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Hackathons 
 “Ens anomeneu criminals... el nostre crim és 

la curiositat” 

The Hacker Manifesto 
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Què és? 

 Una hackathon és una trobada de curta durada (24 o 48 hores), 
orientada a trobar de manera participativa i intensiva noves solucions 

d'innovació per a reptes concrets o bé per dissenyar futurs serveis i 
productes. Elements tan comuns en la nostra vida com el botó 

"M'agrada" de Facebook foren creats en una hackathon.  

 El terme, mot creuat a partir de hack + marathon, s'originà en 

cercles informàtics, pels volts de l'any 2000, per descriure 
trobades de programadors per desenvolupar software de 

manera col·laborativa. Aquesta metodologia s'està traslladant 
en els darrers anys a les organitzacions com a recurs per a 
l'acceleració de la innovació o fins i tot per a la captació de 

talent. 

 Una hackathon pot ser de dos tipus segons les persones participants: 

 Interna: es tracta de mobilitzar i focalitzar el talent intern, tot posant 

en contacte intensiu equips multidisciplinaris i dotant-los de recursos 
per resoldre problemàtiques de l'organització. Una hackathon interna 

reforça el sentiment de comunitat i ofereix oportunitats formatives. 

 Externa: hi participa talent extern a l'organització. En aquest cas, la 

hackathon suposa un autèntic canvi de paradigma respecte al 
secretisme amb què es realitzava tradicionalment la I+D a les 

organitzacions. És un model que tendeix a la innovació oberta 
formulada per Henry Chesbrough. En aquest cas sol tenir un 
component competitiu i de reconeixement, sovint monetari, dels 

projectes guanyadors. Com a eina de captació de talent, és útil per 
identificar talents versàtils, acostumats a treballar en col·laboració i 

apassionats per la seva àrea d'expertesa. 

 Segons els seus objectius, una hackathon pot ser: 

 Temàtica: apunta a la resolució d'un repte tècnic concret, l'adaptació 
ràpida a un canvi en les circumstàncies de mercat o la superació d'una 

fase d'estancament en un projecte. Està circumscrita a un problema 
concret i immediat.  

 Oberta: apunta a la formulació de diverses línies futures innovadores, 
és a dir, una mena de pluja d'idees intensificada fins al punt de 

desenvolupar les idees proposades fins al grau de prototip. Participa 
de l'esperit de la millora contínua.  
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 La metodologia de la hackathon té connexions amb la filosofia àgil 

quant a la participació col·lectiva en el procés de millora i quant a 
l'orientació als resultats. També participa de les aproximacions que 

cerquen alliberar tota la potencialitat de la intel·ligència col·lectiva. 

Eines 

 Elements d'un projecte de hackathon temàtica: 

 Objectiu articulat amb claredat: el projecte ha de plantejar un 

interrogant definit o un problema amb diverses possibles solucions 
raonables. 

 Millorar quelcom existent (upgrade): l'objectiu és explorar les 
plenes potencialitats d'un procés, producte o servei existent 

mitjançant la incorporació de nous elements que millorin 
l'experiència. 

 Fusionar: combinar diferents serveis o processos per tal 
d'augmentar la seva utilitat combinada.  

 Assolible: l'experiència ensenya que normalment els equips 
assoleixen el 25% d'allò que havien anticipat com a realitzable en un 

temps determinat. Calen objectius que creïn un sentiment de 
realització al final de la trobada, no de frustració. 

 Equips amb una persona líder: un expert en la matèria ha de guiar el 
projecte cap a la concreció i les possibilitats reals d'implantació. 

També ha d'assumir les funcions de coordinació i d’assessorament. 

 Elements d'una hackathon oberta: 

 Complexitat extrema: alguns equips exploraran solucions que, per 

la seva ambició, forçosament quedaran en la fase de prototipus o 
esbós. Això no és necessàriament negatiu, ara bé la definició de la 

hackathon ha d'explicitar si són admissibles aquest tipus de solucions i 
si s'encoratjaran i reconeixeran. Algunes idees que només han estat 
esbossades durant una hackathon després han estat extremadament 

rendibles. És el cas de l'aplicació GroupMe, que no guanyà la 
TechCrunch Disrupt Hackathon del 2010, però que fou polida i venuda 

un any després a Skype per 85 milions de dòlars.  

 Complexitat moderada: altres equips optaran per propostes que 

poden ser àmpliament desenvolupades en el marc temporal d'una 
trobada. És el cas de solucions que no exigeixen un gran 
desenvolupament tècnic o que són d'ordre més conceptual. En aquest 

cas l'equip pot centrar-se en els detalls i treballar en la presentació de 
la idea. 
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 Facilitadors: qualsevol tipus de hackathon ha de comptar amb 

facilitadors/es que orientin les persones que mai han participat en una i 
supervisin la creació d'equips compensats i complementaris.  

