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1.

Resum

1.1.

Objectius

INSESS-COVID19 és una tecnologia que permet captar en poc temps informació directe de
ciutadania, analitzar-la i processar-la en pocs minuts i generar informes executius
directament maquetats i preparats per a ser utilitzats en reunions executives de presa de
decisions
En funció de la naturalesa de la informació recollida i del tipus d’usuari interpel·lat l’eina
dona suport a diferents tipus de decisions, des de les més operatives a les més estratègiques
incloent la definició de polítiques en qualsevol àmbit
Desenvolupada en el context de la COVID19, permet reaccionar ràpidament a la gestió
d’emergències i situacions disruptives amb decisions informades
En la seva primera posta en escena, INSESS-COVID19 afronta com a principal objectiu estudiar
les vulnerabilitats de la població catalana en els mesos posteriors a la pandèmia i aportar
elements de decisió per permetre a les 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya de
fer-hi front.
Les conseqüències de la crisi provocada per la Covid-19 havien estat devastadores des del
punt de vista sanitari, ja en la primera onada de la pandèmia, i tot apuntava que també ho
serien des del punt de vista econòmic i del benestar social. La Covid-19 havia generat una
situació mai vista abans i era més que probable que apareguessin necessitats socials noves,
que era urgent identificar per atendre adequadament.
Per aconseguir-ho, INSESS-COVID19 proposava en origen d’utilitzar un plantejament innovador
basat en uns mecanismes d’obtenció ràpida de dades a partir de processos participatius que
involucressin experts en serveis socials i també ciutadania; una metodologia mixta que
combinés tècniques de ciència de les dades, gestió del coneixement i intel·ligència artificial,
per permetre aportar elements de suport a l’elaboració de polítiques en matèria de Serveis
Socials a Catalunya.
A diferència de molta de la recerca iniciada durant els primers mesos de la pandèmia,
centrada en la predicció de les infeccions, la supervivència, la propagació de la malaltia o el
diagnòstic, INSESS-COVID19 va voler posar l’accent en els Serveis Socials, grans oblidats de
l’equació en la gestió de la pandèmia.
La mirada de gènere, també massa sovint oblidada, forma també part central de l’esperit del
projecte.
El projecte és fruit de la col·laboració entre els equips de:
• Karina Gibert (IDEAI) i
•

Toni Codina (iSocial)

i ha comptat amb el suport de les següents entitats:
•

Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya

•

Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya
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•

Diputació de Barcelona

•

Àrea Metropolitana de Barcelona

•

Associació Catalana de Municipis i Comarques

•

Federació de Municipis de Catalunya

1.2.

Visió

INSESS-COVID19 és una eina tecnològica que conté diverses components intel·ligents, algunes
basades en coneixement, altres basades en dades i components de comunicació i serveis cloud
que permeten en temps molt curt llençar consultes específiques a usuaris de certs perfils de
manera que es pugui obtenir en temps molt curts informació rellevant per la presa de decisions
informades.
En la seva posta en marxa, l’aplicació concreta que resol té a veure amb entendre l’impacte de
la crisi de la COVID19 en la vulnerabilitat social a Catalunya amb l’objectiu d’aportar al Sistema
de Serveis Socials la informació necessària per fer front a la situació en els primers mesos postpandèmia. Com que la primavera de 2020 només va ser la primera de les moltes onades de la
pandèmia a les que s’ha hagut de fer front els resultats del projecte es van entregar en plena
gestió de la crisi, amb la qual cosa han aportat una visió estratègica del que estava passant en
matèria de vulnerabilitat social, de gran rellevància per la gestió de la crisi.

Figura 1. Visió de INSESS-COVID19. Font: Elaboració pròpia
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1.3.

