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Els membres del grup de treball encarregat de concretar aquest Eix per a la JAM 2017 

han estat: 

• Albert Aixalà Blanch, tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Albert Martin Gómez, tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Núria Pasqual Bruna, tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Núria Baldrich Mora, facilitadora de grups en El Camino del Élder. 

 

L’eix de processos es va dissenyar entorn a l’objectiu de pensar i debatre 

col·lectivament les potencialitats de l’eina decicim.barcelona en el 

desenvolupament de processos de participació ciutadana.  

Atenent a l’objectiu definit, aquest eix va comptar amb tres moments diferenciats en la 

JAM atenent a la següent estructura: 

1) 10:00 – 12:00 h:  Diàleg d’experiències. 

2) 12:30 – 14:00 h: Taller 1 per definir estàndards dels processos participatius.  

3) 16:00 – 19:00 h: Taller 2 per definir una meta-plantilla de processos. 

 

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT: 

➢ L’Eix processos en la JAM 2017. 

➢ Dinàmica i resultats de l’Eix: 

• Diàleg d’experiències. 

- Objectius assolits. Fortaleses a mantenir. 

Potencialitats a desenvolupar. 

Oportunitats a aprofitar. 

- Objectius no assolits. Debilitats a corregir. 

Resistències a revertir. Reptes a afrontar. 

• Taller 1: Processos tipus estàndards. 

• Taller 2: Meta-plantilla de procés participatiu. 
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En la primera sessió, de diàleg d’experiències, diversos tècnics i tècniques de 

participació van explicar la seva experiència amb el DECIDIM, a partir de rondes de 

preguntes que ajudaven a centrar l’exposició. Posteriorment es va generar un espai 

obert als/a les assistents amb reflexions i preguntes. 

 

En la segona i tercera sessió, taller 1 i taller 2, a través del treball en grups, es va 

apel·lar a la intel·ligència col·lectiva de cara a definir processos, amb les seves fases 

i continguts, plantejant funcionalitats que serien necessàries per cada una de les 

fases dels processos participatius (algunes de nova creació, altres ja previstes en el 

desenvolupament de la plataforma i d’altres enteses com a millores de les funcionalitats 

ja existents), així com també es van generar reflexions pel que fa a l’encaix de la 

participació digital i la presencial.  

En el taller 1 els grups es van organitzar per tipus de processos participatius segons si 

l’objectiu era elaborar un Programa d’Acció Municipal, desenvolupar un procés de 

pressupostos participatius o dissenyar una transformació urbanística.  

En el taller 2, les fases definides en el taller 1 per a cadascun dels processos tipus es 

van aglutinar en un primer esbós de meta-plantilla de procés.  Així, es van treballar en 

grups quatre grans fases d’un procés participatiu: informació, diagnosi, debat i retorn. 

A continuació es descriu tant la dinàmica com els resultats de l’Eix per a cadascun dels 

espais de la JAM 2017. 
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DIÀLEG D’EXPERIÈNCIES 

 

En la primera sessió (diàleg d’experiències) vam mantenir un diàleg amb tècnics dels 

Ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat (Jonhatan Sánchez), Terrassa (XXX), 

Sabadell (Andreu Barea), i Iruña (Axel Pardo). Igualment, en la primera sessió va haver 

un espai obert que va comptar amb les experiències del PAM Barcelona (Núria Pascual), 

Pressupostos Barcelona (Andreu Parera), i Reglament de participació (Eva Albadelajo). 

Finalment, va haver un espai on els i les assistents van aportar algunes reflexions o van 

fer preguntes en relació a les experiències. 

A nivell de continguts, en paraules d’un dels ponents l’experiència de Decidim “és com 

conduir un Ferrari”. Seguint amb la metàfora del Ferrari, que va agafar força entre els/les 

ponents, un altre dels ponents va apuntar a que, a part del Ferrari, per poder conduir-lo 

cal tenir el carnet i cal tenir benzina per al cotxe. La metàfora va continuar agafant forma 

amb les successives intervencions fins a concloure que el problema és que sovint ens 

falta benzina (recursos), conductors experimentats (tècnics) i pistes per on poder córrer 

(context institucional favorable). D’altra banda, una altra idea amb força que es va repetir 

de manera constant va ser la de com encaixar la participació digital i la presencial 

atenent al propòsit dels processos participatius (en el buidatge, s’ha mantingut cada 

vegada que va sortir la idea ja que, malgrat pugui resultar repetitiu, és un indicador de 

que aquesta qüestió és una idea que té força i que requereix de ser atesa). 

 A continuació es recullen les idees que van sortir, què s’han organitzat en dues 

categories: 

- Objectius assolits. Fortaleses a mantenir. Potencialitats a desenvolupar. 

