Bases per a Residències al
Canòdrom
Convocatòria setembre 2022

1. Presentació
La tercera edició de la convocatòria 2022-2023 per a projectes en residència al Canòdrom – Ateneu
d’Innovació Digital i Democràtica té per finalitat facilitar un espai de treball col·laboratiu a diferents
projectes que treballen en les àrees de tecnologia, ciència i democràcia.
El Canòdrom és un espai públic, obert i comunitari, de creació i lliure circulació d’idees en matèria
d’innovació democràtica i tecnologia crítica, a partir d’un programa de formacions, activitats obertes i
residències que contribueixin a reflexionar sobre els grans reptes de la societat en xarxa.
La convocatòria de residències té per objectiu facilitar les sinergies entre projectes, per tal de
convertir el Canòdrom en un espai estimulant de creació col·lectiva referent en ciència, i tecnologia i
democràcia. En aquest context, el retorn dels projectes serà una part fonamental d’aquestes
residències: el treball que es faci des del programa s’entrellaçarà amb l’acció comunitària i impulsarà
el potencial de la ciutadania obrint espais de reflexió i treball compartit.
La present convocatòria és una crida a projectes que treballin dintre dels eixos temàtics descrits en
l’apartat 2. Objectius de la convocatòria i que vulguin formar part dels projectes residents de manera
estable al Canòdrom. Queden exclosos de la present els projectes que encaixin en la Convocatòria de
recerca o en la Convocatòria de col·laboradores, obertes de manera permanent.

2. Objectius de la convocatòria
L’objectiu d’aquesta convocatòria és consolidar i ampliar la xarxa de projectes i
iniciatives que treballen en els camps de la participació ciutadana i la democràcia,
les tecnologies i la cultura digital i que ho fan des dels principis del programari lliure,
el lliure accés al coneixement, la sobirania tecnològica, els drets digitals, la cultura
lliure, l’enfortiment comunitari i la democràcia en xarxa, incloent-hi la mirada de
gènere sobre els usos de la tecnologia.
Aquests projectes residiran al Canòdrom de forma temporal i s’han d’acollir i han de desenvolupar
algun dels següents eixos temàtics:
•

Innovació democràtica: Recerca aplicada i experimentació entorn noves pràctiques de
participació ciutadana i altres experiències democràtiques, que explorin la intersecció amb les
tecnologies digitals i noves metodologies.
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•

Tecnologies (hardware i software) lliures i democràtiques . Tecnologies de codi obert,
de gestió pública i/o comuna.

•

Feminismes i tecnologies. Mirada amb perspectiva de gènere interseccional sobre les
tecnologies digitals i els seus usos.

•

Videojocs amb perspectiva crítica . Impuls de la transformació social a través dels
videojocs i o de la cultura dels videojocs que posen al centre els drets digitals, nous models
de governança i busquen nous models de producció amb retorn social.

•

Ciència ciutadana i participativa . Processos d’investigació científica participats i articulats
des de o conjuntament amb la societat civil.

•

Cultura digital. Mediació de la capa digital en les pràctiques de les diferents disciplines
culturals, que apunten a l’aprofundiment democràtic i als drets digitals

•

Anàlisi, visualització i governança democràtica de dades: Construcció d’infraestructura
digital de representació de dades obertes que visibilitzi les diferents dimensions d’una
societat complexa i canviant, al servei del conjunt de la ciutadania. Processos de intersecció
de dades, justícia,economia, política i democràcia que analitzi processos de comunicació,
deliberació i transparència política mediada per plataformes digitals.

•

Procomuns digitals. Recursos digitals governats per comunitats que els desenvolupen, els
cuiden i prenen les decisions sobre la seva gestió de manera compartida i democràtica.

•

Urbanisme crític i tecnologies digitals . Aproximació crítica a la investigació de l’ordenació
de la ciutat i el rol que juguen les tecnologies en la seva governança.

•

Drets digitals i sobirania tecnològica . Extensió dels Drets Humans a l’entorn digital: dret a
la privacitat, a l’accés a la informació, a la llibertat d’expressió, entre d’altres.

•

Cultura lliure: aplicació en l’àmbit cultural dels principis del programari lliure i el codi obert.

•

Innovació per a l’empoderament ciutadà, l’autoorganització i la transformació
social. Recerca i innovació aplicada a l’estudi de processos d’autoorganització, apoderament i
transformació social.