Resum del problema

Quan el març de 2020 el CCD de la UPC fa la crida a projectes especials COVID19 i l’equip de
INSESS-COVID19 decideix presentar la proposta, el principal objectiu que teníem era aportar
llum al tsunami de necessitats socials que s’albirava com a conseqüència de la pandèmia i que
els Serveis Socials haurien d’atendre en un futur immediat, per tal que es poguessin preparar
adequadament per a poder fer front.
El problema era doble:
1. La COVID19 representava una situació tan disruptiva que ningú sabia com es
reconfigurarien aquestes necessitats socials i quines necessitats noves apareixerien en
la població (o quines desapareixerien) ni què caldria desenvolupar per atendre-les.
2. Les dades de serveis socials disponibles al març de 2020 eren, en els millors dels casos,
locals a uns certs municipis i del mes de gener. Parlaven d’un mon pre-COVID19 i no
aportaven cap informació sobre l’impacte de la COVID19 en la vulnerabilitat social.
Així les coses, cap de les aproximacions clàssiques basades en dades que passés per analitzar,
amb tècniques clàssiques de ciència de les dades, el contingut de les bases de dades disponibles
sobre serveis socials, ja sigui a nivell centralitzat al Departament de Serveis Socials, o distribuït
a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials a territori no semblava viable per obtenir la informació
que es buscava.

1.4.

Solució

Per aquest motiu es dissenya una solució basada en l’obtenció d’informació rellevant
directament del ciutadà. La solució es composa de diverses components de diferent naturalesa:
1. Proposta de metodologia per a dissenyar el qüestionari d’obtenció d’informació
2. Proposta de component formal de coneixement sobre el model del qüestionari
3. Arquitectura i infraestructura tecnològica de consulta participativa i obtenció
d’informació
4. Component analítica que amb tècniques de ciència intel·ligent de dades extreu
coneixement decisional de les dades recollides
5. Component de reporting automàtic que post-processa l’anàlisi per generar un
document de treball amb els resultats de l’anàlisi
6. Component intel·ligent que pot elaborar informes parcials per segments de població
concrets amb garantia de preservació del secret estadístic
7. Kit de material a distribuir a tots els actors involucrats per al correcte llançament de
la consulta i el desenvolupament del procés de recollida de respostes
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2.

Descripció del problema que resol

2.1.

Quin problema resol INSESS-COVID19

Donat un objectiu d’interès lligat a la presa de decisions complexes, INSESS-COVID19 aporta
eines per:
1. Utilitzar l’enginyeria del coneixement conjuntament amb els experts de domini per
derivar un model de dades rellevants per a la decisió en qüestió i definir un qüestionari
de mínima ambigüitat digitalizable així com una component formal de coneixement
sobre aspectes del qüestionari lligat a la semàntica, estructura i rol de les variables.
2. Incorporar tècniques de teoria del mostreig per a definir la població diana i la mostra
representativa a consultar.
3. Aportar la infraestructura tecnològica per a que els participants al procés de consulta
puguin aportar la informació requerida a través del mòbil.
4. Extreure coneixement decisional rellevant de les dades recollides de forma automàtica
en pocs minuts utilitzant tècniques de ciència de les dades intel·ligent.
5. Comunicar-la al decisor a través d’un document de treball ja maquetat construït
automàticament en pocs minuts.
6. Permetre informes parcials que garanteixin el secret estadístic davant mostres petites
utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial.

2.2.

Metodologia

Text descriptiu:

Figura 2: Metodologia INSESS-COVID19 . Font: Elaboració pròpia
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La metodologia proposada consta de les següents passes:
1. Anàlisi del fenomen i disseny d'eines d'observació:
a. Anàlisi de l’ecosistema objectiu.
b. Disseny i implementació del qüestionari.
c. Disseny del model de coneixement sobre el qüestionari.
d. Identificació de subpoblacions i perfils diana.
e. Robustesa pel que fa al moment individual de participació (fig 3).

Figura 3: Qüestionari basat en punts temporals fixes. Font: Elaboració pròpia

f. Disseny d’infraestructures tecnològiques (web, servei cloud del qüestionari, etc.).
g. Disseny d’escenaris de recollida de dades (tallers, espais virtuals, etc.).

Figura 4: Modalitats de taller INSESS-COVID19 adaptats a les restriccions de la pandèmia

2. Recollida d'informació territorial i anàlisi de dades:
a. Pre-processament de dades.
b.

Anàlisi descriptiva bàsica i descripció territorial:
i. Determinació de l’error de mostreig.
ii. Criteris de preservació del secret estadístic en resultats multivariants.
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iii. Anàlisi específica de variables multivariants.
iv. Anàlisi específica de variable temporals.
v. Anàlisi específica de preguntes obertes
processament del llenguatge natural.

mitjançant

mètodes

de

c. Anàlisi multivariant intel·ligent (software KLASS):
i. Adquisició de coneixement semàntic sobre les variables basat en l’eina dels
termòmetres de KLASS (Gibert, Nonell 2005, 2005a, 2008).

