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iCity: L’element necessari per facilitar l’accés als sistemes d’informació!
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!

Els portals Open Data ofereixen ingents
quantitats de dades públiques per a ser
reutilitzades per qui vulgui, en concret per
a que les empreses desenvolupin serveis i
generin activitat econòmica. Tanmateix, la
crua realitat és que el volum de
reutilització és molt baix. ¿Quin és el
motiu?, es fa necessari no només obrir les
dades sinó també s’ha de permetre l’accés
a la funcionalitat dels sistemes
d’informació, això significa un enorme
potencial i és el que estan demandant les
empreses.
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Aquesta nova fase en l’obertura de les
administracions públiques és el que aporta
el projecte iCity.

!

Marc Garriga (@mgarrigap) és enginyer
informàtic per la UPC i llicenciat en
Investigació i tècniques de mercat
(Màrqueting) per la UOC. És un expert en
l'obertura de les dades (Open Data) que ha
participat en nombroses iniciatives en aquest
àmbit: Open Data Euskadi, Open Data BCN,
Grup Open Data Espanya (Grup "Z"), Agenda
Digital de la Comissió Europea, entre d’altres.
A mitjans del 2012 va crear l'empresa deside
Datum Data Company (desidedatum.com),
centrada en donar serveis relacionats amb la
gestió de dades com per exemple assessorant
a EPSI Platform (el servei de la Comissió
Europea per a la divulgació i promoció de la
reutilització de la informació pública a Europa)
o en el desenvolupament de la plataforma de
sensors de l'Ajuntament de Barcelona
(SentiloBCN).
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És membre fundador de la Xarxa d'Innovació
Pública, XIP, (xarxaip.cat), node de The Project,
THP, (theproject.ws) i fundador i membre de la
primera junta de la secció espanyola de l'Open
Knowledge Foundation Network (OKFN-Spain:
okfn.es).

