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1.   Presentació   
  

El   present   document   és   fruit   d'un   projecte   desenvolupat   durant   el   primer   semestre   de   2020   
per   la   comissió   d'organització   de   BComú.   
  

Els    objectius   del   projecte    eren   analitzar   les   potencialitats   d'utilitzar   la   plataforma   digital   
Decidim    en   Bcomú   per:   

● Millorar   la   participació   de   les   activistes   en   els   seus   espais   de   participació,   així   com   les   
dinàmiques   i   cultura   organitzativa   dels   mateixos.   

● Afavorir   la   comunicació   respecte   a   projectes   concrets,   així   com   la   participació,   
deliberació   i   presa   de   decisions   no   presencial.   

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

● Oferir   espais   de   participació   híbrids   entre   activistes   i   inscrites.   
● 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.   

  
A   partir   d’aquests   objectius,   el   treball   de   la   comissió   ha   estat   fer   una   prova   pilot   de   creació   
de   l’espai   de   participació   digital   de   la   “Comissió   d’Organització”   amb   el   mòdul   “Assemblees”  
de    Decidim .   Les    accions   concretes    han   estat   les   següents:   

● Habilitar   la   instància   de   prova   de   BComú   per   l’activació   del   mòdul   “assemblees”.   
● Identificar   l’organització   interna   i   les   accions   de   participació   de   la   comissió   i   la   seva   

rèplica   al   format   digital.   
● Conèixer   i   practicar   la   instal·lació   i   administració   dels   components   que   permeten   

activar   les   accions   de   participació   digital   de   la   comissió.   
● Fer   proves   del   funcionament   dels   components   del   mòdul   d’assemblees   (convocatòria,   

ordres   del   dia,   debats,   processos,   enquesta,   blog,   pàgina,   etc.)   amb   les   diferents   
modalitats   de   rols   possibles   (administrador,   moderador,   col·laborador,   participant)   i   
considerant   diferents   opcions   de   “publicitat”   de   les   aportacions   (només   per   persones   
de   la   comissió,   per   activistes   o   per   qualsevol   persona).   

● Fer   balanç   del   funcionament   del   mòdul   i   identificar   els   reptes   i   oportunitats   per   a   la   
seva   implementació   en   aquells   espais   de   l’organització   interessats.   

  
Com   veurem,    Decidim    ofereix   moltes   possibilitats,   però   és   important   assenyalar   que   el   
treball   de   la   comissió   s'ha   centrat   a   explorar   a   fons   les   potencialitats   del   mòdul   d'assemblees   
per   al   seu   ús   pels   diversos   espais   de   l'organització.  
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2.   Potencialitats   i   reptes   de   la   implementació   de    Decidim    per   als   espais   de   BComú   
  

2.1.   Et   presentem    Decidim    en   3   minuts   
  

Decidim    ( https://decidim.org/ )   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   

  
Així   doncs,    Decidim    permet   estructurar   digitalment   un    complert   sistema   de   governança   
participativa   i   democràtica    per   a   qualsevol   organització.   Per   comprendre   el   funcionament   
de   Decidim   cal   diferenciar   entre   dos   elements:   

● Espais   de   participació .   És   el   marc   que   defineix   la   manera   en   la   qual   la   participació   es   
durà   a   terme,    l’estructura   i   canals    pels   quals   la   ciutadania   o   els   membres   d’una   
organització   poden   tramitar   demandes   o   articular   propostes   i   prendre   decisions.   Són   
espais   de   participació:   les    Iniciatives ,   els    Processos ,   les    Assemblees    i   les    Consultes .     

● Components   de   participació .   Són   els    mecanismes    de   participació   (processos   i   
accions   concretes)   que   permeten   la   interacció   entre   les   persones   usuàries   de   la   
plataforma   i   cada   un   dels   espais   de   participació.   Els   components   de   participació   són:   
trobades,   jornades,   incubadora,   propostes,   textos   participatius,   enquestes,   debats,   
resultats,   seguiment,   votacions,   pàgines,   blog,   comentaris,   butlletí   i   cercador.   

  
2.2.   En   què   podria   ajudar   l'ús   de    Decidim    a   BComú   
  

BComú   ja   compta   amb   una   instal·lació   de    Decidim .   Fins   el   moment   la   plataforma   de   BComú   
ha   desenvolupat   els    espais   de   participació    de   “ Consultes ”   per   diferents   tipus   d’eleccions   de   
càrrecs   (Coordinadora,   consellers   de   districte,   etc.)   i   sobre   qüestions   que   han   afectat   el   
govern   municipal   (acords   d’investidura,   de   govern,   etc);   i   “ Processos ”   per   a   l’elaboració   del   
programa   electoral   de   2019.   
  

