
Acta  i informe de valoracions 
    Tercera Convocatòria de residències del Canòdrom

Resolució de la Tercera convocatòria de projectes residents al
Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica i 
publicació de l’acta del jurat
D’acord amb el que estableixen les bases de la tercera Convocatòria de Residències al 
Canòdrom, es fa pública l’informe del jurat sobre la valoració i la selecció dels projectes 
presentats. Aquesta publicació té l’efecte de notificació per a tots els interessats i 
interessades. 

El jurat convocat ha pogut valorar els projectes presentats a la modalitat general (2. Tecnologia i 
democràcia) així com els projectes presentats a les modalitats sense convocatòria tancada (1. 
Estades de recerca i 3. Entitats col·laboradores sense plaça fixa).

S’obre un període de 5 dies hàbils per a la consulta de puntuació i l’acceptació de les residències, 
comptant a partir del dia de la publicació d’aquesta resolució. Si s’escau, l’Oficina Tècnica del 
Canòdrom tindrà un període d’una setmana per atendre consultes sorgides durant aquest temps. 

A partir del 21 de novembre del 2022 els projectes residents amb places atorgades podran 
procedir a signar l’acord i ocupar el lloc de residència. 

Barcelona, 14 de novembre de 2022
Núria Alonso
Responsable de l’Oficina Tècnica del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

Pàgina 1 de 3



Acta  i informe de valoracions 
    Tercera Convocatòria de residències del Canòdrom

Informe de la valoració virtual del jurat de la tercera Convocatòria de Residències del 
Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

Per a la valoració de la tercera Convocatòria de Residències al Canòdrom s’ha convocat a expertes en
diferents àrees temàtiques que volem potenciar a l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.

• Arnau Monterde, com a representant de la direcció d’Innovació Democràtica de l’Ajuntament 
de Barcelona o de l’Oficina Tècnica del Canòdrom. 

• Laia Sánchez, com a experta en el camp de la innovació i la recerca en tecnologies 
democràtiques i cultura digital.

• Eva Alfama, com a experta en l’àrea temàtica d’intersecció del gènere amb les tecnologies.

• Ariadna Rivas, del Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, com a experta en l’àmbit social
i comunitari.

• Marga Padilla, com a experta en tecnologies lliures.

Arribada la data de les valoracions, la referent de Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella va 
causar baixa i s’ha substituït per a un referent comunitari de l’Oficina tècnica del Canòdrom.

S’han recollit 3 propostes dintre de la Convocatòria General:

• Digicoria

• Openpoke: Impulsem (i decidim) el codi lliure

• Comunidad WordPress Barcelona

Li demanem al jurat que valori també projectes recollits en la convocatòria oberta d’Estades de 
recerca i de Col·laboradores:

• CoopDevs

• femProcomuns

• LoRaTRUST

• ets_tu@nom.home

• For Future Kit (by Open For Future)
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Resum de les valoracions
ID TÍTOL MODALITAT PUNTS RESOLUCIÓ

1 Digicoria 2.a) Tecnologia i democràcia 74,5 Aprovat

2 Openpoke: Impulsem (i 
decidim) el codi lliure 2.a) Tecnologia i democràcia 77,5 Aprovat

3 Comunidad WordPress 
Barcelona 2.a) Tecnologia i democràcia 70

Aprovat

4 CoopDevs 3) Entitat Col·laboradora no 
resident 89 Aprovat

5 femProcomuns 3) Entitat Col·laboradora no 
resident 85 Aprovat

6 LoRaTRUST 1) Residència de recerca 78 Aprovat

7 ets_tu@nom.home 3) Entitat Col·laboradora no 
resident 72 Aprovat

8 For Future Kit (by Open For 
Future)

3) Entitat Col·laboradora no 
resident77 77 Aprovat

Per a que així consti, signa l’acta l’Oficina tècnica en funció de secretariat del procés.

Núria Alonso

Oficina tècnica del Canòdrom – Ateneu d’Innovació digital i democràtica
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