Figura 5. Termòmetre del bloc de qüestions sobre escletxa digital. Font: Interfícies del software KLASS v23

ii. Obtenció de perfils (classificació automàtica, mètode de Ward, mètriques
específiques per variable qualitatives) (Gibert, Nonell 2005a).
iii. Interpretació automàtica i conceptualització de perfils obtinguts al pas
anterior a partir de Quadres Semàfors Anotats basats en termòmetres
((aTLP)-t) (Gibert, Conti, 1015) (Gibert, Angerri, 2021).
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Figura 6: Semàfor anotat basat en el termòmetre de la figura 5 per a la identificació de perfils de ciutadans en relació a l’escletxa
digital. Elaboració pròpia

Aquesta és una proposta específica per a l’operativització del darrer pas de mineria
de dades, la Producció de Coneixement, proposat per Fayyad (Fayyad et al, 1996),
a partir del qual existeix una manca significativa de literatura encara avui en dia, i
que està alineat amb el camp emergent de la IA explicable (Royal, 2019).
d. Reporting automàtic basat en coneixement específic del domini.
e. Identificació de perfils d’Àrees Bàsiques de Serveis Socials (Sevilla et al 2018):
i. Inducció d’indicadors temàtics d’Àrea Bàsica basat en Classificació basada
en regles per etapes
ii. Classificació multiview de les Àrees Bàsiques
iii. Interpretació automàtica de perfils
iv. Elaboració d’informes automàtics locals de territori
3. Interpretació final i contextualització de resultats, diagnòstic i recomanacions finals.
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2.3.

El descobriment de perfils

Descansa sobre una tècnica avençada de classificació jeràrquica per a dades heterogènies
implementada en el software KLASS i que en aquest cas s’ha utilitzat sota el criteri de Ward i la
mètrica mixta de Gibert (Gibert et al 1997).
El criteri de Ward (Ward 1963), altrament anomenat, criteri de la mínima pèrdua d’inèrcia descansa
sobre el teorema de Huygens de la descomposició de les sumes de quadrats, que permet demostrar
que la inèrcia intra classes d’una partició sempre incrementa quan reduïm el número de classes.
Així, el mètode jeràrquic de Ward es basa en fusionar en cada iteració els objectes que disminueixin
menys la inèrcia intra classes. Aquesta pèrdua d’inèrcia intre classes s’iguala segons aquest teorema
amb el guany d’inèrcia intra classes i està directament relacionada amb les distàncies entre els
objectes a agrupar i els centres de gravetat de les classes intermèdies que es van construint en el
procés iteratiu de l’algorisme. Al seu torn, en estar les inèrcies relacionades amb la quantitat
d’informació de les classes precisament, segons un teorema de (Benzecri 1973), es demostra que
les classes així obtingudes són les millors, ja que tècnicament són les que contenen més quantitat
d’informació, i en conseqüència seran les que millor es puguin explicar i argumentar al decisor.
D’altra banda, existeix una manera d’expressar el criteri de Ward únicament en funció d’una
distància parametritzada, sigui d, que eventualment permeti treballar fora de la distància
Euclidiana original i afrontar els casos en que, com el que ens ocupa, hi ha un bon nombre de
variables decisionals qualitatives i quantitatives simultàniament. El projecte INSESS-COVI19 conté
variables decisionals importants que són numèriques (quantes persones viuen a la teva llar), i
d’altres qualitatives (situació laboral? Contracte fix, temporal, ERTO, etc). Per aquest motiu és
necessari utilitzar una mesura de compatibilitat (Anderberg 1973) que permeti atacar matrius de
dades que contenen simultàniament variables numèriques i qualitatives. En aquest sentit hi ha
diverses opcions (Nonell 1995), però es proposa utilitzar la distància mixta de Gibert (Gibert 1996)
que en precedents estudis ha demostrat generar resultats més cohesionats des del punt de vista
semàntic que altres propostes de la literatura, com el coeficient de dissimilitud de Gower (Gower
1971). Aquesta distància representa una ponderació entre la variància intra i la variància Entre
d’una certa partició.
Amb aquestes especificacions es pot realitzar una classificació ascendent jeràrquica que agrupi els
individus en classes (o clústers). Quan la grandària de la mostra és massa gran per poder executar
algorismes de complexitat quadràtica com és el cas de la classificació ascendent jeràrquica, la
nostra proposta és treballar amb acceleradors de l’algorisme i utilitzem una adaptació de
l’estratègia CURE [Guha 1998] que interposa un procediment de mostreig combinat amb un procés
de K-NN al propi algorisme de classificació jeràrquica per poder-lo escalar a dades massives [Karna
2021].

