
 
METADECIDIM.LAB 

 
Sessions de Recerca 

 
Programa Sessió 1 

 
Identitats digitals, verificació i processos democràtics 

 
 
Divendres 17/3/2017 
11h a 13h 
 
Sala 52.S27 ( Al soterrani, davant de la cafeteria) 
Campus UPF (Poblenou) - Edifici Roc Boronat 
Roc Boronat, 138  
08018 Barcelona 
 
 
Programa: 

11:00h - 11:15h: Presentació Metadecidim.lab 

Xavier Barandiaran, Coordinador de decidim.barcelona 
Antonio Calleja, Investigador, Tecnopolítica IN3-UOC 
Pablo Aragón, Investigador de la UPF i Eurecat 
 
11:15h - 11:30h: “Possibilitats i reptes en tecnologies en identificació digital i en             
votació electrònica”, Dr. Alberto Blanco, investigador grup de recerca CRISES -           
Seguretat i privadesa de la URV 

11:30h - 11:45h: "Anonimat confiable d‘usuaris verificats. Presentació de l’informe          
Decidim” , Eduardo Robles, Co-Fundador i CTO nVotes 

11:45h - 12:00h: "Identitat Digital Trustful sense bitcoins o Blockchain"  Karissa           
Mckelvey, Directora del Dpt. d’ Enginyeria de Code for Science and Society 

12:00h - 12:20h: Preguntes Fila 0  amb la presència de:  

● Carlos Tomás, Co-Fundador i CTO Enigmedia  
● Miquel Vidal, Fundador i CTO Techideas 
● Jordi Delgado, Professor titular del Departament de Ciències de la Computació           

de la UPC 
● Genís Roca, President RocaSalvatella 

 
12:20h - 13:00h: Debat amb tots els assistents 

 
 
 
 
 



Preguntes guia: 
 
 

● Quins són els models i elements clau (possibilitats, problemes, reptes, límits,           
etc.) en la construcció, gestió i tractament de la identitat digital? 

● Quines són les especificitats de la construcció, gestió i tractament de la identitat             
digital per la democràcia? 

● Quins són els actors i projectes de referència? (a escala global, regional, local) 
● Quines són les principals alternatives per a la identitat digital disponible           

actualment al mercat Codi Obert? 
● Quins són jurídicament coherents amb l'administració pública? Quin tipus de          

sistema de gestió de la identitat digital és més adequat per a la realització d'una               
plataforma de democràcia participativa com Decidim, on els usuaris necessiten          
ser verificats contra el padró municipal i a la vegada mantenint l'anonimat? 

● Com podem fer aquesta gestió descentralitzada d'identitat? 
● Quin és l'equilibri adequat entre la seguretat, verificació i usabilitat de les            

solucions existents per a la gestió de la identitat digital? 
 
 

 

Grup motor: 

Ajuntament de Barcelona 

Tecnopolítica.net 

Col.labora: 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3-UOC) 

UPF 

 

Més informació: Inscripció obligatòria aquí 

https://decidim.barcelona/admin/participatory_processes/12/features/33/Tecnopol%C3%ADtica.net
http://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
http://ajuntament.barcelona.cat/
https://decidim.barcelona/processes/12/f/33?locale=ca
https://www.upf.edu/