A   partir   d’aquestes   experiències   i   la   detecció   de   la   necessitat   de   disposar   d’eines   digitals   
que   facilitin   la   participació   als   espais   de   l’organització,   es   veu   l’oportunitat   de   fer   un   pas   
endavant   i   desenvolupar   l ’ espai   “Assemblees”.    Les   Assemblees    ofereixen   la   possibilitat   de   
definir   òrgans   o   grups   de   decisió   (consells,   grups   de   treball,   comitès,   etc.)   que   es   reuneixen   
periòdicament,   detallar-ne   la   composició,   llistant   i   publicant   les   seves   trobades   i   permetent   la   
participació   (per   exemple;   acudint-hi   a   les   reunions,   introduint   punts   en   l’ordre   del   dia   o   
comentant   les   propostes   i   decisions   preses   per   l’òrgan   esmentat).   
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El   seu   ús   a   BComú   podria    ajudar   a   avançar   en   la   consolidació   d’una   organització   
política   per   al   segle   XXI   més   oberta,   transparent   i   permeable ,   que   disposi   de   diferents   
mecanismes   de   participació   i   incidència   política.   En   particular:   

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

● Obrir   els   espais   de   participació   a   activistes   que   no   poden   assistir    presencialment   
a   les   reunions   i   accions.   

● Obrir   espais   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   transcendeixi   l’espai   
estríctament   activista.   

● Millorar   la   definició   i   organització   interna   dels   espais   de   participació   i   fer-los   més   
accessibles   i   transparents.   

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

  
Les    principals   dificultats   i   reptes    observats   per   a   la   seva   implantació   serien:   

● Capacitació   i   acompanyament   dels   activistes   amb   perfils   tecnològics   poc   
desenvolupats   

● Capacitació   i   acompanyament   dels   espais   de   participació   per:   
○   identificar   les   seves   necessitats   
○   evaluar   les   eines   de   participació   digital   que   poden   necessitar   

● Quan   s'implanta   per   primera   vegada   necessita   d'una   certa   intensitat   i   energia,   fins   que   
les   persones   que   la   utilitzen   es   familiaritzen   amb   l'entorn.   

● Manteniment   i   actualització   periòdica   de   la   plataforma   per   tal   que   no   quedi   obsoleta   i   
que   aquesta   sigui   útil   i   accessible   per   als   activistes.   

● Disseny   i   planificació   dels   processos   de   participació   i   presa   de   decisions   per   avançat   i   
amb   criteris   que   combinin   la   part   presencial   i   la   digital.   
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3.   Proposta   de   configuració   inicial   tipus   i   desenvolupament   a   mida   
  

A   partir   del   treball   realitzat   la   proposta   seria   poder   acompanyar   als   espais   en   la   implantació   
d’una   configuració   inicial   tipus   per   als   espais   (configuració   per   a   principiants);   fent   sessions   
d’avaluació,   formació   i   millora   per   tal   que,   a   mesura   que   l'espai   es   vagi   familiaritzant   amb   
l'eina   i   consolidant   el   seu   ús,   anar   avançant   cap   a   configuracions   més   sofisticades   i   afegint   
funcionalitats.  
  

3.1.   Configuració   per   a   principiants   
  

Aquesta   podria   ser   la   configuració   mínima   que   qualsevol   espai   podria   tenir   activa   a   l’entorn   
digital   en   tant   que   possibilita   portar   a   terme   les   seves   funcions   bàsiques.   En   concret   hi   
haurien   5   seccions:   

● L'assemblea    (pública).   Carta   de   presentació   de   l’espai   de   participació   amb   una   
descripció   bàsica,   la   manera   de   contactar   en   cas   de   voler   participar   a   l’espai   i   els   
documents   públics   més   importants.   

● Debats    (privada,   només   per   activistes   de   l'espai).   Espai   per   tenir   debats,   de   manera   
més   ordenada,   dilatada   en   el   temps,   fàcil   de   recuperar,   que   facilita   més   fàcilment   la   
conciliació,   etc.   que   per   Telegram.   

● Convocatòries    (privada,   només   per   activistes   de   l'espai).   En   la   qual   es   recullen   de   
manera   ordenada   les   convocatòries,   ordres   del   dia,   documentació   i   actes   de   les   
reunions.   