2.4.

La interpretació automàtica de perfils

Una de les aportacions importants de la proposta són les eines de postprocessament de les
classes a través de les quals es pot generar automàticament una imatge simbòlica de la
composició de les classes en l’espai multidimensional tot incorporant informació semàntica
de les variables (representada en un codi de colors) i permetent a l’usuari final de poder
induir el concepte (en el sentit més simbòlic de la paraula) que representa el cluster de
forma immediata. En aquest cas la forma com la metodologia interactua amb l’expert és
la visualització en un espai simbòlic de la informació continguda en els clústers. En una
altra línia de mètodes, es pot també aplicar tècniques de raonament automàtic i induir
conceptes explícits sota una formalització en lògica probabilística que seria directament
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interpretable per una màquina. En aquesta prova de concepte s’ha treballat amb l’eina de
visualització simbòlica (quadre semàfor anotat basat en termòmetres, referit més amunt.
Utilitzant el termòmetre (Figura 5) com a interfície interactiva per transmetre al sistema
informació semàntica sobre la interpretació de les variables (en relació a un gran concepte
latent de referència), el sistema pot internament generar una versió interpretada de les
variables (numèriques i qualitatives) i estudiar com interaccionen aquestes noves variables
amb les classes. Amb un algorisme semblant al que s’utilitza per etiquetar les fulles d’un
arbre de decisió es poden etiquetar les caselles del termòmetre i assignar-los, no una
classe, sinó el valor semàntic de la variable (representat en un color bàsic) dominant per
aquella classe i variable. A partir d’aquí, un model basat en la teoria del color i que es
relaciona amb la incertesa d’aquesta assignació, permet determinar el grau de nitidesa
d’aquest color i anotar el semàfor amb caselles més brillants (associades a composicions
més segures de la casella) i d’altres més enfosquides (associades a major incertesa). El
semàfor anotat basat en termòmetres permet induir molt fàcilment el concepte prototípic
representat en cada classe. L’anotació dona eines per entendre sobre quines caselles (les
més brillants) podem elaborar les decisions més arriscades.
En el cas que ens ocupa el concepte latent de referència seria la vulnerabilitat. Per tant,
el termòmetre assignarà color vermell als valors alts de variables com Sentiment de
sol.litud, o a valors baixos en variables com el sou. El model de color derivat per poder
anotar el semàfor assumeix que es disposa d’una mesura de la puresa (o incertesa)
associada a cada casella del semàfor i l’utilitza amb el següent marc formal, per derivarne el to més o menys enfosquit de la casella (Gibert Conti 2015) tal com indica la figura 7.
Eines com el termòmetre o el semàfor, i el semàfor anotat, ja sigui manualment o sobre la
informació que es deriva del termòmetre, són elements directament relacionats amb
l’emergent àrea de la IA anomenada Explainable AI. Donat el color d’una casella del
semàfor, la brillantor es determina en funció d’aquesta mesura de variabilitat local a la
casella i el color resultant per la classe C i la variable k, sigui h_Ck, s’expressa sota un
model RGB: h_Ck(x)=(R, G, B), seguint les següents equacions, que foren induïdes en
recerques anteriors amb models basats en dades també i en el coneixement dels experts.
Essent x la mesura de variabilitat de la casella en qüestió,
, si la casella té un to base vermell
, si la casella té un to base verd
, si la casella té un to base groc
i essent les funsions S i S’ de les expressions anteriors les següents:
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Figura 7: Model basat en teoria del color per anotar el semàfor. Elaboració pròpia

3.
3.1.