•

Innovació social per donar resposta a emergències socials, sanitàries, climàtiques i
habitacionals. Conjunt de solucions innovadores a problemes socials i ambientals existents,
des d’una perspectiva de transformació justícia social.
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3. Modalitats de residència
En la present crida es convoca a presentar projectes que encaixin en la Modalitat general de
residències, ja sigui en la submodalitat a) Projectes de Tecnologia i Democràcia o en la submodalitat
b) Projectes de Gènere i/o Videojocs.

2. Modalitat general
Projectes impulsats per persones físiques de més de 18 anys residents en qualsevol país,
individualment o com a col·lectiu; o persones jurídiques del sector públic o privat, amb ànim de lucre o
sense, residents en qualsevol país, que treballin al voltant dels eixos temàtics exposats prèviament.
Aquesta modalitat conta amb dues categories diferenciades:

2.a. Projectes de Tecnologia i Democràcia
Projectes sobre tecnologia i democràcia que no es puguin considerar com a projectes singulars
(gènere i/o videojocs).

2.b. Projectes de Gènere i/o Videojocs
Projectes que treballin al voltant dels següents eixos:
1.

Feminismes i tecnologies

2. Videojocs que aportin una mirada innovadora, participativa o de transformació social
en alguna part del procés de creació i/o que explorin nous models de producció i
distribució.
Queden excloses de la present convocatòria els projectes que donin resposta a la Modalitat 1:
Projectes de recerca i a la Modalitat 3: Entitats col·laboradores no residents.

4. Condicions generals
La duració de les residències serà de 12 mesos, prorrogables a 12 mesos més, sempre que es
compleixin amb els requisits de participació i retorn a la comunitat descrits en les presents bases.
Exhaurit el període de residència i les pròrrogues sol·licitades, si el projecte vol continuar treballant en
l'espai del Canòdrom, haurà de renovar la residència presentant-se a la nova convocatòria.
Les residències estan subjectes als preus públics següents:
Tipus de projecte

Preu mensual per espai

1. Recerca (convocatòria permanent)

Gratuït

2.a. Tecnologia i democràcia

40€ + IVA per persona/mes
140€ + IVA per 4 persones/mes
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2.b. Gènere i/o videojocs

Gratuït

3. Entitats Col·laboradores no residents
(convocatòria permanent)

Gratuït

Cada projecte podrà optar a un nombre de places de treball amb un màxim de 8 places (veure

apartat «Serveis a què dóna accés la residència»).

La present convocatòria ofereix 16 places de treball en les sales de treball compartit Top

Secret Rosies i Angela Ruiz Robles.

El nombre de places finals o horari d’ocupació de les mateixes pot veure’s modificat
per les mesures sanitàries derivades de la Covid-19.

5. Calendari
•

Inscripció i presentació a la convocatòria de residències: 1 al 26 de setembre del 2022.

•

Revisió de les propostes de residències: del 27 de setembre al 13 d’octubre del 2022.

•

Resolució de la convocatòria i publicació de les residències aprovades: 14 d’octubre del 2022.

•

Inici de les residències: a partir del 2 de novembre del 2022.

6. Requisits per a concórrer
Cada sol·licitant (persona física o jurídica) podrà presentar un sol projecte a la convocatòria de
residència.
Tots els projectes han de complir amb els següents criteris interns:
1.

Governança interna democràtica
Els projectes han de respondre a principis de governança democràtica, tot fomentant
mecanismes de co-responsabilitat, igualtat i horitzontalitat en la presa de decisions.

2. Compromís envers les polítiques d’igualtat de gènere
Els projectes presentats han d’assumir un compromís a la lluita amb la igualtat de gènere, fent
especial esment a la lluita per reduir i eliminar les desigualtats existents en els projectes de
caràcter tecnològic.
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3. Utilització o foment de les tecnologies lliures
Cal que els projectes donin continuïtat al compromís polític del Canòdrom en la el foment i
promoció del programari lliure i obert. Els projectes residents i de recerca també han de
buscar estratègies per promoure aquestes tecnologies en el seu sector.
4. Objectiu de millora o transformació social
En darrer terme, la finalitat dels projectes que es presentin a la convocatòria ha de ser la
millora social, de la democràcia i de les condicions de vida de la ciutadania.

7. Documentació a presentar
•

Dades de la persona física o jurídica que presenta el projecte.

•

Modalitat o modalitats a les quals s’opta

1. a) Tecnologia i democràcia genèrica
1. b) Projectes Gènere i/o videojocs
•

Ús dels espais
◦

Indicar el nombre de places sol·licitades.

