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Gavius: 
Una App per a la ciutadania, 
dissenyada per la ciutadania 

FASES DE CO-CREACIÓ

1. Mapping i contextualització, per
comprendre tots els elements que
intervenen en el procés de gestió dels ajuts i
que en determinaran la proposta final de
solució:

a) estructura organitzativa de l’Ajuntament,
b) els ajuts socials,
c) els actors que intervenen en la seva gestió.

2. Insight discovery per identificar i
caracteritzar els usuaris, usant les eines
Persona i User’s Journey.

3. Design co-creation: disseny de la solució.

4. Prototype validation que avaluarà el
prototip desenvolupat i l’impacte de
l’aplicació en la ciutadania i els beneficiaris
dels ajuts socials, i es realitzarà el 2022.

El Grup d’innovació social del TecnoCampus dissenya i
implementa un procés de co-creació en el que participen
usuaris i tècnics, en el context de l’Ajuntament de Mataró.

El procés de co-creació fa protagonistes als usuaris i tècnics,
en el mateix procés de disseny de l’eina, aportant una
informació molt valuosa de les seves necessitats i les
maneres en què aquestes poden ser resoltes, en el disseny
funcional de l’eina. En aquest sentit, la co-creació va més
enllà del design thinking. En la co-creació, és el propi usuari
qui participa del disseny de forma col·laborativa amb els
experts en el disseny i desenvolupament de producte.

Els participants de la co-creació són els futurs usuaris de la
solució tecnològica en desenvolupament: les persones que
han de ser ateses per el Servei de Benestar Social
(beneficiaris), les persones que presten el servei (i que
també faran ús de la nova solució) (tècnics) i els gestors del
Servei i de l’Ajuntament (gestors).

Design thinking: metodologia de disseny centrada en
l’usuari, impulsada per la Stanford school i que es basa en
empatitzar amb l’usuari per a dissenyar posteriorment, per
part dels experts, el producte o servei més adequat.

Co-creació: metodologia proposada per Elisabeth Sanders i
col·laboradors, on l’usuari dissenya la solució que li és més
apropiada com a futur usuari de la mateixa.

El projecte Gavius proposa la creació d’una eina
digital per a la gestió dels ajuts socials dels
ajuntaments, a través de sistemes assistits per la
intel·ligència artificial. D’aquesta manera, pretén
canviar la relació entre ciutadania i
administració, d’una reactiva a una administració
proactiva, que ofereix serveis als ciutadans d’una
manera més personalitzada i propera, en
conèixer les seves necessitats mitjançant l’ús de
dades.



Reptes

REPTE 1: Promoure dinàmiques de co-creació a la
ciutat i utilitzar eines i processes per identificar
participants actius/actives.

REPTE 2: Co-crear l’aplicació Gavius segons les
propostes tècniques d’Inetum (com a responsable
del desenvolupament de la solució final) i el que a
partir d’aquí valoren, opinen, assenyalen i proposen
els tècnics/tècniques i els/les ciutadans/es que
participen a les dinàmiques.

El segon gran objectiu, busca incloure necessitats
específiques dels usuaris en la navegació de
l’aplicació, reconèixer, valorar i proposar
funcionalitats proposades des de la perspectiva
usuari/a, tècnic/a i gestor/a, identificar elements de
millora en la navegació entre pantalles i valorar les
preferències dels usuaris en diferents estils de
presentació (calendaris, avisos).

Objectiu de ciutat, en què es vol que la
ciutadania prengui part dels reptes que es
plantegen en les ciutats del present i del futur.,
tot fent de Gavius un projecte bandera de
participació ciutadana a la ciutat de Mataró.
Les circumstàncies derivades de la pandèmia han
transformat les dinàmiques a online, de manera
que si bé s’han treballat els mateixos objectius, el
tipus de dinàmiques i eines s’han adaptat i no
han estat un obstacle per aconseguir els resultats
que es pretenien.



Composició de l’equip

REQUERIMENTS D’EQUIP DE CO-

CREACIÓ

• Equip multidisciplinari de co-creació,
format per ciutadans, usuaris,
informadors, gestors, tècnics de
l’Ajuntament i tècnics de Gavius.