Implementació de la solució
Arquitectura, tecnologia i dades utilitzades

A la Figura 8 es presenta l’esquema gràfica de l’arquitectura del sistema INSESS-COVID19

Figura8 Arquitectura INSESS-COVID19. Font: Elaboració pròpia
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El sistema treballa amb les dades que arriben del qüestionari, el qual responen directament els
ciutadans seleccionats accedint a la web i al formulari a través del seu mòbil. En el cas d’INSESSCOVID19, una mostra de 1000 ciutadans pertanyents a 20 perfils de ciutadania considerats
d’especial vulnerabilitat pels experts, recollits amb un disseny bietàpic per conglomerats i quotes.
El qüestionari es respon en 15 minuts.
És interessant fer notar que el qüestionari permet recollir dades d’estructura més complexa que
les habituals dades numèriques (com el número de persones que viuen a la pròpia llar) o qualitatives
(com el règim de tinença de l’esmentada llar). En efecte el qüestionari inclou variables amb
estructures complexes i algunes d’elles s’expressen al llarg de diverses columnes de la base de
dades; entre elles, variables multivaluades o variables temporals. Tractar amb aquesta situació
requereix el desenvolupament d'alguns components addicionals, entre els que hi ha una ontologia
de variables complexes als elements de la qual s’hi associen uns procediments d’anàlisi automàtica
dissenyats per a cada element, eines visuals i analítiques dissenyades específicament i indicacions
concretes sobre què i com reportar, que s’expressen en el component de coneixement que descriu
la matriu de dades.
Algunes eines de visualització ja les hem vist a l’apartat anterior. Aquí ressaltem el diagrama de
trajectòries per a paquets de variables que representen la mateixa mesura en tres instants del
temps contigus. Internament s’analitzen les trajectòries més freqüents:

Figura 9: Diagrama de trajectòries. Font: Resultat del software dissenyat

Per la part d’identificació de perfils s’utilitza una combinació de clustering, termòmetres, semàfors
i anotacions que permeten conceptualitzar els perfils, i per fi, etiquetar-los
Un cop s’han baixat les dades del servidor, l’anàlisi en local triga uns 5 minuts a generar el word
maquetat que conté els resultats de l’anàlisi. El document és editable i l’usuari podrà afegir
comentaris o treure’n detalls per a construir el document de treball o l’informe final.

3.2.

