Fem camí cap a
un país digital
El congrés, en xifres

Dades generals
2.000

178

participants

80

ponents

sessions

25

patrocinadors

Valoració

9

recomanen el congrés

de 10

* Puntuen amb 7 o més

Sessions més ben valorades
i més visualitzades a Youtube
El podi

1r

2n

3r

Cap a una intel·ligència
artificial al servei
de la societat

Hackejant la por
a la transparència

Camí cap al
núvol de l’AOC

Més destacades
El client misteriós arriba a l’administració

Canvi cultural i agilitat del desenvolupament
de programari

Més enllà del treball en equip, la cultura

Nou DESA’L, repositori documental al núvol
de l’AOC

Minimitzant els riscos en la contractació pública

Ciberatacs, una amenaça molt real i propera

Aprenent a millorar la gestió documental
amb IA

Empoderant la ciutadania des de les OAC

OAC360º Social

Estratègies per impulsar per un país digital

Comentaris
En positiu

A millorar

Molt bona organització
(valoració 8.6)

Programa molt atapeït

Format híbrid molt interessant

Les sessions de 25’
es fan massa curtes

Programa extens i variat

Tallers: horari (millor pel matí)
i l’organització

Fil conductor de les exploracions
que ha donat dinamisme

Usabilitat de l’agenda de la web

Impacte a les xarxes
350

1.500

19.000

usuaris
actius

piulades

visualitzacions
dels vídeos

6.000

interaccions

Usuaris més actius
Anna Garcia Peláez
@Annacpelaez

Lluís Lopez
@Gaalerian

Jordina Freixenet
@jfreixanet

Jaume Munuera
@JaimeMunueraB

Anibal Carmona
@ahcarmona

Tuit més comentat
Jordi Graells @jordigraells
Jaime, grande entre grandes en la [corta] sesión ‘Hackejant la por a la transparència/
Hackeando el miedo a la transparencia’ en #CGD2021. Para entender qué deben hacer los
gobiernos: abrir los datos de modo absolutamente transparente

#CGD2021

Tipus d’ens

49%

30%

13%

8%

MÓN LOCAL

GENERALITAT

UNIVERSITAT
I ALTRES

EMPRESA

Perfils per càrrec

2%

CÀRRECS
ELECTES

41%

DIRECTIUS I
RESPONSABLES

43%

TÈCNICS, LLETRATS
I SECRETARIS
INTERVENTORS

14%
ALTRES

Nous escenaris. Noves oportunitats.
Fonts de les dades

