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LA CULTURA DE LES DADES
Cap política de dades serà justa si es deixa fora a la meitat de la població. La
societat no sempre segueix el ritme de la tecnologia i cal explicar el significat de
les dades quan aquestes es publiquin, amb argumentaris comprensibles.
És important el desenvolupament de competències sobre les dades. Com més
ignorància i dificultats per entendre les dades, més discurs de l’odi i fake news
proliferaran.
La ciència ciutadana és l'eina perfecta per crear la cultura de dades, amb la
finalitat d’impulsar el bé comú mitjançant l'anàlisi i l'ús de les dades.

LES DADES A L’ADMINISTRACIÓ
Tenir dades pel simple fet de tenir dades no serveix de res. La qualitat de les
dades és un aspecte clau: homogeneïtzades, accessibles, comprensibles, etc. Cal
donar-li semàntica.
L’estratègia de dades ha de ser una acció transversal dins de l’Ajuntament. S’ha
de fer en el marc de la legalitat, però també es necessita la confiança de la
ciutadania.
Impulsar figures com Chiefs Data Officers, com a responsables de dades perquè
aquestes siguin útils i de qualitat. Actualmente, hi ha desigualtat entre territoris en
relació a les dades i els seus protocols, i això perjudica la qualitat de les dades.
Les dades també poden ser petites i ràpides, per prendre decisions més àgils en
situacions canviants.

LES DADES COM A EINA DE BON GOVERN
La mirada política és necessària per comprendre les dades. Les dades no son
una veritat absoluta, sinó que depenen de les interpretacions. Amb protocols de
transparència que afectin a qualsevol govern es pot desincentivar l’ús de dades
per a la confrontació i, així, no contaminar la relació entre la política i les dades.
Les dades ens poden ajudar a arribar als grups socials específics. És important
conèixer els públics diana per poder interactuar amb ells i crear política pública
adaptada i d’impacte.
Les dades no serveixen només per informar polítiques públiques, sinó també
per mesurar i millorar el seu impacte. Donar informació en obert de l’estat de les
polítiques públiques és necessari, tant de les polítiques que van bé i les que van
malament.
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CONCEPTES INSPIRADORS
Small data
Fast data
European Data Strategy
Carta de derechos digitales de Catalunya
Coalición de ciudades por los derechos digitales
Sandbox fintech
E-Estonia
Salut cop