● Sala   de   reunions    virtual   (privada,   només   per   activistes   de   l'espai).   Sala   Jitsi   integrada   
per   poder   fer   reunions   en   línia.   

● Blog    (pública).   Espai   per   anunciar   les   activitats   que   farà   l'espai,   fer   resum   de   les   
activitats   realitzades,   obrir   interaccions   amb   la   ciutadania,   etc.   

  
3.2.   Configuracions   a   mida   
  

Una   vegada   testejada   la   plataforma   amb   la   configuració   anterior;   per   a   aquells   espais   que   
tinguin   dinàmiques   i   cultura   participativa   digital   més   avançada,   poden   realitzar-se   
configuracions   que   intentin   aprofitar   al   màxim   les   diverses   potencialitats   de    Decidim .   Per  
exemple   podent   modular   debats   o   convocatòries   que   es   dirigeixin   a   diversos   públics   
(activistes   de   l'espai,   activistes   d'altres   espais,   inscrites   o   obertes   a   la   ciutadania).   
  

A   continuació   indiquem   la   configuració   que   ha   portat   a   terme   la   comissió   d’organització   i   que   
pot   servir   d’exemple   per   altres   espais,   si   bé   cadascun   haurà   d’aprofundir   o   treballar   amb   
aquells   components   de   l’eina   que   cregui   que   poden   ser   de   major   utilitat   per   al   seu   espai   o   
procés   organitzatiu   en   què   es   trobi.   
  

A   banda   dels   apartats   que   s’especifiquen   a   la   configuració   bàsica,   la   configuració   feta   per   a   
la   comissió   d’organització   inclou   els   següents:   

● Pàgina   d’accés   ràpid   a   les   diferents   eines   més   utilitzades    per   les   activistes   de   
l’espai.   En   concret   són   les   següents:   
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○ Triar   la   data   de   la   propera   reunió :   apartat   perquè   les   activistes   de   l’espai   puguin   
triar   la   data   de   la   propera   reunió   a   través   de   doodle,   framadate,   o   altres   eines   que   
l’espai   acostumi   a   utilitzar.   (desenvolupat   amb   el   component   de    Blog )   

○ Proposta   de   punts   per   l’ordre   del   dia   de   properes   reunió:    apartat   que   permet   a   
les   activistes   de   l’espai   fer   propostes   de   punts   als   ordres   del   dia   de   les   reunions   de   
l’espai   i   donar   suport   a   aquelles   propostes   que   els   semblin   més   interessants.   Les   
persones   encarregades   de   la   coordinació   de   l’espai   podran   recollir   aquelles   
propostes   que   hagin   obtingut   un   mínim   de   suports   i   programar-les   abans   de   la   data   
límit   indicada   a   la   proposta.   (desenvolupat   amb   el   component   de    Propostes )   

○ Aportacions   a   les   actes   provisionals   de   les   reunions:    permet   publicar   les   actes   
provisionals   de   les   reunions   i   fer   aportacions   o   presentar   esmenes   a   la   mateixa   
durant   un   període   determinat.   Passat   aquest   termini   i   transaccionades   les   esmenes   
amb   les   participants,   l'acta   quedarà   aprovada   i   es   publicarà   també   amb   els   detalls   
de   la   reunió   corresponent.   (desenvolupat   amb   el   component   de    Debats )   

○ Enquestes   i   altres   consultes   internes   de   l’espai .   La   major   part   de   les   decisions   
dels   espais   es   prenen   per   consens   en   les   reunions.   No   obstant   això,   en   algunes   
ocasions   pot   ser   necessari   fer   algun   tipus   d'enquesta   o   consulta.   En   aquest   apartat   
es   poden   activar   les   consultes   que   siguin   necessàries   amb   un   termini   de   temps   
determinat   per   respondre.   Allà   mateix   poden   quedar   publicat   l’històric   de   les   
consultes   o   enquestes   realitzades   fins   el   moment.   (desenvolupat   amb   el   component   
de    Enquesta )   

○ Convocatòries .   En   la   qual   es   recullen   de   manera   ordenada   les   convocatòries,   
ordres   del   dia,   documentació   i   actes   de   les   reunions.   (desenvolupat   amb   el   
component   de    Trobades )   

● Pàgina   de   treball   i   seguiment   de   projectes   de   l’espai:    Des   d'aquesta   secció   es   
poden   seguir   els   projectes   que   l’espai   actualment   té   en   marxa.  