Oportunitats a aprofitar. 

- Objectius no assolits. Debilitats a corregir. Resistències a revertir. Reptes a afrontar. 

 

OBJECTIUS ASSOLITS. FORTALESES A MANTENIR. POTENCIALITATS A 

DESENVOLUPAR. OPORTUNITATS A APROFITAR. 

 

1) Experiència Llobregat (Programa l’H ON als barris): 

• Estructuració de la participació, front les experiències anteriors més informals i 

aïllades. 

• En l’experiència compartida a la JAM plantegen com a assoliment el fet que van 

escoltar i incloure els barris en la construcció de la visió de futur del municipi. 
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• A través d’informadors de proximitat dotats amb tablets, es promou l’accés a les 

eines digitals. 

• La Plataforma Decidim afavoreix arribar a col·lectius als que no arribaven 

anteriorment. 

• Es defineix la plataforma Decidim en termes d’èxit. 

• Igualment, es planteja com la plataforma afavoreix un llenguatge comú amb la 

ciutadania que facilita que aquesta tingui una major comprensió dels processos. 

• S’aconsegueix adequar la Plataforma, que té una potencialitat enorme que pot 

desbordar, per tal d’ajustar les funcionalitats de manera coherent a les 

possibilitats i capacitats de treball real. 

 

2) Experiència Sabadell (Construint ciutat): 

• Defineixen l’eina com a intuïtiva i accessible. 

• Al seu torn, aquesta accessibilitat al recurs digital de Decidim permet que la 

ciutadania se n’apropï. 

• L’eina permet un salt significatiu per als processos. 

• Fa més senzill el treball amb xarxa amb d’altres tècnics i tècniques. 

• Es valora positivament que la mateixa ciutadania pugui ser administradora. 

• El desenvolupament dels projectes des de les mateixes entitats és quelcom que 

es planteja com un assoliment. En l’experiència anterior s’havia copsat com el fet 

que es plantegessin idees des de la ciutadania que posteriorment assumien 

l’Administració creava una sensació de com aquesta s’apropiava de les idees que 

havien sorgit de les associacions. 

 

3) Experiència Terrassa (PAM 2018): 

• Aquesta experiència compta amb una comissió de seguiment tant a nivell tècnic 

com a nivell ciutadà. 

• Es compta amb una metodologia de treball específica. 

• Amb el Decidim s’assoleix un nivell propositiu elevat. 

• A més les propostes s’emmarquen dins els requisits normatius existents. 

• Ha augmentat molt la participació digital. 

• La plataforma digital és clara i intuïtiva. 

 

4) Experiència Iruña (Projecte mobilitat): 

• Sense excloure la importància dels espais de participació presencial i que alguns 

dels processos la participació perden sentit si no s’efectuen de manera presencial, 

a la vegada l’eina ha permès agilitzar alguns dels procediments on la participació 

implicava un cost alt en relació al benefici de fer-se presencialment. 

• Amb l’eina han augmentat tant el nombre de propostes efectuades com el nombre 

de propostes aprovades. 
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• La plataforma amplia la participació i la riquesa en les fases on es requereix obrir 

per a posteriorment entrar en fases de centrar i tancar. 

• La plataforma ajuda a ordenar i a estructurar els processos. 

• Així mateix, la plataforma permet centralitzar les propostes en un espai comú. 

• Finalment, una fortalesa que afavoreix la Plataforma digital consisteix en què 

s’augmenta la democràcia directa. 

 

5) Fila 0 (PAM Barcelona, Pressupostos Barcelona, Reglament de participació) i 

assistents: 

• Alta capacitat de la plataforma. 

• Potencialitat en la campanya de difusió dels projectes. 

• Augmenta les possibilitats de participació. 

• Augmenta la transparència. 

• Possibilitat de seguiment d’allò que passa amb les propostes. 

• Es poden recollir propostes que passen filtres de la por. 

 

OBJECTIUS NO ASSOLITS. DEBILITATS A CORREGIR. RESISTÈNCIES A 

REVERTIR. REPTES A AFRONTAR. 

 

1) Experiència Llobregat (Programa l’H ON als barris): 

• Al municipi es tenen problemes semblants als que es tenen a Barcelona i 

tanmateix comptem amb menys recursos. 

• Les propostes són nombroses, per la qual cosa es pot donar un desbordament de 

propostes.  

• S’obtenen propostes però no es recullen els fils de diàleg. 

• Portar a la Plataforma assumptes substancials. En ocasions es pot donar el cas que 

allò que es porta no és d’interès per a la ciutadania. 