•

Carta de motivació

•

Modalitat 2 (a i b): Memòria del projecte, que haurà de ser original i amb un màxim de 6
pàgines, en el qual s'indiquin:
1.

Denominació del projecte

2. Objectius
3. Descripció del projecte, incloent, si s’escau:
3.1. Governança interna
3.2. Polítiques d’igualtat de gènere
3.3.Utilització de tecnologies lliures i/o obertes
4. Descripció de l'equip i/o biografia de les persones
5. Pla de treball
5.1. Trajectòria del projecte
5.2.Calendari previst en el primer any de residència
6. Ecosistema de col·laboracions actuals, buscades o desitjades
7.

Beneficis que espera de la seva residència en l’ecosistema de Canòdrom

8. Proposta d’activitats per al retorn a la comunitat.
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8. Lloc i forma de presentació
El projecte es presentarà de forma digital fent servir el formulari habilitat en la plataforma digital de
participació del Canòdrom a comunitat.canodrom.barcelona. La presentació a la convocatòria de
residències es farà des del 1 fins al 26 de setembre del 2022, a les 23:59:59 (CET).
En aquesta plataforma caldrà adjuntar la memòria explicativa del projecte seguint el model publicat.
No s’admetran a tràmit projectes fora d’aquesta plataforma o fora dels terminis establerts en la
convocatòria.

9. Procés de selecció
El jurat de la primera convocatòria de residències del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica estarà format per persones amb els perfils següents:
•

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, com a experta en l’àmbit social i comunitari.

•

Marga Padilla, com a experta en tecnologies lliures.

10. Criteris de selecció
Valoració del Projecte (màxim de 70 punts) distribuïts de la següent forma:
•

Governança interna democràtica (fins a 10 punts). Es valorarà si els mecanismes de presa
de decisions del propi projecte són distribuïts entre les persones que l’executen, si es
contemplen mecanismes per incorporar la visió de les participants en el projecte, així com
d’integrar aquestes visions en el disseny del propi projecte.

•

Polítiques actives d’igualtat de gènere (fins a 10 punts). Es posarà en valor que el
projecte incorpori la mirada de gènere, que reflexioni sobre les desigualtats de gènere en el
seu plantejament o que realitzi propostes significatives per erradicar les desigualtats de
gènere.

•

Utilització o foment de les tecnologies lliures (fins a 10 punts). Es valorarà si el projecte
difon els principis de programari lliure en les seves accions de retorn, si incorpora eines de
programari lliure per a la seva execució, i si ofereix eines de programari lliure a la comunitat.
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•

Objectiu de millora o transformació social (fins a 10 punts). Es valorarà que el projecte
sigui inclusiu a nivell de diversitat funcional, diversitat d’origen, gènere i orientació sexual. Que
estigui orientat a potenciar la participació i implicar la societat amb un impacte positiu
avaluable. També que el projecte inclogui a persones en risc d'exclusió social, i treballi al
voltant de temes relacionats amb justícia social.

•

Innovació (fins a 10 punts). Es valorarà que El projecte destaqui per la seva creativitat en
l’àmbit tecnològic i de la democràcia i es valorarà per ser una proposta original en la cerca de
solucions. Es contemplarà positivament que sigui un projecte híbrid i transdisciplinar, que
combini diferents temes, , formats o disciplines. També que involucri perfils diferents per cocrear i trobar solucions com perfil acadèmics de diferents disciplines, organitzacions i
projectes afins, o entitats que no són expertes.

•

Nova creació (fins a 10 punts). Es valoraran positivament els projectes de nova creació, que
no tinguin més de 3 anys de recorregut i que demostrin la seva viabilitat.

•

Treball en xarxa (fins a 10 punts). Es tindrà en compte que els projectes treballin amb altres
projectes o entitats d’innovació d’eixos diferents del projecte resident, i que incorporin el
diàleg o el treball amb diversitat d’actors.

Proposta de retorn o mediació (30 punts).
Els projectes sol·licitants han de desenvolupar algunes propostes de retorn a la comunitat. Es valorarà
la viabilitat de les activitats de retorn amb el barri i la ciutat, el seu compromís social i els indicadors
que facin prospectiva sobre l’impacte esperat. També es valorarà el grau d’innovació de les propostes
i la capacitat de crear vincles amb actors de la comunitat (poders públics, recerca, organitzacions,
xarxes comunitàries i entorn).
Per poder optar a alguna de les modalitats, caldrà obtenir un mínim de 50 punts. La resolució
estarà subjecte al número de places disponibles assignades per ordre de puntuació.