○ Projectes   en   marxa    (execució):   recull   els   elements   necessaris   per   desenvolupar   
un   determinat   projecte   orientat   al   propi   espai,   el   conjunt   d’activistes   de   
l’organització,   les   persones   inscrites   (El   Comú)   o   la   ciutadania   en   general.   

○ Seguiment   dels   projectes:    En   aquest   apartat   es   pot   fer   seguiment   de   les   grans   
etapes   dels   projectes   de   la   comissió   (en   funció   del   tipus   de   projecte,   el   seguiment   
serà   trimestral,   semestral   o   anual).   

  
  

    

6   



4.   Propers   passos   
  

Després   del   treball   i   experiència   de   la   comissió   d’organització   i   dels   resultats   de   la   prova   
pilot   que   ha   portat   a   terme,   es   proposa   continuar   una   següent   etapa   del   projecte   en   la   qual   
es   puguin   compartir   els   aprenentatges   fets   amb   els   diferents   espais   i   òrgans   i   acompanyar   a   
aquells   que   ho   desitgin   en   la   implementació   del   seu   propi   espai   en    Decidim .   
  

Per   desenvolupar   aquesta   etapa   del   projecte   es   proposen   els   següents   passos:   
1.   Presentació   als   espais.    Aquesta   fase   és   clau   perquè   d’ella   dependrà   el   nivell   d'interès   de   

tothom   en   l’eina.   Per   això   caldria   desenvolupar   una   sèrie   d’accions:   
a.   Fer   una   reunió   o   reunions   de   presentació   amb   alguns    agents   clau   que   poden   ajudar   

en   la   difusió   i   implicació   dels   espais    (enllaços   amb   territorial   i   relat,   comissió   de   
comunicació,   etc.).   

b.   Juntament   amb   aquestes   persones   desenvolupar   una    presentació   molt   seductora    on   
es   subratllin   les    avantatges    del    Decidim :   destacar   els   problemes   actuals   (sobredosi   de   
missatges,   pèrdua   d’aportacions   valuoses   en   debats   que   no   es   recullen   enlloc,   
dificultat   per   traçar   el   seguiment   de   decisions   preses,   etc.)    i   les    solucions    que   pot   
proporcionar    Decidim .   

c.   Fer   una    presentació   pilot    en   un   espai   de   confiança:   rebre   feed-back   i   incorporar   
millores   si   cal.   

d.    Presentació   del    Decidim    en   societat:    als   principals   espais   de   coordinació   (territorial,   
relat,   resta   de   comissions,   coordinadora   general,   etc.).   Aquesta   és   una   presentació   on   
volem   guanyar   l’interés   dels   espais,   demanar-les   persones   interessades   en   treballar   el   
tema   i   convidar-les   a   venir   a   una   demo   més   en   profunditat.   

2.   Sessió   de   demo   presencial    molt   atractiva   per   totes   les   interessades.   
a.   Un   dels   resultats   a   assolir   amb   aquesta   sessió   és   que   les   persones   que   participin   

tinguin   clar   si   volen   exercir   el   rol   de   “promotor”   de    Decidim    dins   del   seu   espai   de   
participació.   

b.   La   persona   promotora   tindria   com   a   missió   proposar   l’ús   de    Decidim    al   seu   espai   per   
que   aquest   decideixi   si   vol   ser   un   espai   pilot   i   assegurar-se   de   que   el   projecte   
s’implementa   promovent   un   petit   equip   de   treball   amb   el   suport   de   la   comissió   
d’organització.   

3.   Implementació   pilot.    A   partir   dels   espais   que   s’hi   hagin   interessat   en   el   pas   anterior   des   
de   la   comissió   d’organització   farem   un   primer   procés   de   formació   i   acompanyament   en   
l’implementació   de    Decidim .   

4.   Avaluació,   expansió   i   desenvolupaments   a   mida.    A   partir   dels   resultats   del   pas   anterior   
fariem   3   accions:   
a.   Avaluar   conjuntament   els   resultats   assolits   als   espais   participants   en   l’implementació   

pilot.   
b.   Proposar   a   nous   espais   que   s’hi   sumin   a   realitzar   implementacions   pilot   per   a   

principiants.   
c.   Capacitar   als   espais   amb   més   èxit   i   interès   en    Decidim    perquè   puguin   fer   

desenvolupaments   a   mida.   
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