• Mateix equip durant totes les sessions
de la fase de co-creació, i que pugui
tornar a participar en la fase final de
validació.

• Nivell mínim tecnològic per accedir a
les eines virtuals.

Persones vinculades al servei de Benestar Social, 
que seran usuaris de la solució: de forma indirecta 
quan prestin servei als usuaris, i de forma directa 
quan en facin ús des de la perspectiva interna, per 
accedir a la informació o com a gestors d’algun dels 
serveis.

USUARIS TÈCNICS I GESTORS

DINAMITZADORS
Equip TecnoCampus

Les persones usuàries del servei de Benestar (de 
forma activa o potencial) que coneixen les 
necessitats i mancances actuals, i que ajuden en la 
proposta, definició i validació durant totes les 
sessions.

USUARIS BENEFICIARIS

Persones vinculades a associacions i entitats que 
tenen un rol rellevant en la prestació d’alguns 
serveis socials, i que en certa forma actuen com a 
intermediaris amb els beneficiaris finals, que 
també podran actuar com a usuaris tècnics o com a 
usuaris beneficiaris (en tant que podran gestionar 
certes sol·licituds)

ASSOCIACIONS I ENTITATS
Les persones amb vinculació directa amb el projecte 
Gavius, que hauran d’entendre el procés i els 
requeriments que s’hagin treballat durant les 
sessions i que n’han de de garantir el traspàs. També 
persones del desenvolupament de la solució, que 
ajuden proactivament en la proposta dels objectius 
de les sessions per incorporar qüestions a analitzar 
durant les sessions, i que després n’hauran de 
garantir el correcte desenvolupament.

RESPONSABLES DEL PRODUCTES’ha buscat que els grups de participants en el
procés de co-creació estiguessin equilibrats en
número per garantir que tot el procés no estigués
monopolitzat i liderat per un únic perfil.

EQUIP FINAL de 19 persones (i 4 dinamitzadors)
que representa una mida adequada per poder fer
les dinàmiques de co-creació en el model no
presencial que la situació de pandèmia comporta.



Metodologia

5 SESSIONS
• Sessió 1 (13/5/2021): 

Presentació equip co-creació i 
context. Anàlisi del procés d’on-
boarding,

• Sessió 2 (27/5/2021): 
Funcionalitats i navegació dels 
usuaris i beneficiaris,

• Sessió 3 (3/6/2021):
Funcionalitats i navegació dels 
tècnics i gestors del servei,

• Sessió 4 (10/6/2021):
Validació de pantalles,

• Sessió 5 (17/6/2021): 
Naming,

.

Les dinàmiques de co-creació han estat
realitzades en format online, degut a les
circumstàncies de seguretat contra el Covid-19.
Per tal de fer les sessions possibles, es va escollir

treballar amb dues eines digitals: zoom i miro.
Aconseguim així la connexió de tots els/les
assistents via zoom per parlar i alhora, estar
actius en un espai de treball col·laboratiu via
miro, on per a cada sessió, l’equip de disseny
prepara una estructura de treball específica per
aconseguir les respostes als objectius i preguntes
que es plantegen.

Cal destacar, com a experiència, l’esforç
fet, sobretot a la primera sessió, per part
de tots els participants, d’accedir i
treballar amb les eines digitals escollides.
No hi ha hagut problema amb zoom, però
si un temps d’aprenentatge amb miro,
que s’ha anat resolent amb el suport dels
dinamitzadors i el suport entre
participants, consolidant l’idea de
pertinença a un grup, i consolidant el
desig de treballar per un resultat final
conjunt.

FORMAT ONLINE ADAPTACIÓ I APRENENTATGE



Enquestes

GÈNERE NACIONALITATESTUDIS

BARRI

DADES DEMOGRÀFIQUES DELS PARTICIPANTS A L’ESTUDI

EDAT 
segons nacionalitat

EDAT 



Enquestes
PERFIL TECNOLÒGIC



Enquestes
RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

Coneix? Com s’hi adreça? Ha fet tràmits? Ha demanat ajuts? Quins?



Enquestes
VALORACIONS I PREFERÈNCIES

Com va demanar l’ajut? Com el valora? Com voldria sol·licitar-ho? I el seguiment?

