
Indicacions per a la Relatoria: 

 

Objectius: recollir tota la informació de la taula, especialment els reptes, 

temes, enfocament polític sobre els mateixos i mesures proposades. 

Passos a seguir: 

1. Agafar acta detallada reflectint consensos, dissensos o opcions plantejades, i 

recollint les intervencions i propostes fetes. 

2. Corregir el document d'acta. 

3. Sistematitzar la informació a la taula que teniu a baix 

4. Finalitzar el document no més tard del dia 7. 

 

 
 

Acta Taula de Participació i Innovació Democràtica: 

 

Marc Serra fa la intro: 

Al 2016 vam crear les consultes ciutadanes com a mecanisme de democràcia, però 

pels recursos Agbar, no s’ha pogut fer consultes, tot i així, s’han fet grans processos 

de participació com els Pressupostos participatius. S’ha pogut fer gràcies al 

decidim.barcelona, infraestructura de participació digital amb més de 150.000 

persones registradas. Decidim ha aconseguit ser una de les primeres plataformes 

de participació a nivell internacional. 

 

Us faig la pregunta que hem de contestar avui: Com ha de ser la Barcelona del 2030 

en quan a participació, acció comunitària i innovació democràtica? 

 

Ekaitz Cancela: 

Las grandes plataformas tecnológicas han introducido como única forma de 

innovación el mercado. Todo nuestro talento se está canalizando a través de estas 

plataformas (Airnbnb, Uber, Tinder, Facebook, Instagram…), todas estas 

plataformas median nuestra vida en la ciudad. No somos una ciudadanía de 

derechos garantizados por el estado, si no que somos consumidores pasivos de 

estas tecnologías, nos consideran sujetos consumidores que lo único que saca lo 

mejor de sí mismo es a través del mercado. Tiene que cambiar radicalmente. La 

ciudad establece formas de relacionarnos fuera de la fábrica y los medios de 

producción. La bienal, los movimientos sociales, la participación en los asuntos 

públicos: ¿cómo hacemos que la tecnología desbloquee los dogmas del mercado? 

el estado y en este caso el ayuntamiento tienen un rol claro para construir 

infraestructuras alternativas (como Decidim). Los de Silicon Valley no tienen ni idea 

de los problemas de las ciudades. ¿Por qué no desde los movimientos sociales se 

tienen acceso a estas plataformas para transformar y desbloquear planos de 

actividad humana? ¿Por qué no existe una plataforma de cooperativas que luchen 

contra el capitalismo de plataforma? ¿Por qué no hay una plataforma pública para 

https://www.decidim.barcelona/?locale=es


los movimientos sociales? Hay que garantizar la vida en la ciudad como un derecho, 

no como un servicio. El Software debe ser abierto. Nos vigilan a través del consumo 

de plataforma, de sistemas. Tomemos las plataformas para crear sistemas de 

reputación social, comportamientos activistas y altruistas. Ingresar estos 

mecanismos de feedback para enriquecer la ciudad. Las infraestructuras tienen que 

ser un bien común y tienen que servir para la solución de problemas sociales, para 

un beneficio colectivo alternativo al mercado, para abordar problemas como la 

desigualdad o el calentamiento global. Hay que construir la alternativa a la smart 

city. 

 

Oscar Rebollo: 

Com volem que sigui el futur? Volem una ciutat més democràtica on la ciutadania 

tingui més capacitat per autoorganitzar-se i més capacitat crítica, capaç de generar 

ajuda mútua i un benestar comunitari, amb cures, amb solidaritat. Per això són claus 

les infraestructures comunitàries. Què és una infraestructura comunitària? d’una 

banda la pedra (biblioteca) i de l’altre la capa organitzativa (persones que hi 

treballen a dintre amb determinats objectius i metodologia). BCN és una ciutat 

privilegiada en infraestructura física: més de 800 equipaments municipals de tot 

tipus (joves, infants, gent gran, museus, instal·lacions esportives), uns 2m2 per 

