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1. Presentació Web encomuparticipa.barcelonaencomu.cat
Entra a la web del nostre Decidim: encomuparticipa.barcelonaencomu.cat Una vegada
estiguis a dins pots seguir la imatge d'inici de Programa i llegir-ho tot.

Per poder comentar o fer propostes hauràs d'obrir sessió.



2. Vull obrir sessió
En la pàgina d'inici clica en la cantonada superior dreta al botó de "Entra". Et portarà a la
següent pàgina, on podras iniciar sessió de dues maneres: 1) amb el teu correu i
contrasenya o 2) mitjançant el teu usuari de Barcelona en Comú. Si mai has entrat o no
recordes la teva contrasenya, rebras instruccions per desbloquejar el teu usuari.

Si teniu cap dificultat, també ens podeu fer arribar vostres propostes i comentaris al
següent email: programa@bcnencomu.cat

mailto:programa@bcnencomu.cat


3. Vull coneixer l’estructura del Decidim de Programa
A la pàgina d'entrada pots veure la imatge de Programa i les últimes activitats al Decidim. Si
cliqueu per entrar a la pàgina de Programa. Si no també podeu entrar des de Processos.

Una vegada a la pàgina de Programa veureu 3 possibles pestanyes: El Procés, se us
explica com funciona el procés programàtic; Orientació dels Àmbits, on són els diferents
textos que marquen la línia política de les categories del programa; Proposa una Nova
Mesura, on et permet fer una nova proposta. També podeu veure en quina fase es troba el
procés i quines feses hi ha.



1. Pestanya “El procés”

A la pestanya de Procés trobareu una breu explicació del procés i del Decidim així com el
document amb el procés programàtic i el seu calendari.

2. Pestanya “Orientació dels Ámbits”



En aquesta secció podreu llegir i fer comentaris als textos d'orientació que
defineixen la línia política dels diferents àmbits del programa. Aquests textos
donen el context per a les propostes programàtiquesr. A més, tant aquí com amb les
noves propostes podreu filtrar-les amb la columna de categories per trobar-les més
fàcilment.



Si obriu sessió podreu fer comentaris als textos d’orientació.



3. Pestanya “Proposa una nova mesura”

En aquest apartat es poden introduir propostes clicant a Nova Proposta. Recomanem
que abans de presentar una proposta llegiu els textos d'orientació de l'àmbit corresponent.

Una vegada a dins de la Nova Proposta, has de ficar un títol d'almenys 15 caràcters i una
justificació i contingut de la mesura fins als 3500 caràcters.



Una vegada redactat la proposta has de donar-li a continuar, seleccionar l'àmbit al qual
pertany i enviar la proposta per la seva publicació.



A més d’aquestes 3 pestanyes, a la part dreta de la pantalla pots consultar quines
son les fases del procés programàtic i en quin punt estem.



4. Tractament de les Propostes

Les propostes i comentaris que feu al Decidim s'incorporaran a la resta de les propostes
rebudes i seran analitzades pels responsables dels diferents àmbits per valorar la seva
incorporació al Programa o Document Polític (document que recollirà les propostes
adreçades a altres administracions que no siguin l’Ajuntament). Podran ser incorporades
en la seva totalitat, parcialment, amb modificacions, o rebutjades si son incompatibles
amb el projecte polític de Barcelona en Comú, ja estan recollides o no son factibles. Durant
els mesos de març i abril anirem responent les propostes, informant a la persona que
les ha enviat de si s’han incorporat o no i per quin motiu