11. Serveis a què dóna accés la residència
Serveis bàsics
Ús dels espais de treball, segons la modalitat sol·licitada:
1.

Estades de recerca:
Es podrà sol·licitar un espai de treball estable durant el període de l’estada.

2. Residències Canòdrom: Projectes de tecnologia i democràcia i projectes singulars (gènere i/o
videojocs):
Es podran sol·licitar fins a 8 espais individuals de treball per projecte a preus públics o
subvencionats (segons tipologia de projecte), accessibles en l’horari d’obertura del Canòdrom
– Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica.
3. Entitats Col·laboradores no residents:
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Accés puntual a un punt de treball compartit no estable en les zones que el Canòdrom
destinat a aquesta modalitat, amb un màxim de 20 hores setmanals per projecte.
Ús de fotocopiadora o impressora (fins a un màxim de: 50 B/N i 20 color mensual per plaça resident).
Ús de l’equipament informàtic propi del Canòdrom (portàtils, projector, equips de so i similars): segons
disponibilitat que es pot sol·licitar per a activitats concretes.
Font d’aigua filtrada comunitària.
Ús de sales de reunions i altres espais compartits.
Suport de l’Oficina Tècnica de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica en el desenvolupament del
projecte, especialment en la concreció de les accions de recerca i retorn.
Suport en la comunicació dels projectes fent servir els canals propis del Canòdrom (web i Comunitat,
butlletí, agenda trimestral, difusió per xarxes i difusió per canals comunitaris).

Cessió d’espais
Les persones residents del Canòdrom en qualsevol de les seves modalitats, podran fer ús de la cessió
d’espais gratuïta dels espais detallats aquí :
•

Sales de reunions

•

Aules de formació

•

Sala d’actes

•

Sala polivalent

•

Grades

•

Terrasses

Sempre que hi hagi disponibilitat, realitzant la reserva prèvia a través dels mecanismes establerts
Si l’activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic TIC, vigilància o neteja), l’entitat o
empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització de l’equipament. Els
serveis hauran de ser abonats segons la normativa publicada pel BOP el 21/12/2020 o les possibles
actualitzacions.

Condicions d’ús dels espais del Canòdrom
Els projectes vinculats al Canòdrom podran fer ús dels espais comuns tenint en compte les següents
especificacions:
•

La presentació a la convocatòria de residències implica l’acceptació de les condicions d’ús i
les normatives de la cessió d’espais de l’equipament (s’adjunta com a annex).

•

Des de l’Oficina Tècnica es prioritzarà un criteri equitatiu en les cessions dels espais.

•

Ús de sala d’actes i sales de formació: Caldrà fer reserva prèvia i especificar i acceptar o
acotar les condicions d’ús segons les especificitats de la sala (contemplant extres de neteja,
seguretat o tècnic auxiliar si fos necessari) així com les mesures COVID-19. Caldrà coordinar
amb l’Oficina Tècnica el calendari d’actes públics i els usos de la sala d’actes.
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•

L’ús dels espais compartits de l’edifici es farà sempre amb reserva prèvia i consens i
acceptació per part de l’Oficina Tècnica amb el criteri de visió global i compatibilitat
d’esdeveniments o activitats.

Suport per part de l’Oficina Tècnica de l’Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica
L’Oficina Tècnica realitzarà tasques de suport als projectes residents en totes les modalitats. Aquest
suport es concretarà en:
•

Assessorament en la cerca de finançament social o públic.

•

Comunicació d’activitats a través dels canals propis de l’Ateneu.

•

Promoció del treball en xarxa tant entre els projectes residents com amb altres projectes del
territori.

•

Col·laboració amb l’administració pública i, en especial, amb l’Ajuntament de Barcelona en
matèria d’Innovació Digital i Democràtica.

Els projectes residents gaudiran d’un espai virtual compartit on podran interactuar entre sí i també
amb els projectes de recerca i amb l’oficina, qui identificarà oportunitats de treball en xarxa, i
estimularà les converses.
A més, l’Oficina Tècnica treballarà per a la identificació de grups de treball a nivell europeu relacionats
amb les temàtiques dels projectes residents i facilitarà el seu coneixement (CoPs, grups de discussió,
etc.) i farà arribar aquesta informació a través del canals digitals de comunicació amb projectes
residents.