habitant. Tenim 40 casals de barri, 40 centres cívics, biblioteques, etc…. des del 

punt de vista d’infraestructura física, som una ciutat privilegiada. Noc cal construir 

més, sinó que cal fer reformes: transformar els equipaments en refugis climàtics i 

digitals. Hem de posar el focus a la capa organitzativa, cal una aposta de recursos 

per enfortir professionalment aquests espais i cambiar estratègies relacionals. Tenim 

unes Infraestructures orientades a la provisió d’activitats presidida per l’eficàcia i 

l’eficiència. Falta la provisió comunitària, el benestar comunitari. Necessitem 

etiquetes noves pels equipaments (com el Canòdrom, com el centre de Vida 

Comunitària de Trinitat Vella). Hem de canviar el menú dels equipaments, hem 

d’innovar, fer noves mescles, cal més polivalència, flexibilitat, altres enfocaments i 

altres intencionalitats. Cal també revisar horaris dels equipaments i serveis, tenim 

equipaments plens a la tarda però buits al matí. 

 

Gala Pin 

El futur que m’agradaria és que al 2030 no hi hagi una regidoria de participació. 

El Decidim és un exemple de com hem après sobre tecnopolítica, i lo comunitari de 

la ciutadania. Hem d’aspirar a què al 2030 la participació sigui transversal a 

l’Ajuntament. Quan vam entrar a l’Ajuntament vam veure que no hi havia cultura 

participativa. L’aprofundiment democràtic no ve per quines polítiques fem sinó pels 

subjectes que fan aquesta política. És una obligació que entri més gent racialitzada 

a l’ajuntament perquè l’aprofundiment democràtic ve donat per l’ampliació dels 

subjectes que participen.  

Anem a una societat del consumidor soberano (com ha dit l’Ekaitz), per això hem de 

tenir en ment el tema de la tecnologia per la transformació. 

 



Propostes del programa: 

● Ampliació dels mecanismes democràcia directa: Iniciatives-consultes 

ciutadanes amb el nou reglament que ara s’ha aprovat.  

● És indispensable treballar amb la resta de grups perquè no tindrem majories 

absolutes.  

● El resultat dels mecanismes de participació ha de tenir una visibilitat pública, 

un reconeixement. El resultat dels pressupostos (projectes) han de tenir una 

placa de reconeixement a la ciutadania.  

● Hem de fer 4 o 5 coses que tinguin incidència, que siguin estructurals i es 

duguin  a terme. hem de poder construir la ciutat entre tots. 

● Al 1er mandat vem fer una mesura de govern per la participació diversa i 

inclusiva. hem d’anar cap a aquesta línia. 

● M’agradaria que al 2030 el Decidim s'hagués convertit en un model per a la 

resta de solucions tecnològiques de l’Ajuntament. Les dades són el gran 

negoci del s.XXI, Decidim és totalment respectuós amb les dades, però això 

no és així a la resta de solucions tecnològiques de l’Ajuntament que han de 

ser amb la mateixa lògica i governança del Decidim.  

● Hem de fer una aposta forta per fer un marketplace municipal que pugui 

competir amb Amazon i promogui el petit comerç. donar infra digital als 

comerciants. veure quines altres plataformes i solucions tecnològiques estan 

condicionant. Gestió público-comunitaria, tecnologia curosa amb la privacitat i 

amb l’afectació ecològica de la tecnologia.  

 

Hongria Panadero  

No existeix una única forma de participar. Ens hem de preguntar per quin model vol 

apostar aquesta Barcelona del 2030.  

Ens hem de focalitzar en la qualitat: processos espais, formes, per tal de fer-les 

flexibles, adaptades. Diversitat de preferències, foment i obertura de debats per a la 

construcció col·lectiva de polítiques públiques.  

És clau la diversitat de visions. tenir en compte les diferents variables de: 

territorialitat, diversitat, etc… per potenciar la participació de tots els col·lectius. 

Hem de tenir clar quins són els resultats del procés participatiu 

Hem d’abordar temàtiques procedents de la ciutadania, tant organitzada com no. 

