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Decidim en 3 minuts

Decidim és una infraestructura digital per a la 
democràcia participativa construïda en 
programari lliure de manera col·laborativa.

Més concretament, és un entorn web (un 
framework) que permet crear i configurar un portal o 
plataforma web, a tall d’una xarxa social, per a la 
participació democràtica.

El portal permet a qualsevol organització:
● convocar trobades i gestionar inscripcions
● organitzar reunions presencials (convocatòries, ordres 

del dia, etc.)
● publicar actes de reunions i documents
● estructurar òrgans de govern, consells o assemblees
● fer servir eines integrades tipus “fòrum” o “blog”
● canalitzar de forma ordenada i transparent propostes i 

iniciatives
● realitzar enquestes i votacions
● fer seguiment dels acords adoptats
● etc.

deliberar decidir

executar
i fer
seguiment

avaluar, 
documentar i 

aprendre



En què podria ajudar
l'ús de Decidim a BComú?

El principal objectiu del projecte és avançar en la 
consolidació d’una organització política per al segle 
XXI...

https://www.causaoperaria.org.br/2
5-de-setembro-de-1864-a-primeira-i
nternacional-e-fundada/

https://es.wikipedia.org/wiki/Congre
so_Obrero_de_Barcelona_de_1870

Una organització que sigui més oberta, 
transparent i permeable; i que disposi de 
diferents mecanismes de participació i 
incidència política...



https://www.pinterest.es/pin/701294
973200511065/

http://corricolari.eu/conciliacion-famil
iar-y-laboral/

https://www.mscbs.gob.es/profesio
nales/saludPublica/ccayes/alertasA
ctual/nCov/documentos/COVID19_
4_claves.pdf



https://www.ega.it/app/uploads/202
0/05/Ega-Virtual-50520.pdf

● Desenvolupar espais de 
participació híbrida (presencial i 
digital) i facilitar noves fórmules de 
participació no presencial.

● Obrir els espais i temps de 
participació a activistes que no 
poden assistir presencialment o que 
prefereixen aportar d'altres 
maneres.

● Obrir espais i temps per a les 
aportacions, crides puntuals a 
l’acció (call to action) i debats amb 
El Comú (inscrites) o al conjunt de 
la ciutadania, que transcendeixin 
l’espai estríctament activista.



https://t.me/addstickers/FemNosotr
as

http://elciberblogtecnologiaeducativ
a.blogspot.com/2010/11/algunos-ci
ber-chistes.html



● Millorar la definició i organització 
interna dels espais de participació 
i fer-los més accessibles i 
transparents; contribuint a la millora 
de la cultura i dinàmiques 
organitzatives dels mateixos.

● Millorar els processos de 
deliberació i presa de decisions de 
l’organització, tot facilitant i establint 
fases i espais per als debats i 
aportacions.

https://images.app.goo.gl/AWvwEi9
ijFwhLQxg7



https://desmotivaciones.es/156211/
El-gancho



● Afavorir la col·laboració 
entre diferents espais de 
l'organització (barris, eixos, 
comissions, grup 
municipal...).

● Tenir un lloc on visualitzar la 
riquesa de posicions i 
profunditat real dels 
debats, per als que no 
assisteixen a les 
Coordinadores i per temes 
no tractats en Plenari, més 
enllà de les síntesi o 
decisions moltes vegades 
binàries que en ocasions cal 
prendre.

https://images.app.go
o.gl/9vByuBG24tvkJC
3n9

https://ssir.org/articles/entry/cutting
_through_the_complexity_a_roadm
ap_for_effective_collaboration



Una configuració inicial per als espais de 
participació

Presentem una proposta de demo per a principiants que 
qualsevol espai podria tenir activa a l’entorn digital i que 
possibilita portar a terme les seves funcions bàsiques.

Una vegada testejada la plataforma amb la configuració 
bàsica, aquells espais que tinguin dinàmiques i cultura 
participativa digital més avançada, podrien realitzar altres 
configuracions personalitzades que permetin aprofitar al 
màxim les diverses potencialitats de Decidim.



















propers passos

desemb20
a
gener

Presentació de Decidim en societat. Aquesta fase és clau perquè d’ella dependrà el nivell 
d'interès de tothom en l’eina. Està adreçada a la Territorial, Relat, Intercomissions, etc. 
Es farà una presentació per guanyar l'interès dels espais, demanar persones interessades en 
treballar el tema i convidar-les a venir a una demo més en profunditat.

Constitució grup de treball. Reunió amb les persones que vulguin exercir el rol de promotors 
de Decidim al seu espai de participació. En aquesta reunió s’explicarà la missió d’aquests 
promotors i com es preveu desenvolupar la implementació del projecte.

Procés d’implementació pilot. A partir dels espais que s’hi hagin interessat en el pas anterior 
es farà un primer procés de formació i acompanyament en l’implementació de Decidim.

Avaluació de la primera etapa. S’avaluaran els resultats assolits als espais participants en 
l’implementació pilot.
Es capacitaran aquells que hagin tingut acceptació i/o vulguin perquè puguin fer 
desenvolupaments a mida a partir del setembre.
Es farà una segona tongada d’implementació per a principiants.
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http://www.wrocastellon.com/2018/
08/31/apuntate-al-voluntariado/ qui s'apunta?

+info, dubtes o comentaris:
comiORG@bcnencomu.cat


