accessible per a totes les persones", on també estaven convidats a parlar representants polítics de
Canarias, Alcobendas, Tenerife i Rota. Tort va explicar com el projecte Gàvius pot modernitzar
l’administració i fer-la més intel.ligent, amb una eina digital que facilitarà la relació de la ciutadania amb
l’ajuntament. 



La Project Manager va viatjar també fins a Romania, concretament a Craiova, entre el 26 i el 29 d’octubre. Era
un acte organitzat pel projecte Camelot de l'AMB dins el programa Europe for Citizens, per debatre sobre
iniciatives amb compromís democràtic i com incentivar la participació dels ciutadans en aquests projectes de
l'administració.

Mònica Sagredo va participar en una taula rodona d’intercanvi d’experiències sobre aquests temes. Va poder
explicar Gàvius, el seu procés de cocreació amb ciutadania, empreses i entitats i com aconseguir des de les
administracions locals que la ciutadania s’impliqui de manera activa i democràtica. Les proves pilot per testar
l'aplicatiu són un bon exemple. Van tenir un gran èxit de participació i els ciutadans es van mostrar motivats
per poder opinar sobre una eina que en un futur proper ha de servir per facilitar-los la vida en les seves
gestions burocràtiques.
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Meeting internacional a Craiova

https://gavius.eu/gavius-a-jornades-projecte-camelot-amb/
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També ens agrada rebre visites com la de
la Universitat Ca Foscari de Venècia

Dues delegacions d'universitaris i treballadors de la regió del Vèneto van viatjar fins a Gavà al
setembre i octubre per conèixer Gàvius. Pertanyien a màsters d’administració pública, gestió de
la mobilitat i gestió de la sostenibilitat de la Challenge School de la Universitat Ca’Foscari de
Venècia. El seu interès es centrava especialment en els processos de participació ciutadana
que impulsa Gàvius i en el vessant d’innovació social i urbana del projecte.

La nostra Project Manager, un representant de l'Ajuntament de Mataró (l'altre municipi que ha
apostat per la creació de l'assistent virtual), la lead expert del projecte Valentina Tageo, i
responsables d'Inetum, l'empresa tecnològica que dissenya l'aplicatiu, van assistir a les
diferents presentacions de Gàvius que vam organitzar a la sala de plens de l'Ajuntament de
Gavà. Així, els visitants van poder conèixer els orígens del projecte i el procés que es va seguir
per presentar-lo a la Urban Innovative Actions (UIA) per la seva subvenció. L’organitzador de la
visita i urbanista Massimiliano Granceri va quedar gratament sorprès amb les explicacions.
“Hem gaudit molt de les presentacions i hem vist que els ajuntaments han treballat molt. Tenim
curiositat per veure el desenvolupament del projecte en els pròxims mesos i la potencial
replicabilitat de l’aplicatiu”, va manifestar.

També es va parlar sobre com es van plantejar les diferents sessions de participació ciutadana i
fins i tot van poder provar l'eina i donar-nos les seves impressions.



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


