
En aquest
número

Jornada de treball presencial a
Mataró.

Entrevistes a socis del projecte:
Simona Levy, Xnet.

Encarant la recta final del projecte:
properes passes.
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Als grups de treball van sorgir temes com, per
exemple, com s’ha de donar d’alta l’usuari en
l’aplicatiu o com el poden fer servir els
treballadors socials. També es va parlar de
matèries més tècniques com l’arquitectura de
dades o sobre com millorar l’algoritme actual.
Sense oblidar un dels punts fonamentals
d’aquesta eina, l’aplicació d’una correcta política
de protecció de dades i la possibilitat que l’usuari
la pugui fer servir de forma anònima. 

2

UNA TRENTENA DE PROFESSIONALS
ES VAN REUNIR AL TECNOCAMPUS
PER PARLAR DE L'ESTAT DEL
PROJECTE I AVANÇAR EN EL SEU
DESENVOLUPAMENT.

Gàvius està format per un equip multidisciplinar
que es reuneix de manera periòdica
principalment online per tractar tots els temes
relacionats amb el desenvolupament del projecte.
Però en aquesta ocasió, s’ha cregut oportú
reunir-se de forma presencial, per fer un repàs
del tot desenvolupat fins ara i identificar els
reptes i definir els recursos per afrontar l'última
fase.

La jornada de treball, que es va desenvolupar al
Tecnocampus de Mataró, es va dividir en
diferents parts per assolir els objectius previstos.
Primer, es va fer una posada en comú per  
 contextualitzar què és el projecte Gàvius, quina
és la seva situació actual de desenvolupament i
enfocar els següents passos. Tots els assistents
van poder resoldre dubtes i fer les aportacions
que van considerar oportunes. Després, es van
reunir en grups de treball per tractar diferents
àmbits: l’eina des del punt de vista de l’usuari, els
aspectes tècnics i també els aspectes legals.
. 

L'equip Gàvius es reuneix a Mataró
per a compartir i avançar en les
últimes fases del projecte
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A banda de treballar intensament en el projecte,
aquesta jornada també va servir per fer equip
entre els seus integrants, amb activitats tan
participatives com un scape room.

En una època postpandèmica, les reunions
presencials són cada cop menys habituals, però
continuen sent necessàries per estrènyer
relacions entre els integrants de l’equip, i crear
un clima de proximitat i confiança.

Podeu saber més del projecte
visitant la  web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Per què Xnet va voler participar a un
projecte com Gàvius?

En Xnet creiem que és important que la
societat civil organitzada sigui part del
disseny dels protocols de les institucions.

 

Entrevista
Simona Levy
Fundadora Xnet
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Quina és la vostra funció dins el
projecte?

Tenim la funció de garantir que el disseny
de Gavius respecti els drets de les
persones. 

Com es poden garantir els drets
digitals i la privacitat de les dades
dels ciutadans i al mateix temps
gaudir plenament d’una eina com
Gàvius que requereix de tantes
dades sensibles?

Justament una de les tasques va ser reduir
l'ús de dades anteriorment plantejades
dins del projecte per poder assolir els
mateixos resultats utilitzant les dades
realment necessàries. Creiem en una
relació adulta entre administracions i
ciutadania i en general en la gestió de les
dades. 

Si s'explica a les persones perquè es
necessita una dada personal seva
concreta, la persona pot decidir si la vol
donar o no.

Veus compatible l’ús de la
Intel·ligència artificial amb els
principis que defenseu des de Xnet
d’apoderament ciutadà, justícia i
transformació democràtica i social?

La tecnologia no és perjudicial per se. Ho
pot ser l'ús que se’n fa. Si es dissenya
amb transparència i al serveis de les
persones, amb els seus drets en el centre,
pot millorar la vida de les persones. El
problema radica en la regulació.

Quin ha de ser el paper de
l’administració per garantir donar
un servei eficient al ciutadà sense
necessitat de demanar totes les
seves dades personals?

Aplicar la privacitat des del disseny i per
defecte i tractar les persones com a
iguals. Si les persones tenen la informació
de què passa exactament amb les seves
dades, han de poder escollir quines donar
i quines no. 



El problema és no explicar amb claredat
tots els recorreguts de les dades i les
seves conseqüències. 

Com a societat civil, creus que som
conscients de tot el que es fa amb
les nostres dades i dels perills que
comporta compartir-les a qualsevol
web o aplicació?

No crec que s'hagi de culpar la societat
civil. Qui és responsable que la societat
civil operi sense protegir-se suficient és qui
amaga la informació i qui promet coses
sense explicar els efectes col·laterals. Jo
començaria per demanar responsabilitats
en aquest sentit.

Què creus que aportarà Gàvius a la
ciutadania?

Espero que major eficàcia en resoldre els
seus problemes vitals urgents.
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Podeu saber més dels socis
del projecte visitant la web:

www.gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Encarant la recta final del
projecte: properes passes
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Després de tres anys i mig, el projecte Gàvius s'apropa al final. Durant el mes de febrer, es
treballarà en la revisió i refinament de l'eina virtual, abans de presentar-la a la ciutadania. Han estat
anys de feina molt intensa pels 8 socis que conformen el projecte. Tots han aportat el seu
coneixement, la seva experiència i la seva motivació per crear plegats un assistent virtual que faciliti
les gestions dels ciutadans amb l'ajuntament. L'objectiu és aconseguir avançar cap a una
administració intel·ligent, digitalitzada i propera a la ciutadania.

Els tres aplicatius de Gàvius es presentaran en un esdeveniment final, davant d'administracions,
empreses, entitats i membres de la UIA; tots ells vinculats, d'una o altra manera, al projecte durant
el seu procés. Serà el 21 de febrer i en aquest acte hi haurà xerrades, presentacions, taules
rodones i debat a l'entorn de Gàvius i del que pot significar aquesta eina per a la població. 

Aquests dies estem treballant en l'organització d'aquest esdeveniment, però també en la visita que
els representants de la UIA, l'organisme que subvenciona el 80% del projecte, ens han de fer a finals
de mes. Recordem que Gàvius està subvencionat amb 4,3 milions d'euros de fons europeus, i en
poques setmanes ens visitaran per conèixer l'evolució del projecte i els resultats finals.

A partir de l'1 de març, comença una nova etapa de tancament i transferència del coneixement a
d'altres administracions i grups d'interès. Serà el moment de fer difusió de Gàvius a trobades i
fòrums i d'explicar l'experiència i replicabilitat.



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


