
Convocatòria: Tech against Disinformation 
Formulari de participació 

A continuació, trobaràs el formulari de participació de la convocatòria “Tech against 
Disinformation” de Digital Future Society. Abans de respondre el formulari, t’aconsellem 
llegir el “Termes i condicions ” detingudament. Per altre banda, intenta respondre a 
las preguntes de forma clara y detallada par tal de facilitar la comprensió de la teva 
proposta per part de los avaluadors.  

El procés para participar es el següent: 

1. Omple aquest Formulari de participació.
2. Guarda el Formulari de participació amb el nom de la teva organització.
3. Adjunta el Formulari de participació a la pàgina web de la convocatòria:

https://digitalfuturesociety.com/ca/registration-tech-against-disinformation/ y
prem el botó “enviar”. 

4. Un cop enviat rebràs un correu electrònic confirmant la teva participació.

Recorda que és obligatori respondre a las preguntes amb asterisc (*) 

Si tens qualsevol dubte, pots contactar a challenge@mobileworldcapital.com i 
et respondrem en la major brevetat possible. 

Informació personal 

Nom* Cognoms* 

Càrrec* Organització* 

Ciutat* País* Tipus d’organització* 

Telèfon* Correu electrònic* 

Pàgina web 

Títol de la proposta 
Indica un títol breu i atractiu per a la teva proposta. * 
(Màxim de 100 caràcters, incloent espais)  

https://digitalfuturesociety.com/ca/registration-tech-against-disinformation/
mailto:challenge@mobileworldcapital.com
https://digitalfuturesociety.com/app/uploads/sites/9/2021/05/TC-TechAgainstDisinformation_CAT.pdf


Enfocament i Impacte 
1. Presenta la teva  solució, explica com funciona i descriu el problema específic al qual

es dirigeix. * (Màxim de 2000 caràcters, incloent espais) 

2. Indica la fase del procés de verificació al qual es dirigeix la solució (p. e. automatització,
optimització de recursos, rapidesa, fiabilitat, etc.) * 

Una altra fase: 

3. Explica quins beneficis y millores generaria la implementació de la solució plantejada. *
(Màxim de 2000 caràcters, incloent espais) 



Innovació
4. Quines son les característiques innovadores de la teva solució? En què es diferencia

respecte la resta de solucions existents en el mercat? * (Màxim de 2000 caràcters, incloent 
espais) 

5. Indica el nivell de maduresa tecnològica actual de tu solució (Utilitza la escala de
Technology Readiness Level para indicar el nivell). Explica quan, com i on s’ha provat la teva 
solució. * (Màxim de 1000 caràcters, incloent espais) 



Escalabilitat 
6. Quin potencial d’escalabilitat té la solució? Es tracte d’una solució fàcilment adaptable a

altres organitzacions, àmbits geogràfics o contexts lingüístics? * (Màxim de 2000 caràcters, 
incloent espais) 

Organització 
7. Explica la experiència prèvia de la teva organització en el sector/àrea de la verificació de la 

informació. Indica els projectes i iniciatives prèvies en les que heu participat i a quin lloc
s’han dut a terme. * (Màxim de 2000 caràcters, incloent espais) 



Pla d’implementació simplificat 
8. Com es pretén testejar l’eina? Descriu les diferents fases del projecte (preparació,

implementació del piloto, avaluació dels resultats, comunicació, etc.) i indica les activitats
necessàries para aconseguir els objectius prevists.* (Màxim de 1000 caràcters, incloent
espais, par a cada una de les fases) 

Fase 1 Preparació de la prova pilot 

Objectius  
i tasques* 

Duració* 

Fase 2 Implementació de la prova pilot 

Objectius  
i tasques* 

Duració* 

Fase 3 Avaluació i impacte 

Objectius  
i tasques* 

Duració* 

Fase 4 

Objectius  
i tasques 

Duració 
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