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2. Un procés atrevit i 
ambiciós 
 

Objectius 
Fases i Calendari 
Espais de Participació 
Les grans xifres 
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1 Elaborar el PAM i els PADs 2016-2019 amb una participació activa de la ciutadania, 

de manera oberta, transparent i en xarxa.  

2 Donar protagonisme a la ciutadania de Barcelona.  

  

3 Donar protagonisme als barris per fer ciutat des dels barris i que la ciutat els tingui en 

compte en el moment d’elaborar polítiques d'àmbit de ciutat. 

4 Aconseguir aportacions d’una diversitat i pluralitat d’opinions i interessos. 

  

5 Facilitar la participació dels col·lectius menys actius o amb més dificultats.  

  

6 Fomentar una cultura de la participació activa, de construcció col·lectiva del govern 

de la ciutat i de la democràcia ciutadana. 

7 Enfortir les bases per a futurs processos de participació ciutadana.  

  

Els objectius del PAM:  
 



Fases i Calendari  
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Espais de participació 
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La participació al PAM– Les grans xifres 
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Font de les icones: IconFinder 

Espais de participació: 

• 410 cites amb 11.577 assistències (participants), 83 de les quals “singulars” 

•  265 sortides amb carretó   

• 5 debats en línia 

 

Participants: 

• 39.049 participants (24.144 usuraris registrats, 57% digitals) 

• 1.555 usuaris únics van fer propostes al Decidim 

• 2.045 entitats, associacions, organitzacions, col·lectius i plataformes (17% digitalment) 



La participació al PAM – Les grans xifres 

LAB Metadecidim 

 

9.560 propostes 
ciutadanes  
(53% Decidim) 

165.088 suports  
 a les  propostes 

18.191 comentaris 

1.467 actuacions 

Font de les icones: IconFinder 



3. Aspectes positius 
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Encerts del procés i del Decidim 
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Del procés participatiu: 

 Àmplia cobertura territorial (descentralització dels debats) 

 Esforços per arribar a col·lectius invisibilitzats (singulars) 

 Participació plural i diversa 

 Els debats amb documentació prèvia o introducció diagnòstica són els que millor van 
funcionar 

 Document de partida i l’estructura d’eixos (proposta PAM municipal)  

 Nous espais d’intel·ligència col·lectiva i de coproducció 

 Pluralitat d’agents implicats (dinamitzadores, treballadores municipals, polítics, 
ciutadania, organitzacions) 

 Divisió de la licitació en petits lots: diversitat, adaptabilitat, riquesa, pluralitat 

 

 



Encerts del procés i del Decidim 
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Del Decidim: 

 Proporciona una eina nova per a respondre a una nova necessitat 

 Adaptabilitat a les necessitats de cada moment 

 Transparència 

 Retorn 

 Traçabilitat 

 Amplificació del procés 

 Visualització contínua 

 Hibridació: combinació i suma de la participació presencial i la participació virtual 

 Volum, relacions i interaccions sense precedents 



4. Aspectes de millora 
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Aspectes de millora 

Durant el procés participatiu: 

 Manca d’una diagnosi compartida que vehiculés les propostes 

 Coincidència entre la fases (d’elaboració de propostes i el calendari de suports) 

 Dificultat per part de la ciutadania d’analitzar i avaluar totes les propostes (aleatorietat, filtres, 
buscadors, agrupació de propostes-traçabilitat) 

 Manca de “qualitat” de les propostes (moltes idèntiques) 

 Calendari  

 Excés de convocatòries ajustades en el temps  

 Garantia de privacitat vs. Anàlisi de perfils de participats i de l’escletxa digital 

 Repte d’arribar a més col·lectius (accessibilitat) 
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Aspectes de millora 

Durant el tractament político-tècnic de les propostes: 

 “Work in progress” la frase maleïda 

 Noves  eines impliquen noves lògiques: pedagogia, formació i pràctica 

 Importància d’un retorn plenament argumentat 

 Tractament específic per a aquelles propostes amb un nivell de suports molt elevats 

 

Durant la implementació: 

 Escassa traçabilitat de la proposta inicial (ciutadana) 
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Moltes gràcies per 
la vostra atenció! 