12. Retorn a la comunitat i participació
Els projectes presentats en aquesta convocatòria en qualsevol de les seves modalitats han de
presentar una proposta de retorn. Llistem, com a exemple, les següents activitats i línies de treball:
1.

Oferta de tallers, cursos, hackatons i datatones obertes al públic general o a perfils
específics.

2. Presentacions, cicles de conferències i debats.
3. Projectes de prototipat i experimentació i testeig on la ciutadania és protagonista i pot
manifestar les seves opinions i parers.
4. Articles en premsa i publicacions acadèmiques relacionades amb les temàtiques i eixos de
treball de l’Ateneu i que contribueixin a la seva difusió.
5. Materials didàctics oberts, exposicions, instal·lacions i d’altres elements divulgatius.
6. Relacions de mentoria, acompanyament o assessorament amb centres educatius de l’entorn
del barri.
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7.

Relacions de mentoria/acompanyament/diàleg/assessorament a estudiants que estiguin fent
TFG o projectes de recerca.

8. Projectes col·laboratius amb població escolar del districte o de la ciutat per al foment de les
STEAM entre infants i joves
9. Projectes d’enfortiment tecnològic i democràtic de les entitats del barri, i en especial aquelles
vinculades amb la comunitat veïnal i educativa.
10. Contribucions específiques al Canòdrom Obert, com ara aportacions concretes a les
organitzacions d’esdeveniments relacionats amb les Grades Obertes
11. Contribucions als altres projectes en residència o altres activitats de retorn.
Els projectes residents es reuniran de forma trimestral amb l’Oficina Tècnica per compartir els estats
de les seves residències. En aquestes reunions rebran acompanyament per part de l’Oficina per
concretar el retorn a la comunitat.
Les residències hauran de proposar un mínim d’una activitat semestral de les descrites en l’anterior
llista, o similar. L’Oficina Tècnica donarà suport al disseny i realització de les activitats. Les propostes
es produiran i s’organitzaran segons les necessitats del calendari del Canòdrom - Ateneu d’Innovació
Digital i Democràtica.

13. Governança
Amb l’objectiu d’explorar nous models de governança compartits entre Ajuntament, organitzacions,
comunitats locals i ciutadania, apostem per un model de governança democràtica basat en:
•

Obertura de la participació i corresponsabilitat en el conjunt del projecte del Canòdrom

•

Transparència de documentació i processos i qualitat de la informació.

•

Exploració de nous models de governança compartits entre Ajuntament, organitzacions,
comunitats i ciutadania

Els projectes residents s’incorporaran durant la seva residència a la governança de l’Ateneu i formaran
part de l’Assemblea del Canòdrom (l’òrgan de governança obert del Canòdrom), així com dels Grups
de Treball que se’n derivin (responsables de l’execució de les línies estratègiques i comissions
orgàniques). Aquesta governança passarà per reunir-se periòdicament, i a participar de forma
habitual a través de la plataforma de participació Comunitat Canòdrom. L’execució anirà a càrrec dels
Grups de treball corresponents.
Els projectes residents es comprometen a participar en un mínim de 6 convocatòries participatives
per any.
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14. Obligacions dels projectes residents
Retorn a la comunitat
Els projectes residents al Canòdrom- Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, seran propostes amb
vinculació o interès d’impacte social, i el compromís amb el retorn a la comunitat serà indispensable
durant el temps de la residència. Aquest retorn es pot fer d’alguna de les maneres esmentades en
l’apartat «Retorn a la comunitat i participació». Les residències rebran assessorament de l’Oficina
Tècnica per implementar aquest retorn. Les activitats es coordinaran des de l’Oficina Tècnica.

Les residències, com a part del Canòdrom, participaran en les jornades de portes obertes a
la ciutadania, ja sigui organitzant o dinamitzant alguna activitat, o bé participant de les
propostes que es facin des de l’Oficina Tècnica o altres entitats.

Pagament dels preus públics
Les residències es comprometen al pagament dels preus públics inclosos al BOP el 21/12/2020 (o les
possibles actualitzacions) per a l’ús dels espais assignats. Els preus indicats no inclouen IVA.