 

Faig propostes: 

● Fomentar espais d’aprenentatge d’aquesta cultura participativa. Recuperar 

l’històric de la participació: voler, poder, saber. 

● Col·lectiu d’infants: se’ls ha fet participar en els parcs però no en altres 

temes. Els infants volen decidir els temes que els afecten. 

● Faig una picada d’ullet al decidim: per la transparència, la rendició de 

comptes. He vist els aprenentatges que han fet moltes de les persones que 

han presentat projectes als pressupostos participatius. Quins aprenentatges 

faran la ciutadania cridada a l'assemblea pel clima? es generen inèrcies en 

els sabers d’aquestes persones. 



● Urbanisme: falta aprofundir en els processos urbanístics. 

● Caldria reformar els consells de barri: caldria que passin coses entre reunions 

de consells per una aposta d’un nou consell de barri. 

● Apostaria per l’impuls d’una escola de ciutadania, de participació (ex: escoles 

d’adults, escoles educació especial, etc) 

● Posar a disposició dels usuaris dels equipaments part del pressupost de 

l’equipament. 

● Prescripció participativa des de les OACs. 

 

 

1A RONDA D’INTERVENCIONS DEL PÚBLIC 

 

Helena (la H):  

El que més em preocupa és com podem mitigar la bretxa tecnològica 

 

Marcel.lí: és molt important el futur, tenim urgència en fer totes aquestes coses que 

heu dit. Els mitjans de comunicació nous aïllen a l’individu. A la Ronda St Antoni 

veiem que hi ha una lluita de classes, dues tendències bem marcades.  

 

Laura: (acció comunitària), la bretxa digital afecta a l’accés a l’administració pública i 

al tràmit de prestacions o consultes. Jo lligaria la part digital amb l’acció comunitària. 

Els equipaments estan tancats en si mateixos, no estan oberts al territori. Què és la 

gestió comunitària? ha d’haver figures específiques de tècnics comunitaris? al plans 

de barris tenien figures paracaigudistes als barris que no es consoliden al territori, 

potser cal apostar per noves figures professionals per treballar lo comunitari. 

 

Gemma Blasco: tenim molta població que té dificultats importants per fer tràmits i 

gestions amb l’administració. Com fem que la gent pugui accedir a les mínimes 

necessitats? D’altra banda tenim equipaments buits. Ha d’haver un espai a cada 

barri on la gent pugui ser ajudada i informada en tràmits i participació, espais oberts. 

 

RESPOSTES PONENTS 

 

Ekaitz: al 1995 des d’USA es comença a parlar-se de bretxa, que té varies 

dimensions. Les grans tecnològiques volen tancar la bretxa traspassant diners 

públics a les empreses. La clave es crear espacios en las ciudades dedicados a la 

educación de las tecnologías, unidas con la cultura y los conocimientos. Es 

necesario democratizar la potencia computacional. La solución no es que la 

administración reparta dispositivos si no crear infraestructuras comunes en los 

barrios que te ayuden. Hay que definir la brecha como un problema político. 

 

Gala 

El model del Decidim es una participació híbrida, presencial i digital. S’ha 

d’aprofundir en crear serveis com el Canòdrom, com el software Digital & 



Democràtic per les escoles, com la formació en programació per a infants, per a  

poder-nos relacionar amb les màquines de forma diferent. L'administració no 

arribarà a tothom -Com generem una línia de subvenció entre la comunitat teki i la 

població? ¿També ens hem de preguntar com facilitar els tràmits de l’administració? 

M’agradaria també aprofundir en el programa de Patrimoni ciutadà i crear 

mecanismes d’escolta. 

 

Hongria 

Hem de tenir present bretxa digital en la participació. 

 

2A RONDA INTERVENCIONS DEL PÚBLIC 

 

Arnau 

● Hem de transformar els equipaments per crear una xarxa d'equipaments 

comunitaris que donin resposta a la crisi climàtica, a la bretxa, a la crisi social, 

etc. 