• L’encaix entre la participació on-line i off-line: convé fer l’esforç de diversificar. 

El com es participa és un repte i s’exemplifica amb l’afirmació que en l’experiència 

compartida si les propostes sols s’haguessin obtingut a través de la Plataforma no 

haguessin estat tant refinades.  

• La construcció social de pensar col·lectivament es dóna en els espais presencials, 

les TIC ofereixen possibilitats però no cobreixen aquesta construcció 

col·lectiva que si permeten els espais presencials. 

 

2) Experiència Sabadell (Construint ciutat): 

• En l’experiència compartida exposen com en el plantejament inicial el fet que les 

entitats proposessin i posteriorment fos l’Administració la que donava 

continuïtat en el treball de les idees recollides, no va agradar a les entitats. A partir 

d’aquí van recollir aquesta percepció copsada i van reformular el plantejament (la 
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qual cosa va traduir aquesta debilitat a una fortalesa que ha quedat recollida en el 

corresponent apartat).  

• Els Consells tradicionals són percebuts com a espais amb una dinàmica 

institucional. 

• Als participants “tradicionals” els costa entrar en el format de participació digital. 

En aquest sentit es planteja que convé compatibilitzar la participació analògica i la 

digital. 

• És un repte a considerar el fet que els projectes puguin evolucionar a una 

essència diferent a allò que es va escollir inicialment per part de la ciutadania. 

• Repte d’incorporar noves funcionalitats per continuar millorant amb l’experiència 

de l’ús. 

• La gestió de recursos econòmics i tècnics com a repte. 

• Gestionar el volum de feina davant les possibilitats infinites de la plataforma. 

En el cas de l’experiència compartida, per exemple, no s’ha activat la funcionalitat 

per a les fases propositives. 

 

3) Experiència Terrassa (PAM 2018): 

• En les sessions constructives la participació era fluixa. 

• Les propostes efectuades i algunes amb un alt nivell de suport (més votades) 

s’emmarcaven en una normativa que no era competència de l’Ajuntament. A 

partir d’aquí van atendre aquest fet i van reformular el plantejament (la qual cosa va 

traduir aquesta debilitat a una fortalesa que ha quedat recollida en el corresponent 

apartat).  

• El pes diferent de la participació individual envers a la participació d’entitats 

en la plataforma, ha suposat com a debilitat i repte la suplantació dels perfils des 

dels quals s’interactuava en la plataforma i, en particular, com en algunes ocasions 

la legitimitat de qui es presenta com a representant d’una col·lectivitat no és 

coherent amb la suposada representativitat. 

• La manca de transversalitat dels processos participatius en les institucions es veu 

com una debilitat i un repte. De cara a promoure la transversalitat, la gestió de la 

plataforma ha de posar fàcil la participació de tècnics d’altres àrees. 

• Els òrgans de participació es perceben en crisis. 

• La participació en els processos és baixa i sempre són els/les mateixos/es. 

• Un repte a destacar és el trobar la manera d’explicar l’efecte embut: com 

s’expliquen els motius pels quals algunes propostes no arriben al final com per 

implementar-se. 

• Relacionat amb el punt anterior, es comenta com la plataforma no permet 

visibilitzar els costos de les propostes, per la qual cosa un repte a considerar té 

a veure amb la gestió d’expectatives. 

• Convé continuar atenent a com encaixar la participació presencial i la digital. 

• Finalment, convé revisar quin és el llenguatge que s’empra des de 

l’Administració. 
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4) Experiència Iruña (Projecte mobilitat): 

• Introduir la Plataforma de participació digital va ser costós a l’inici, va donar-se 

un retràs significatiu.  

• S’exposa com a dada que en el projecte es van formular un total de 782 propostes, 

de les quals a la fi en van quedar 45. Es comparava amb una metàfora de l’alambí 

per explicar aquest contres entre la quantitat de propostes finals en relació a les 

inicials. Plantejaven com d’important és poder explicar les motivacions, ja que els 

que succeeix és que sense aquesta comprensió a la fi ningú queda content del tot. 

• S’introdueix el concepte de sostre de cristall com a topall en els processos 

participatius. 

• L’encaix entre participació presencial i digital s’ha de continuar perfilant. 

• Tenim una eina molt potent (es connecta amb la metàfora del Ferrari) però el 

potencial de l’eina s’ha d’encaixar amb les possibilitats que tenim a nivell de 

recursos (de poc serveix un Ferrari si no tenim la benzina suficient). 

• Arribar a la màxima diversitat de ciutadans/es és un repte que cal continuar 

atenent. 

• També es un repte la manera de visibilitzar millor les propostes. 