Reptes resolts i resultats obtinguts

El principal repte que resol INSESS-COVID19 és fer possible que un decisor disposi de la informació
que necessita per a prendre la seva decisió en un temps molt curt, quan aquesta informació, tot i
esser rellevant per a la decisió, no està disponible en el sistema d’informació de referència.
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El segon repte que resol és que aporta la tecnologia i infraestructura que permet anar a buscar
aquesta informació a l’origen, és a dir, a les persones que en disposen, directament, i que amb un
simple mòbil es pot posar aquesta informació a disposició de forma totalment anònima i segura
El tercer gran repte és que resol el procés d’explotació d’aquesta informació en uns tempos molt
breus, de manera que en pocs minuts es pot baixar la informació del qüestionari i, utilitzant
tècniques de ciència intel·ligent de dades, es pot extreure d’aquestes dades el coneixement
rellevant per la decisió
El quart repte és que el resultat de l’anàlisi es post-processa també amb tècniques de reporting
automàtic per tal de fornir al decisor un document de treball directament utilitzable en el propi
procés de decisió, superant així un dels grans temes pendents actualment, que és la inserció
adequada de la dada en els processos de decisió que permetin un aprofitament efectiu del valor
afegit de la dada
El cinquè repte que resol és que aïllant les components que depenen del coneixement específic de
domini i incorporant una component de coneixement que modela formalment aspectes semàntics
del qüestionari, la component analítica és totalment independent de la temàtica del qüestionari,
obrint la porta a la transferència d’aquesta tecnologia d’extracció de coneixement decisional a
partir de dades a qualsevol altre àmbit que no sigui la vulnerabilitat social i qualsevol altre
categoria de decisió que no sigui gestionar els serveis socials. Per tant l’adaptació de l’eina a altres
casos d’us es redueix a dissenyar el nou qüestionari d’interès i el seu model de coneixement
associat, que el sistema ingerirà com a input, de forma similar a com ingereix les dades que rep
del qüestionari.
Quant a resultats, la tecnologia, la web i el qüestionari digital es va desenvolupar entre abril i juny,
ja que la convocatòria es va resoldre a l’abril. A principis de juliol es van fer dues proves pilot amb
La Noguera i Platja d’Aro i la consulta es va llençar el juliol les 105 ABSS de Catalunya amb intenció
de tancar-la en pocs dies, però la situació de desbordament que ja vivien les ABSS coincidint amb
la primera desescalada, feia impossible als tècnics de Serveis Socials identificar els participants a
l’estudi. Per aquest motiu es van redissenyar unes noves versions online dels tallers, deslocalitzats
en el temps i la geografia dels participants i es van rellançar els tallers sota aquesta modalitat a
meitats de juliol. La pandèmia no es resolia i els models de propagació de la malaltia albiraven ja
la segona onada de l’octubre. Per aquest motiu es va decidir allargar el període de recollida de
dades fins al 6 de desembre. Els resultats del projecte a nivell de tot Catalunya ser presentats
públicament el 15 de desembre al Palau Robert davant les directores generals de Serveis Socials i
Igualtat, amb una explotació de dades completa realitzada en menys d’una setmana. L’informe
INSESS-COVID19 es pot descarregar de la web del projecte insess-covid19.upc.edu i posava al
desembre primeres xifres sobre l’impacte en la salut mental de les persones degut al confinament,
identificava les especials vulnerabilitat de les dones maltractades en la situació mai vista abans de
confinament, de les dones grans soles amb escletxa digital, la major incidència de la crisi en la
vulnerabilitat femenina, les dificultats de les persones que havien necessitat prestacions
econòmiques per poder-les sol·licitar i rebre, l’impacte important sobre la població que es dedicava
als serveis essencials, novetats, entre d’altres respecte l’escenari previ a la pandèmia dels Serveis
Socials a Catalunya. Els detalls es poden trobar a l’informe i també a la presentació del Palau
Robert, disponible al web del projecte també. Al gener es van lliurar els informes específic de
territori de les ABSS que havien aportat suficient número de participants i no entraven en conflicte
amb la revelació del secret estadístic. Durant el mes de febrer es va realitzar la classificació d’ABSS
per poder fer informes específic de territori per aquelles que no permetien una anàlisi individual
per manca de suficients participants. El 9 de març es va presentar dins la setmana de la dona de la
UPC la mirada de gènere sobre aquest informe, amb resultats preocupants sobre l’impacte extra
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que havien rebut les dones per aquesta pandèmia en relació als participants homes. Entre febrer i
abril s’han definit condicions per ampliar l’estudi en alguns territoris concrets aportant més
ciutadans, per utilitzar la tecnologia INSESS-COVID19 en un cas d’ús reduït com a activitat
inspiradora en nens i nenes d’instituts de Barcelona dins el programa AquiSTEAM de la UPC, i per
llençar una consulta nova per esbrinar l’impacte detallat de la COVID19 a un col·lectiu econòmic
específic. En aquests moments estem preparant per als dos darrers casos els nous

qüestionaris amb els equips d’experts corresponents.

3.3.

Limitacions actuals de la tecnologia

La limitació principal de la tecnologia està en quatre aspectes clau, cap dels dos relacionats ni amb
la intel·ligència artificial ni amb el processament de les dades
Per una banda és important aterrar bé quina informació és rellevant per a la decisió que es vol
prendre i assegurar que el disseny del qüestionari aporta la informació requerida, que la redacció
de les preguntes admet el mínim nombre d’interpretacions alternatives i és el mínim d’ambigua
possible i que la durada del qüestionari és prou breu per no cansar el respondent, o minimitzar el
nombre de casos d’abandonament del qüestionari abans de completar-lo
Per l’altra és clau definir una població diana representativa del col·lectiu objecte de consulta i
assegurar que es rep un número representatiu de respostes en els marges de temps necessaris. En
aquest sentit l’organització de tallers col·laboratius permet el control dels moments en què es
produeixen les respostes al qüestionari, si bé requereix la logística d’organitzar els tallers. Evitar
els biaixos en la mostra de respondents respecte de la població diana i de les respostes fruit de
males interpretacions de les qüestions és clau per la validesa dels resultats obtinguts de l’anàlisi
INSESS-COVID19 de les dades obtingudes.
En tercer lloc INSESS-COVID19 està dissenyat per no revelar patrons multivariats massa específics
que corresponguin a pocs ciutadans i poguessin desvetllar el secret estadístic. Aquest disseny, que
és una garantia per la privacitat de les persones que aporten informació sensible, pot representar
alhora una limitació alhora de presentar resultats específics per subpoblacions concretes (informes
locals a territoris petits, informes específics per col·lectius més reduïts (persones amb certes
discapacitats, ...), ja que si no i ha prou dades per al segment poblacional que es vol analitzar una
bona part dels resultats poder quedar afectats i no ser publicables. En aquest cas cal assegurar un
suficient número de respostes del segment que permeti l’anàlisi completa.
En quart lloc la ciberseguretat associada al servidor del núvol que hostatja les dades recollides és
també important. Tot i que aquest sí que és un aspecte que recau directament sota el control dels
qui implementen el servei cloud del qüestionari digital i és possible tractar aquest aspecte amb
cura en fase d’implementació de la infraestructura tecnològica del servei.
Aquestes són, no obstant, limitacions pròpies de pràcticament tots els projectes basats en dades,
les dues primeres totalment fora del control de la tecnologia INSESS-COVID19 pròpiament dita i més
aviat lligada als usos concrets que se’n puguin fer. Tractar amb la cura necessària aquests aspectes
serà important per l’èxit de les aplicacions i la validesa dels resultats obtinguts de l’anàlisi de les
dades recollides.
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4.