A-Cerca d'informació
B-Interpretació dels requisits a complir per 
demanar un ajuts.
C-Recopilació de la documentació necessària, 
D-Saber on adreçar-se per fer la sol·licitud, 
E-Registre i lliurament de la documentació,
F-Seguiment de l’estat de la sol·licitud,
G-Resolució i notificació del tràmit,
H-Recepció del benefici



Enquestes
RESUM

PERFIL DE L’ENQUESTAT RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

─ Majoritàriament dones.
─ Entre 16 i 83 anys.
─ Majoritàriament de nacionalitat

espanyola (78%),
─ Distribució entre estudis primaris, 

secundaris o batxillerat, formació 
professional i estudis universitaris.

─ La majoria usa WhatsApp. 
─ Usen freqüentment: correu 

electrònic, smartphone i en menor 
mesura, ordinador.

─ S’adrecen a l’Ajuntament quan ho necessiten.
─ 15% dels enquestats no coneixen Benestar Social ni 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Mataró.
─ Canals preferits: web de l’Ajuntament, 

presencialment, presencialment, trucada 
telefònica, mitjans locals i xarxes socials de 
l’Ajuntament.

─ 87% han fet algun tràmit amb l’Ajuntament.
─ Tràmit més sol·licitat: Padró d’habitants i Cens 

electoral.
─ 49% dels enquestats han demanat algun ajut.
─ Ajut més sol·licitat es realitza a través de Benestar 

Social.
─ Dificultat dels tràmits: Normal.
─ 60% dels ajuts s’han tramitat presencialment a 

través de Benestar Social. 
─ 20% s’han fet a través de la web.

─ El 43% dels enquestats prefereixen 
aportar la documentació de l’ajut 
presencialment. 

─ El 37% prefereix conèixer l’estat dels 
ajuts per correu electrònic. 

─ Els usuaris que han tramitat algun ajut 
presencialment tenen més 
predisposició a preferir el canal 
presencial per a tramitar ajuts.

PREFERÈNCIES EN  TRAMITACIÓ D’AJUTS



Sessió 1 - Onboarding

1. Donar la benvinguda als participants i 
familiaritzar-los amb el projecte, amb el que 
s’espera de la seva participació i amb les 
eines digitals que s’utilitzaran al llarg de les 
sessions.

2. Constituir l’equip de co-creació.

3. Identificar expectatives dels participants 
sobre Gavius.

4. Identificar mecanismes d’informació que 
siguin els habituals pels participants.

5. Millorar el procés d’onboarding que Inetum
ha treballat com a base de treball.

Garantir que la solució sigui inclusiva (simplicitat 
de disseny i vocabulari, en diferents idiomes, i 
pensada per usuaris poc digitalitzats i que s’adapti 
a la seva tipologia de dispositius, no sempre de 
darrera generació).

Proveir una eina integradora (no ha de ser una 
solució aïllada de l’entorn, sinó que ha de donar a 
conèixer tots els ajuts que hi ha a disposició del 
ciutadà; ha de permetre la Integració i 
interoperabilitat amb les diferents administracions 
i entitats gestores d’ajuts; tanmateix ha de 
habilitar la gestió d’ajuts per terceres persones -
cuidadores, responsables- per encabir els usuaris 
que no poden fer la sol·licitud per si sols, i que 
necessiten de un intermediari en tot el procés; i ha 
de garantir un seguiment dels processos vinculats 
als ajuts en tot el seu cicle).

OBJECTIUS RESULTATS

Estar dotada d’una gestió global de dades, que 
garanteixi la proactivitat de la solució per poder 
avançar-se a la sol·licitud de l’usuari (l’eina 
proposa, no només informa ni llista ajuts) i la 
confidencialitat i normatives de protecció de 
dades dels ciutadans i persones.

Treballar la fase de comunicació i informació de 
la solució.

Equip constituït!



Sessió 2 – Funcionalitats i 
navegació dels usuaris i beneficiaris

1. Identificar oportunitats de Gavius

en la perspectiva d’usuari

2. Reconèixer les prioritats dels

usuaris en relació al fluxe dels ajuts

3. Identificar i prioritzar les

funcionalitats de Gavius des del

punt de vista d’usuari

ELS MEUS AJUTS: s’espera trobar la meva documentació

i les dades que Gavius té de mi i que eviti que Gavius me

la torni a demanar amb opció de poder modificar

adreça, canvis d’estat personal i autorització per signar

documents de forma digital.

