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Acta de la segona reunió del grup motor del procés participatiu de la XPL 

 

Data i hora: 5/07/2021, de 15:30h a 17:30h 

Lloc: sessió virtual 

Assistents: 

Nom Institució 

Josep Ferran Lluís Vives DG de Biblioteques (Generalitat) 

Encarna Gata Ajuntament de Sta. Pepètua de Mogoda 

Montserrat Clotet Ajuntament de Manresa 

Amat Callen Ajuntament de Tarragona 

Laia Sánchez Citilab Cornellà 

Carola Castellà  Cap de Secció de Participació Ciutadana - Diba 

Laura Suñé DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Oriol Estela Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 

Aina Roig  Cap de la Secció Tècnica del CERC – Diba 

Raquel Jiménez DG d'Acció Cívica i Comunitària 

Ricard Faura Servei d'Inclusió i Capacitació digital (Generalitat) 

Ricard Benitez Servei d'Inclusió i Capacitació digital (Generalitat) 

Teresa Tomàs Ajuntament de Valls 

Laura Sunyol i Bert Ajuntament de Lleida (en substitució) 

Carla Bonfill Ajuntament d’Amposta 

Raquel Muñoz DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Mireia Gallego DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Begoña Oltra INDIC 

Marc Majó INDIC 

  
Excusats 

Nom Institució 

Jordina Freixanet Ajuntament de Lleida 

Elena Farre Ajuntament de Lleida 

Pau Martinell  Ajuntament de Girona 

Aram López Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

Arnau Monterde Ajuntament de Barcelona 

Albert Latorre DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Eva Magaña Ajuntament de Terrassa 

Arantxa Ros Ajuntament de Tarragona 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Breu presentació dels nous membres del Grup Motor, presenta i dinamitza 
Laura Suñé. 

2. Validació de la informació al portal participa.gencat.cat (inclosa l’enquesta), per 
part de Mireia Gallego.  

3. Pla de comunicació, per part de Raquel Muñoz 
4. Primeres propostes metodològiques del procés, per part de Marc Majó - 

empresa dinamitzadora INDIC 
5. Qüestions organitzatives: el portal participacatalunya, per part de Mireia 

Gallego. 
6. Tancament a càrrec de Laura Suñé. 

 
 
S’ensenya el portal participagencat.cat, on es troba la consulta ciutadana i l’enquesta. 
 
Aportacions referents a l’Enquesta: (us detallem les modificacions, ja que hem tancat 

l’enquesta momentàniament del portal, per a poder-la modificar. Si alguna persona respon ja no 
es pot modificar) 

 

 Pregunta 1: deixar en multi opció la primera pregunta: quin tipus d’equipament 

gestiones? I afegir les opcions: centres cívics/casals cívics, centre cultural 

polivalent i altres (en obert). 

 Pregunta 2: canviar bibliotecari/ària per personal bibliotecari i afegir “altres” en 

plural a la pregunta: quin és el teu rol dins l’equipament? 

 Pregunta 3: concretar municipi a la pregunta: a quin municipi es troba el vostre 

equipament? 

 Incorporar una pregunta: l’equipament que gestiones o dinamitzes, en quin grau 

utilitza la participació ciutadana? 

 Eliminar la pregunta: al teu municipi s’ha realitzat algun procés participatiu? 

 Pregunta 10: remarcar l’ús de l’equipament i no la persona: l'Ajuntament on 

pertany el vostre equipament ha realitzat algun procés participatiu?  

 Pregunta 15: resposta de si/no a la pregunta: creus que l’equipament que 

gestiones podria acollir un pilot per formar part de la Xarxa ParticipaLab? I 

després afegir una pregunta argumentant-ho. 

 Es proposa afegir enllaços a documents, portals, etc. Perquè sigui més 

entenedor. 

 S’aclareix que els equipaments de la Generalitat no són centres cívics sinó 

casals cívics.  

 S’aclareix que el mapa d’actors de l’enquesta, són: personal de les biblioteques 

de proximitat de les quatre diputacions (aprox. 430), equipaments de la Xarxa de 

punts TIC, i casals cívics de la Generalitat.  

 Us farem arribar l’enllaç a l’enquesta amb les modificacions a partir de la 

setmana del 19 de juliol. 

 
Es comparteix el document sobre el Pla de Comunicació. El Pla de Comunicació és molt 
útil per a identificar a qui es vol arribar perquè participi en el procés participatiu i perquè 
difongui el procés. 
 
 
 

https://participa.gencat.cat/processes/XPL
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Aportacions referents al Pla de Comunicació: 
 
Es recullen les aportacions sobre el públic objectiu:  
 

 Persones equipaments: s’estudiarà incloure en un futur equipaments amb perfil 

d’educació.  

 

o Persones dinamitzadores 

o Persones responsables de l’equipament 

o Persones que gestionen l’espai 

o Formador/a 

o Persones auxiliars de recepció 

 

 Persones usuàries 

 Altres equipaments que no estiguin a la XPL 

 Entitats 

 Persones expertes en participació ciutadana 

 

Per arribar al públic objectiu, es mostra un document, una bateria de preguntes per a 
definir quines persones i com poden ajudar a difondre el procés i/o participar-hi. Per la 
falta de temps, es penjarà en format enquesta al portal participacatalunya.cat. 
 
 
Metodologia de les sessions per part d’INDIC 
 
Es comparteix el document metodològic de les sessions. Com és molta informació, es 
penjarà el document al grup de treball participacatalunya.cat perquè es pugui visualitzar.  
 
 
Properes passes: 

 

 Actualitzar el portal participa.gencat.cat.  

 Modificacions envers l’enquesta a les persones responsables o 

dinamitzadores d’equipaments. 

 Actualitzar el document del Pla de Comunicació amb les aportacions de la 

reunió i penjar-lo al participacatalunya.cat. 

 Posada en marxa de la preparació de bàners i materials de difusió. 

 Penjar al participacatalunya.cat els documents importants: antigues actes 

GM, la metodologia de les sessions per part d’INDIC, les bases de dades de 

mapa d’actors (les hem de netejar per penjar només la informació 

necessària, ho tindrem a partir de la setmana del 19 de juliol), etc. 

 Registre per part del Grup Motor al portal de treball:  

https://participacatalunya.cat/assemblies/GrupXPL 
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