● No només hem de consolidar espais de participació sinó que hem de 

construir espais que ens ajudin a governar.  

● Hem de començar a construir polítiques públiques a partir de les dades i el 

coneixement científic del que està passant a la ciutat. L’anàlisi de dades és 

fonamental per al disseny de polítiques públiques. 

● Sobre l’escletxa digital hem de tenir en compte que participen molt persones 

de +60 anys, ja que el nostres model és híbrid i hi ha moltes sessions de 

participació rpesencial. 

 

Elisenda: 

● Cal promoure la participació infantil i adolescent com a ciutadania de ple dret. 

No podem parlar de la ciutat del 2030 sense crear mecanismes de 

participació per a infants, adolescents i joves.  

● Cal tenir també un model de participació de proximitat: cal reformar els 

consells de barri i pensar en donar més paper als consellers/eres per enfortir 

la participació de proximitat. 

● Cal millorar la Qualitat dels processos participatius, en especial dels 

Urbanístics, perquè sovint el marge de decisió de la ciutadania és ínfim i 

sembla que tot està decidit abans del procés. 

● Cal impulsar el programa Patrimoni ciutadà i donar suport i mecanismes i 

infraestructures per a l’autoorganització dels moviments socials, perquè 

siguin més forts. 

 

Senyora d’Horta-Guinardó 

● Et sents estafada amb el tema dels refugis climàtics 

● Ens demanen l’opinió en temes que no són d'interès per a nosaltres 

● Cal una participació de proximitat als barris 

 



TANCAMENT PONENTS 

 

Hongria 

Cal tenir una estratègia de participació global, en tots els àmbits: barri, diversitat, 

infància… 

Cal més comunicació, participació en el disseny i retiment de comptes 

Cal una formació de participació també pels professionals municipals en tots els 

àmbits de l’Ajuntament per fer una arquitectura municipal participativa. 

 

Gala 

La Barcelona del 2030 ha de ser un referent en les solucions tecnològiques 

distribuïdes i referent en respecte a la  privacitat i al medi ambient. També ha de ser 

referent d’inclusivitat on el tema de la diversitat de subjectes estigui incorporat. Cal 

fer que els lobbies econòmics canalitzin les seves demandes pels canals de la 

ciutadania.  

 

Ekaitz 

Es muy importante la cantidad de datos que salen de la ciudad. Es necesaria una 

gestión mucho más científica. Hay que entender las tecnologías como una 

institución común, las infraestructuras tienen que ser más colectivizadas y puestas 

al servicio de la ciudadanía. 

 

Oscar 

Cal que equipaments de totes tinguin una mirada pública, que donin resposta a les 

necessitats i que canviïn la seva activitat, incorporant més projecció i més capacitat 

de donar resposta als reptes actuals. 

 

 

 

QUADRE RESUM DE PROPOSTES 

 
Nota de la Relatora: hi ha propostes que no puc dir molt bé quin és el grau de consens perquè va 

faltar temps pel debat. En alguns casos he optat per posar el nombre d’intervencions que n’han fet 

referència però és possible que el grau de consens real sigui més elevat. No hi van haver disensos ni 

visions contraposades. 

  

Tema Enfoc  Mesures/Propostes Grau de 
Consens/o

posició 
entre les 
opcions 

 
Innovació democràtica 
 

Cal crear 
infraestructures 
democràtiques i posar-
les al servei de la 
ciutadania, escapant 

-Desenvolupament d’infraestructures 
digitals amb software lliure i 
governança distribuïda. Exemple: 
plataforma de comerç de proximitat 
(Marketplace municipal per competir 

Elevat 



així de la lògica de 
mercat i de les grans 
tecnològiques 

amb Amazon) o plataforma per 
cooperatives o d’economia social i 
solidària. 
 