La dada 

El terme hacker, a causa de l'ús que n'han fet els mitjans de comunicació, ha 

adquirit connotacions negatives. Tanmateix, en els seus orígens el moviment 
hacker es nodria d'una curiositat per conèixer com funcionen sistemes 
complexos, la recerca de funcions no documentades, la resolució creativa de 

problemes i la compartició de coneixements. Un/a hacker amb intencions 
malicioses com els que veiem als titulars s'hauria d'anomenar més pròpiament 

un/a cracker.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació 

 

 Definir el target de la hackathon. Quin tipus de talent volem? Quines 

disciplines podrien crear sinergies creatives? 

 En el cas d'una hackathon temàtica, acotar allò que volem aconseguir, fixar 
un objectiu assolible. En el cas d'una hackathon oberta pensar el grau de 

complexitat que desitgem en les solucions. 

 Cercar un espai adequat al nombre de participants. Ha de satisfer qüestions 
logístiques com connexió Wi-Fi, àrees de descans, càtering... 

Difusió 

 

 Cercar espònsors per a la hackathon (universitats de prestigi, experts de 

renom, facilitadors) 

 En el cas d'una hackathon externa, llistar-la a pàgines que recopilen el 
calendari de propers esdeveniments, com hackevents. Fer-ne difusió a les 

xarxes socials. 

https://www.hackevents.co/
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L'experiència 

 

 SEAT és un fabricant d'automòbils amb seu a Catalunya, pertanyent al 

Grup Volkswagen. Hi treballen més d'11.000 persones que el 2015 
produïren prop de mig milió de vehicles, principalment a la seva planta 

de Martorell. 

 El 15 de maig de 2015 convocà un hackathon en el qual van participar 20 

estudiants d'arquitectura d'universitats espanyoles i 20 estudiants 
d'universitats alemanyes. L'objectiu de la trobada de 48 hores era 

premiar l'equip que dissenyés el millor projecte per a la seu del museu 
digital de SEAT. L'edifici virtual havia de contenir espais per a exposicions 
temporals a més d'una exposició permanent d'alguns dels vehicles 

emblemàtics de l'organització fundada el 1950. 

 El jurat estava compost per directius/ves de diferents àrees i el projecte 

guanyador s'encarregaria del seguiment i del desenvolupament. El 
resultat pot consultar-se al següent enllaç. Els guanyadors van ser els 

alemanys Anton Sahler (de la Universitat Tècnica de Darmstadt), 
Ksymena Borczynska (de la Universitat de Kassel) i Patricia Loges (de la 

Universitat Tècnica de Berlin). 

 Satisfets amb l'experiència, SEAT decidí organitzar el març del 2016 un 

segon esdeveniment: Hackthon: for a better Driving Experience. 
L'objectiu del treball dels equips multidisciplinaris en aquest cas era 

Dia de l'esdeveniment 

 

 Fer una petita xerrada inaugural sobre l'objectiu de la trobada. 

 Vetllar per una comunicació fluida entre persones expertes, facilitadores i 

participants. 

 Reconèixer i premiar el projecte i equips guanyadors mitjançant un jurat de 
prestigi. Explicitar el grau de seguiment i desenvolupament que tindran els 
projectes i les idees amb posterioritat a la clausura de la hackathon.  

http://www.seat.es/somos-seat/inside-seat/museo-digital.html
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explorar l'ús de les noves tecnologies per millorar i fins i tot per 
transformar la interacció entre l'usuari i el vehicle generant idees 
innovadores per a la interacció humà-màquina tant dins com fora del 

vehicle. 

 Els equips comptaren amb el suport de persones expertes en disseny, 

telecomunicacions i enginyeria i en el seu tancament es reconegueren 
tres categories (cadascuna premiada amb 2.000 €): 

 Millor idea: la persona guanyadora creà una app per trobar 
aparcaments lliures i així reduir el consum de carburant. 

 Millor implementació: una nova interacció entre el conductor i el 

volant basada en patrons preprogramats de vibració. 

 Projecte més votat per les persones participants: combinar dues 

càmeres dins el cotxe per autoajustar factors que afecten la conducció 
com ara la posició dels retrovisors.  

 

 Cisco Systems és una organització multinacional amb seu a Califòrnia 
dedicada principalment a la fabricació, venda, manteniment i consultoria 

d'equips de telecomunicacions. Hi treballen 70.000 persones i forma part 
de l'índex borsari Dow Jones Industrial Average. 