Potencial impacte de la solució

La solució INSESS-COVID19 ha tingut ja un impacte directe en la gestió dels Serveis Socials i les
polítiques d’Igualtat en el marc de la pandèmia, donat que és un dels primers estudis que aporta
xifres sobre l’impacte de la crisi de la COVID19 a Catalunya, sobretot de la primera onada, que
s’han pogut conèixer mentre encara s’estava gestionant la crisi. La segona ronda d’explotació de
dades ha permès també aportar informació més específica al món local, amb una segona ronda
d’informes específics de territoris més petits (pocs municipis, o poques comarques juntes) amb
les seves especificitats.
La tecnologia INSESS-COVID19 implementa entre d’altres coses el mòdul de ciència de les dades
que analitza automàticament les dades recollides al núvol del qüestionari de referència (que en
cas presentat és el qüestionari també anomenat INSESS-COVID19 i que recull informació sobre la
vulnerabilitat social) i un segon mòdul que utilitza tècniques d’intel·ligència artificial per a
identificar territoris de perfil semblant i amb un suficient número de respostes que permetin
informes locals més específics. La part analítica del sistema descansa sobre un disseny on el
qüestionari està parametritzat i utilitza una complexa component de coneixement per injectar
informació sobre la semàntica de les variables al sistema. Això permet que es pugui substituir el
qüestionari i el model de coneixement associat per un altre en qualsevol moment, i és la clau per
transferir la tecnologia a qualsevol altre àmbit
És a dir, per donar suport basat en dades d’usuari a qualsevol decisió, només és necessari
identificar:
1. Quina informació és rellevant per la decisió i dissenyar el corresponent qüestionari i model
de coneixement associat
2. Quina població diana pot aportar aquesta informació i fer el corresponent disseny mostral
per garantir la representativitat de les respostes obtingudes
D’aquesta forma seria possible utilitzar INSESS-COVID19 per coses tan variades com conèixer la
reacció d’un públic al llançament d’un determinat producte, o conèixer els problemes del dia a
dia de les infermeres durant la crisi de la COVID19, el nivell d’adopció d’un determinat protocol
de seguretat als treballadors d’una certa fàbrica, o els problemes més urgents a atendre en
matèria de normativa d’indústria segons els industrials d’un cert sector o el nivell d’acceptació
de la població a una nova legislació per citar-ne només alguns.
Havent parametritzat totes les components que requereixen coneixement específic del domini
d’aplicació, l’eina és molt versàtil i d’utilització totalment transversal, permetent obtenir en
temps molt curts tota mena d’informació necessària per una decisió que no estigui disponible en
els sistemes d’informació de referència habituals, amb la qual cosa té un enorme potencial per
gestionar situacions d’emergència i situacions disruptives, justament perquè solen requerir
informació per la gestió que no sol estar disponible en cap base de dades.
En aquest sentit creiem que INSESS-COVID19 té un gran potencial com a eina de suport a la presa
de decisions de tots els nivells, des de les més operatives, fins les més estratègiques i en multitud
d’àmbits d’aplicació.
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Un projecte de:

INSESS-COVID19 (ref CCD-UPC-L019) és un dels 21 projectes prioritzats per la convocatoria especial
COVID del CCD de al UPC i ha comptat amb el suport de les següents institucions
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