AGENDA (Calendari, demanar cita prèvia).

COMUNICACIÓ: Xat per dubtes, Guies d’ús, Informació

de requisits i accés a una persona referent (per contacte

directe i personalitzat).

TRÀMITS, Omplir tràmits, Estat dels tràmits, Avisos de

tràmits gestionats, Pagaments de taxes i Avisos de

caducitat.

SIMULADOR, opció per calcular el resultat d’un tràmit,

per ús personal o per poder compartir aquesta prova

amb altres usuaris/es. (si un usuari vol ajudar a una

tercera persona en la seva sol·licitud, o per conèixer les

opcions disponibles per aquesta altra persona)

OBJECTIUS FUNCIONALITATS (per CATEGORIES)

Configuració: Idioma, Perfil cuidador -un usuari pot

interactuar amb l’aplicació per ell, o per una tercera

persona-, Activació o no del mode ajuda -per tenir un

suport constant durant tota la navegació per la aplicació

que pot ser interessant per els usuaris novells-.

Informació general: informació de tots els ajuts

possibles, Agenda, Guies d‘ús.

Serveis: informació general per a tots els usuaris, com

Comunicació (Cita prèvia, contactar per telèfon,

missatgeria, xat, …), Enllaços (em permeten connectar a

altres plataformes o serveis ja existents), i Simulador.

Àrea personal de l’usuari: informació personal de

l’usuari (Les meves dades, La meva documentació,

Notificacions i avisos amb calendari, Els meus ajuts, Els

meus tràmits -seguiment i estat-, Plataforma de

pagament, Mecanisme de signatura, Accés com a

responsable/cuidador.

PANTALLA INICIAL



Sessió 3 – Funcionalitats i 
navegació dels tècnics i gestors

1. Identificar oportunitats de Gavius en

la perspectiva tècnics.

2. Reconèixer les prioritats dels tècnics

en relació al flux dels ajuts.

3. Identificar les funcionalitats de

Gavius des del punt de vista del

tècnic i de comandament.

Visió Global: (360º) espai on es pot veure, per usuari,

quins ajuts ja se li han atorgat, quins té en tràmit de

resolució. També es pot veure quins ajuts li poden

correspondre a un usuari i poder fer la simulació del

tràmit i finalment, si es vol, la tramitació final. En aquest

espai hauria de poder-se emmagatzemar tota la

documentació de l’usuari per la seva posterior utilització

o recuperació. Aquí també s’ha de tenir accés a

documents de darrera versió per enviar als usuaris, i un

Sistema de seguiment, en forma de semàfors, que els

proporcioni una visió general dels ajuts (cada usuari ha

de tenir el seu “wallet”). La solució ha d’incorporar una

visió 360º de les persones, la tramitació dels ajuts i del

servei.

Integració de les eines actuals: Social, Social Map, GTM i

Tràmits a la mateixa plataforma.

Espai de suport: Espai de resolució de problemes tècnics

de l’entorn (FAQ), Bústia amb consultes filtrades per

temes o ajuts.

OBJECTIUS RESULTATS

Configuració: en funció del tècnic i usuari que

s’estigui atenent.

Enllaços: a altres plataformes, eines,

administracions: finestreta única de gestió.

Rol usuari: (Definir/crear perfils d’usuaris per

categories i tipologies, que es podrien fer a partir de

les dades del propi usuari que permeti modificar les

dades dels usuaris, i consultar informació sobre ajuts

dels usuaris tant demanats, com en curs, o històrics.

Informació operativa: Informació de tràmits, avisos i

notificacions, i gestió de processos i signatures.

Simulador: opció per calcular el resultat d’un tràmit,

i per poder compartir aquesta prova amb l’usuari

beneficiari

PANTALLA INICIAL



Sessió 4 – Validació de pantalles

1. Identificar millores en la disposició i

iconografia dels elements a la pantalla de

l’aplicació.

2. Identificar millores en els noms dels

elements

3. Identificar millores en el flux de cerca de

l’aplicació

És possible fer servir el logo de la aplicació per

retornar a un punt d’inici (pantalla principal o

llistat desplegable d’opcions).