-Tot el software de l’Ajuntament ha 
de seguir l’exemple del Decidim: 
software lliure i governança 
distribuïda o públic-comunitària 

Innovació democràtica 
i Acció Comunitària 
 
 
 
 

Reduir la bretxa digital 
perquè tothom pugui 
accedir als serveis 
públics i a la 
participació 

Pla per augmentar la capacitat digital 
de la ciutadania a través de serveis 
als equipaments de proximitat on 
t’ajudin a fer tràmits i puguis tenir 
formació, capacitació, participació, 
etc. 

Elevat 

Innovació democràtica Anàlisi de dades per a 
la construcció de 
polítiques públiques 

Cal tenir instruments científics 
basats en dades que ens permetin 
dissenyar millor les polítiques 
públiques i donar resposta als 
problemes de desigualtat social 

Elevat 

Innovació 
Democràtica 

Promoure la 
col·laboració entre la 
comunitat “teki” i els 
moviments socials 

 Crear una línia de subvencions que 
promogui la col·laboració entre el 
sector “teki” (activistes digitals) i els 
moviments socials 

Proposta 
d’una 
ponent 

 
Participació d’infants i 
adolescents 
 
 

La ciutat del 2030 s’ha 
de construir amb la 
participació d’infants i 
adolescents com a 
subjectes de ple dret 
de la ciutat 

Pla de participació adreçat a infants i 
adolescents. 
 

Elevat 

Reconeixement i 
visibilitat de la 
participació 

Hem de fer visible la 
participació 
reconeixent els seus 
fruits i autoria 
ciutadana 

-Suports físics per a visibilitzar els 
projectes on hi ha hagut participació 
de la ciutadania 
-Reconeixement d’autoria a la 
ciutadania 

Elevat 

Participació inclusiva 
 
 
 

Cal que la diversitat de 
la ciutat s’incorpori a la 
participació  

Programes específics de promoció 
de la diversitat en la participació 
(seguir amb la feina que es va iniciar 
en el 1er mandat) 

Elevat 

 
Acció Comunitària 
 

Cal enfocar la xarxa 
d’equipaments 
municipals a l’acció 
comunitària   

Crear oferta de serveis, modificar 
professionals, crear nous perfils per 
fer uns equipaments que promoguin 
l’acció comunitària 

Elevat 

Participació de 
proximitat 

No podem descuidar 
la participació de 
proximitat, cal 
aprofundir i millorar el 
que tenim 

-Reforma dels consells de barri 
-Estudiar que el paper de 
consellers/eres de barri tingui més 
pes polític  

Elevat 

Participació com a 
aprenentatge 

Cal fer polítiques 
actives per 
l’aprenentatge de 
participació i 

-Crear una escola de participació i 
ciutadania 
-Crear programes de promoció de 
participació a escoles d’adults i 

Proposta 
d’una 
ponent 



ciutadania escoles d’educació especial 

Participació 
transversal i de 
Qualitat 

Tot l’Ajuntament ha de 
promoure una 
participació de 
qualitat, per això 
aquesta ha de ser 
transversal 

Formació específica en participació a 
tècnics municipals de totes les 
àrees. 
 

Elevat 

Qualitat de la 
participació 

La participació ha 
d’estar present en tots 
els projectes de 
construcció de la ciutat 

Millora de la Qualitat dels processos 
participatius, especialment en els 
d’Urbanisme 

Elevat 

Autoorganització 
ciutadana 

Promoure 
l’autoorganització de 
la ciutadania 

-Impuls al programa Patrimoni 
Ciutadà 
-Creació de mecanismes d’escolta 
envers la ciutadania 
-Creació de mecanismes de suport i 
promoció de l’autoorganització 
ciutadana 
 

Elevat 

Participació com a 
aprenentatge 

Tots els serveis 
municipals que atenen 
al públic han de 
conscients de la 
participació ciutadana i 
contribuir-ne  

Prescripció de participació a 
ciutadania des de les OACs 

Proposta 
d’una 
ponent 

Mecanismes de 
democràcia directa 

És fonamental 
continuar amb la 
promoció de la 
democràcia directa 

Impuls als mecanismes de 
democràcia directa a través del nou 
reglament: Iniciatives i Consultes 

Elevat 

 

 