 El seu programa Breakathons, iniciat al febrer del 2016, està basat en la 
metodologia de la hackathon orientada a identificar noves solucions en 

selecció, desenvolupament i compromís de les persones empleades. 
Cisco va usar les pròpies tecnologies de l'empresa, com ara Webex, 

Spark Rooms i TelePresence, per reunir a tota la comunitat de Recursos 
Humans de Cisco (ubicada en 39 països diferents) durant un període de 
24 hores amb l'objectiu de generar noves solucions de RH. 

 El programa consta de 4 passos: 

 Crear una nova mentalitat: la nova forma de pensar comença amb fer 
que tothom cregui que està empoderat per propiciar canvis, grans o 

petits, fins i tot pel que toca a qüestions sobre les quals no tenen un 
control directe. 

 Usar el design thinking: centrar-se en la creació d'una experiència de 
les persones empleades que sigui intuïtiva, atractiva i reflecteixi una 

experiència de consum (consumerització dels RH). 

 Crear hacks per "trencar" els RH: proporcionar a les persones 

participants una orientació sobre com identificar un problema i 
treballar en petits grups per crear una solució. En lloc de fer front a 

un gran problema, aquest esmicolament en components petits 



 

Unitat de Coneixement –  Hackathons 
Desem bre  2016 

factorhuma.org    -7- 

abordats també per grups petits capacita les persones participants per 
assolir noves maneres de crear una experiència realment atractiva per 
a empleats i empleades. "Trencar" quelcom per veure com funciona és 

un dels elements definitoris de l'ètica hacker. 

 Reconèixer les persones guanyadores i iniciar l'execució: el procés 

abastava 16 fusos horaris, 39 països i 116 ciutats diferents. Al final de 
l'esdeveniment les 821 persones participants generaren 105 noves 

solucions RH. 

 Alguns dels elements per garantir l'èxit del programa són dotar 

d'autonomia als equips i permetre'ls un grau d'autoorganització, així com 
comptar amb facilitadors in situ. Tot i que l'esdeveniment durà només 24 

hores, la planificació va començar mesos abans, ja que és fonamental 
comptar amb prou massa crítica de persones compromeses i 

coneixedores de la metodologia. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Chesbrough, Henry. Open Innovation: The New Imperative for Creating And 

Profiting from Technology. Harvard Business School Press, 2006. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

 

A brief history of hackathons (vídeo) 

Repàs dels antecedents de la metodologia des de les hobbyist societies dels 

anys setanta fins a l'origen del terme el 1999 a la trobada de hackers 

organitzada per OpenBSD. 

https://youtu.be/Zr6VPAe9CKU 

 

“El ‘hackathon’ com a model de captació de talent”. RRHH Press, 05/12/2014. 

Article de RRHHpress sobre les potencialitats de captació de talent del format 

hackathon. 

http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:

el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-

talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159  

https://youtu.be/Zr6VPAe9CKU
http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27658:el-hackathon-como-modelo-de-captacion-de-talento&catid=45:miscelanea&Itemid=159
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“La intel·ligència col·lectiva”. Fundació Factor Humà, 04/2010. 

Unitat de coneixement sobre una forma d’intel·ligència que sorgeix de la 
col·laboració de molts individus i en la qual els processos deliberatius i els 

resultats són diferents dels que s’obtindrien individualment. 

http://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8260-la-inteligencia-colectiva  

 

Arrieta. E. “Així va transcórrer la primera 'hackathon' d’Indústria 4.0 a Europa”. 
Expansión, 08/10/2016. 

Article sobre la hackathon organitzada el setembre del 2016 per Ennomotive, 

Ferrovial i Endesa a l'IE Business School de Madrid. 

http://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html 

 

How to run a successful Hackathon  

Completa guia escrita per Joshua Tauberer sobre els passos a seguir per 
garantir l'èxit d'una hackathon. Esmenta detalls menors però importants com el 

menjar o els avantatges de comptar amb un codi de conducta. 

https://hackathon.guide/  

 

Torres Menárguez, Ana. “Per què tothom vol hackathon”. El País, 02/11/2016. 

Les maratons de hackers (o hackathons) són cada vegada més utilitzades per 

empreses de diferents sectors, a més del tecnològic, per rebre idees noves a un 

cost molt per sota del que pagarien a una consultora. Aquestes maratons 
responen a la necessitat d'accelerar la innovació de les empreses a través de 
l'atracció i retenció del talent jove, que seria més complicat d'aplicar en altres 

formats més tancats. 

http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-

quiere-hackathon  

 

http://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento/8260-la-inteligencia-colectiva
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/10/08/57f7cba746163fd4788b4591.html
https://hackathon.guide/
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-quiere-hackathon
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/12631-por-que-todo-el-mundo-quiere-hackathon