Es demana que es minimitzi les opcions de

scrolling a les pantalles (en tot cas utilitzar

pantalles emergents, que sempre siguin vistes per

els usuaris).

Reduir l’excés de color i prioritzar el text per tal que

la interpretació de les icones no confonguin mai el

contingut de les opcions.

Garantir que els modes d’ajuda es poden activar i

desactivar, per no ser una molèstia per els usuaris

que ja coneguin la navegació i funcionalitats de la

aplicació.

OBJECTIUS RESULTATS



Sessió 5 - Naming

1. Enfortir la sensació d’equip dels participants,

per a properes interaccions.

2. Reforçar la importància de la seva

participació en el procés de co-creació de

Gavius.

3. Identificar diferents noms que es poden

proposar per anomenar l’aplicació que

estem treballant, considerant el nom de

Gavius com al nom del projecte, que es pot

diferenciar del nom de l’aplicació resultant

del projecte.

4. Valorar la continuació dels participants en el

procés de Gavius.

Les propostes de naming de la aplicació, són això

si, un punt de partida, i en cap cas han verificat les

disponibilitats de les propostes, són un referent

per quan s’hagi de fer el procés de definició final:

Concepte Guiar, donar suport, acompanyar

(Brúixola, Easy, Ajut, SuportH, PRES de prestació,

Inspirat en esperanto: Prox, Iubare, Ducs, Navalla

suïssa dels ajuts, Helpi, Helpy, HelpID (ID

d’Identificació)).

Concepte Ajuda com a gran protagonista, i fent

èmfasi en la proximitat de l’ajut (Mataró al teu

costat, Mataró Social o Social Mataró considerant

Social com a igual en diferents idiomes, Mataró

t’ajuda, Mataró a prop teu, derivant cap a

Plataforma d’Ajudes Mataró (PAM), tot i que ja

existeix el nom).

Concepte relacionat al món social (intentant 
diferenciar ajut de només una prestació 
econòmica).

OBJECTIUS RESULTATS

Un dels grans resultats d’aquesta sessió és

l’exposició per part de tots/es els/les assistents de

la voluntat i interès en seguir participant en

properes fases en el procés de Gavius i en

processos d’altres projectes donada la utilitat que

veuen de la seva aportació.



Conclusions

FASE 1. INFORMACIÓ

Cal valorar els diferents perfils d’usuaris (les seves
habilitats tecnològiques i els recursos que tenen al
seu abast, així com les seves capacitats
comunicatives).

Hi ha d’haver diferents canals d’informació dels
ajuts, que és important estiguin en coherència
entre ells, tenint tots els canals la mateixa
informació actualitzada al mateix moment. Cal
revisar i millorar els mecanismes de cerca i
l’estructura de la informació per tal es pugui
localitzar amb facilitat.

Alguns usuaris encara prefereixen el canal

presencial per aconseguir informació i resoldre

dubtes , pel que caldrà considerar mantenir i

reforçar els serveis presencials.

Cal garantir l’aplicació com a una eina inclusiva i

que té en compte diferents idiomes.

FASE 2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La interoperabilitat pren un gran protagonisme a
l’aplicació Gavius, i s’haurà de treballar amb
totes les administracions per garantir-la.

Actualment un gran nombre d’usuaris del Servei
(43% dels resultats de les enquestes)
prefereixen aportar la documentació de forma
presencial.

Cal considerar la tramitació dels ajuts des del rol
de terceres persones (responsables i/o
cuidadors, tècnics/tècniques i associacions), des
del moment de l’autenticació per tal de facilitar
la gestió, la recepció d’avisos que acompanyin el
procés de sol·licitud.

L’aplicació ha de permetre realitzar una
simulació de càlcul de la sol·licitud per tal que
l’usuari pugui valorar diferents opcions o
oportunitats.



Conclusions

FASE 3. SEGUIMENT

A les enquestes s’assenyala que els usuaris estan
receptius a rebre la informació sobre l’evolució de
l’ajut, a través de canals online, pel que poden
identificar Gavius com a la seva eina principal
d’informació pel seguiment de l’ajut sol·licitat.