• Centralitzar i ordenar els documents per fer-ho molt més senzill, es percep com 

un repte. 

• Plasmar espais deliberatius a la Plataforma és també un repte. 

• Així mateix la traçabilitat s’entén com un repte. 

• Com es pot promoure la dinamització comunitària també en la participació 

digital? 

• Metàfora dels processos de participació com un iceberg: com es pot visibilitzar la 

part subaquàtica de l’iceberg? 

• Finalment, s’apunta a que es requereix un repositori de processos anteriors. 

 

5) Fila 0 (PAM Barcelona, Pressupostos Barcelona, Reglament de participació) i 

assistents: 

• Els espais de participació estable s’estan convertint en informatius. 

• Encaix participació presencial-digital. No perdre la qualitat del treball presencial. 

• Limitació en la capacitat de desenvolupar propostes (?). 

• Hi ha temes que no criden l’atenció a la ciutadania, com per exemple fer una 

ordenança. 

• La dificultat en el tipus de llenguatge en tipus de processos com el d’elaborar un 

reglament. 

• Por a les implicacions de la participació digital. 

• S’entrega una documentació a partir de la qual participar: qui escull la informació 

necessària per als processos i com es gestiona la informació aportada per part de 

la ciutadania. 
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• Conèixer els perfils de població que participa. 

• De connectar-se a l’acte de participar. 

• Com es genera el debat a la plataforma. 

• Encaix entre la  participació presencial i digital. 

• El volum de propostes que es pot arribar a generar. 

• En la plataforma en relació a la rendició de comptes i amb la gestió d’expectatives: 

no hi ha una interlocució i la persona vol ser tractada com una persona. 

• La traçabilitat es perd en el moment que passa al nivell polític. 

• La gestió d’expectatives com a repte. 

• Compatibilitat amb els espais estables que porten temps abordant temes. 

• Amb la metàfora del Ferrari: abans de tenir un Ferrari cal el carnet de conduir i 

també cal benzina. 

• La plataforma digital no és el fi, és una eina al servei dels processos. 

 

 

 

TALLER 1: PROCESSOS TIPUS ESTÀNDARDS 

 

Es van organitzar 4 grups per tres processos tipus: 

1) Un que treballava un Procés de Pla d’Acció Municipal. 

2) Un grup per a Processos de Transformació Urbanística. 

3) Dos grups per a processos de Pressupostos participatius. 
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En cada grup es van definir: 

a) Les fases necessàries. 

b) Els continguts de cadascuna de les fases. 

c) Es va fer una valoració dins de cada fase en relació a (a) com està funcionant 

l’eina Decidim en els processos i (b) també de com es combina la participació 

digitat i la presencial.  

 

Els resultats es van recollir en targetes: 

 
 Fase 3  Contingut 

(F3) 

 Contingut 

(F3) 

 Contingut 

(F3) 

 Valoracions 

funcionalitats i encaix 

presencial-digital (F3) 

 

 Valoracions 

funcionalitats i 

encaix presencial-

digital (F3) 

 

             

  Fase 2   Contingut 
(F2) 

 Contingut  

(F2) 

 Valoracions funcionalitats i 

encaix presencial-digital 

(F2)  

 Valoracions 
funcionalitats i 

encaix presencial-
digital (F2)  

 

             

 Fase 1   Contingut 
(F1) 

 

 Contingut 
(F1) 

 

 Contingut 
(F1) 

 

 Valoracions 
funcionalitats i encaix 
presencial-digital (F1)     

 Valoracions 
funcionalitats i 

encaix presencial-
digital (F1)    

 

 

 

TALLER 2: META-PLANTILLA DE PROCÉS PARTICIPATIU 

 

Es van organitzar dos grups on es treballava per fases.  

Les fases treballades van ser: 

1) Informació. 

2) Diagnosi. 

3) Propostes. 

4) Retorn. 

Per a cada fase cada grup feia una indagació col·lectiva de cara a definir: 

a) Funcionalitats que necessitem. 

b) Millora de funcionalitats o creació de funcionalitats. 

c) Com encaixar la participació digital i la presencial. 
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Els resultats es van recollir en targetes: 

 

 
 

 

FASE X 
      

          

 Funcionalitat 

 

 Funcionalitat 

 

 Millora 

funcionalitat (M) 

 Creació 

funcionalitat (C) 

 Encaix digital i 

presencial 

          

 Funcionalitat   Funcionalitat   Millora funcionalitat 
(M) 

 Creació 
funcionalitat (C) 

 Encaix digital-
presencial. 

          

 Funcionalitat   Funcionalitat     Creació 

funcionalitat (C) 

 Encaix digital-

presencial. 

 

 

 