Residència en estada de Recerca, Desenvolupament i Investigació, Gratuït
guanyadors de convocatòria (Modalitat 1)
Residents projectes guanyadors de convocatòria, preu per taula
individual (Modalitat 2. a)

40€ per persona/mes

Residents projectes guanyadors de convocatòria, preu per grup de 140€/mes (4
taula de 4 places individuals
persones)
(Modalitat 2 a)
Projectes exempts de pagament: Tecnologia amb visió de gènere, Gratuït
i videojocs amb perspectiva crítica (modalitat 2. b)
Entitats Col·laboradores no residents sense espai de treball fix
(Modalitat 3)

Gratuït

Propietat intel·lectual
Les residències:
•

Asseguren que les propostes que facin en les activitats de retorn són originals i que en tenen
tots els drets, inclosos els drets de propietat intel·lectual. Si les propostes inclouen drets de
terceres persones, els participants garanteixen que prèviament han obtingut els drets,
autoritzacions i/o llicències necessaris.

•

Són responsables de qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les
propostes i en relació amb els drets cedits.

•

Conserven en tot moment els drets d’autor sobre les seves propostes.
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•

Tot el programari generat sota aquest contracte serà publicat sota les llicències: Affero GPLv3
o posterior en el cas dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en
el cas de reutilització d’altres codis.

•

De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana, el contingut de textos,
gràfiques, fonts tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb
una llicència Creative Commons By-Sa.

•

Igualment, les dades que es puguin recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o
altres tècniques de consulta massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons
Open Database License, en formats estandarditzats i accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i,
sempre que sigui possible, amb eines que facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.

15. Suspensió o baixa de Residència
El projecte resident, sigui de la modalitat que sigui, causarà motaius de baixa o suspensió de la
residència quan, per un període de 2 mesos o superior, es doni algun dels següents casos:
•

Si no fa ús de l’espai assignat.

•

Si no interacciona amb la resta de projectes.

•

Si no participa dels espais de governança i convocatòries de participació del Canòdrom.

•

O bé si modifica significativament el calendari de les propostes de retorn.

Sense causa justificada i comunicada a l'Oficina Tècnica.
Detectada aquesta situació, l’Oficina Tècnica posarà en coneixement al projecte resident l’inici del
procés de baixa. Si no s’inicien les accions per revertir la situació es finalitzarà de manera excepcional
l’acord de residència.
En qualsevol moment la persona o entitat resident podrà causar baixa voluntària, comunicant-ho a
l'Oficina Tècnica i retornant les credencials d’accés a l’edifici .
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16. Protecció de dades personals
De conformitat amb l’GDPR, a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de
les vostres dades personals. També podreu trobar tota la informació del tractament:
•

0642- Seguiment d'actes col·lectius organitzats per l’Ajuntament de Barcelona per facilitar el
seguiment de possibles contagis SARS-CoV-2 al següent enllaç

•

0195- Equipaments culturals al següent enllaç

•

0162- Gestió d'informació regular sobre l'activitat municipal al següent enllaç.

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002-Barcelona
Delegat de Protecció de Dades: Contactar al següent enllaç.
Av. Diagonal, 220 planta 4 08018-Barcelona

Tractaments de dades:
•

Tractament 0642: El seguiment de possibles contagis per part de les Autoritats Sanitàries
Competents per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2.
Legitimació: Missió d'interès públic/exercici de poder públics/ risc vital.

•

Tractament 0195: Gestió de les activitats Culturals de Districtes (Centres Cívics, Tallers,
Tallers de Cultura, Centres de Fabricació).
Legitimació: Consentiment.

•

Tractament 0162: Gestionar la tramesa d'informació regular sobre l'activitat municipal.
Legitimació: Consentiment.

Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació
sobre les vostres dades , mitjançant el següent enllaç.
Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una
reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, C/ Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Drets d’imatge
COLECTIC, SCCCL farà difusió del projecte Canòdrom als seus espais webs i xarxes socials
vinculades, com també mitjans de comunicació. En aquests espais es poden publicar imatges, vídeos

Pàgina 13 de 14

Bases per a Residències al Canòdrom
 Convocatòria setembre 2022
o gravacions de veu en què apareguin les persones que fan ús d’espais del Canòdrom – Ateneu
d’Innovació Digital i Democràtica.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, per la qual cosa Colectic SCCL demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on hi
apareguis clarament identificable.

17. Acceptació de les bases
Els projectes que es presenten a aquesta convocatòria accepten íntegrament les presents bases i
garanteixen que reuneixen els requisits per participar en la convocatòria. En el cas de presentar el
projecte en nom d’una persona jurídica o d’un grup de recerca o de creació, garanteixen que estan
degudament autoritzats per actuar en nom seu.
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