Cal considerar a les terceres persones que són
responsables o cuidadors i que donen suport a la
tramitació d’ajuts, per tal rebin també la
informació del seguiment dels ajuts sol·licitats.

Els tècnics/es, amb un sistema de visió 360º, han
de tenir un sistema d’avisos que els permeti tenir
la informació de canvis en els estats o evolució
d’un ajut, així com l’històric de les persones.

FASE 4. RESOLUCIÓ

Els comandaments han de disposar d’una visió
360º que permeti entendre i reconèixer l’estat de
les tramitacions, de les persones i del servei.

Cal considerar canals paral·lels que pugui usar
Gavius, segons les preferències de cada usuari, per
notificar la resolució dels ajuts (per exemple,
correu electrònic o whatsapp).

Quan es resol un ajut cal disposar de la informació
sobre propers passos, tant si l’ajut s’ha resolt
favorablement com de forma negativa.

Aquells ajuts que es tramiten de manera reiterada
en el temps, es poden iniciar de manera proactiva
des de l’aplicació Gavius, informant a l’usuari i
demanant que completi la informació, si és
necessari.



Conclusions

Èxit en la composició multidisciplinar: usuaris
beneficiaris, tècnics i gestors, associacions i
entitats, representants de l’Ajuntament,
desenvolupadors.

L’alineament vers un objectiu comú cohesiona
l’equip. La visió d’una aplicació real per ajudar a la
ciutadania motiva i manté el compromís de
participació.

La varietat de perspectives i experiències donen lloc
a considerar funcionalitats que no havien estat
imaginades. Per exemple, la simulació d’un ajut.

La facilitació és clau per a dissenyar els reptes de
cada sessió i guiar els participants en el procés
col·laboratiu i creatiu.

La participació de l’Ajuntament és molt rellevant
per a manifestar explícitament el grau de
compromís de l’Ajuntament amb l’aplicació i els
seus ciutadans.

COL·LABORACIÓ

COHESIÓ

COMPROMÍS

PARTICIPACIÓ

DIVULGACIÓ

PROACTIVITAT

VOLUNTARISME

ALTRUISME

SINCERITAT

RESPECTE

COMPRENSIÓ

EMPATIA

IMAGINACIÓ

CREATIVITAT

DIVERSIÓ

BON HUMOR

SOMRIURE

VALORS DE CO-CREACIÓ

S’ha establert un llenguatge comú i una
manera de procedir i relacionar-nos que ha
afavorit la participació individual i en grup. Hi
ha hagut un equilibri, casi màgic, entre les
aportacions individuals i grupals. Tothom ha
tingut el seu espai, i se li ha reconegut i
respectat.

El compromís i la bona sintonia són
fonamentals per a la creació. La metàfora del
vaixell ha guiat els valors explícits i implícits
amb els que s’ha regit el treball en grup.

Els usuaris participants en les sessions han fet
difusió del projecte entre amistats, veïns i
contactes.

SOBRE LA CO-CREACIÓ EN SI MATEIXA



El Futur

Tots els assistents expressen la voluntat i interès
en seguir participant en properes fases del
projecte Gavius i en d’altres processos de co-
creació de la ciutat.

Com hem marcat el primer dels objectius del
procés era promoure dinàmiques de co-creació a
la ciutat i identificar participants actius/actives.
S’han de dur a terme de forma continuada accions
consensuades des de l’Ajuntament de Mataró, que
consolidin una campanya massiva de participació
ciutadana del propi Ajuntament.

El procés d’enquesta encetat (a l’inici de la fase de
co-creació) ha de continuar-se per garantir una
realimentació molt valuosa de la concreció de la
solució tecnològica. La generació del repte dins el
portal de participació ciutadana Decidim Mataró,
adreçat a la ciutadania per fer més extensiu si cal
el projecte, la participació i coneixement del que
s’està fent, per la captació de ciutadans que
vulguin participar de forma més activa en futures
fases així també com la generació d’una enquesta
dins el propi repte, adreçada al perfil ciutadà per
que pugui participar i fer arribar la seva opinió
amb temes d'interès relacionat amb el projecte
d’una forma simple i ràpida han estat claus i s’han
de mantenir i potenciar.
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