
 

Proposta de sessions i calendari del procés participatiu  

de la Xarxa ParticipaLab (XPL) 

 

SESSIONS ON LINE  

Objectius: 

L’objectiu de les sessions on line  és fer una aproximació a la realitat dels diferents tipus 

d’equipaments i copsar les dificultats i oportunitats que poden tenir per esdevenir membres 

actius de la Xarxa ParticipaLab. 

Per aquest motiu es proposa treballar amb tres tipologies bàsiques d’equipaments que tenen 

unes característiques molt diferenciades. 

- Casals i centres cívics 

- Biblioteques  

- Equipaments TIC  

S’organitzaran dues sessions on line per cada tipologia d’equipament: 

- Una primera sessió focalitzada en conèixer quines són les dinàmiques 

participatives que tenen lloc actualment als equipaments i fer un diagnòstic 

de les dificultats i oportunitats per esdevenir equipaments actius de la xarxa 

ParticipaLab 

 

- Una segona sessió de caràcter propositiu per recollir idees i propostes de QUÈ 

i COM cal fer per poder, partint de la realitat, facilitar que l’equipament esdevingui 

membre actiu de la Xarxa.  

 

 

 

 

 

 



 

Proposta de calendari: 

1ª sessió amb Casals 

i centres civics 

Dijous 14 octubre Lloc: enllaç zoom  

1ª sessió amb 

biblioteques 

Dimarts 19 octubre Lloc: enllaç zoom 

1ª sessió amb 

equipaments TIC 

Dijous 21 octubre Lloc: enllaç zoom 

2ª sessió amb Casals 

i centres civics 

Dimarts 26 d’octubre Lloc: enllaç zoom 

1ª sessió amb 

biblioteques 

Dijous 28 d’octubre Lloc: enllaç zoom 

1ª sessió amb 

equipaments TIC 

Dimarts 2 de novembre Lloc: enllaç zoom 

 

 

SESSIONS PRESENCIALS 

L’Objectiu de les sessions presencials és copsar les necessitats del territori pel que fa a 

facilitar les iniciatives de participació i veure de quina manera la xarxa d’equipaments 

local pot donar-hi resposta. 

Per aquest motiu es proposa organitzar 4 sessions territorials on es convidaria als diferents 

equipaments del territori. 

 

 

 

 

 



 

Proposta de calendari: 

Sessió a Tarragona Setmana del 8 al 12 de 

novembre 

 

Sessió a Girona Setmana del 15 al 19 de 

novembre 

 

Sessió a Lleida Setmana del 22 al 26 de 

novembre 

 

Sessió a Barcelona  Setmana del 29 al 3 de 

desembre 

 

 

SESSIONS AUTOGESTIONADES 

L’Objectiu de les sessions autogestionades és recollir les aportacions dels usuaris dels 

equipaments. El disseny d’aquestes sessions anirà adreçat a copsar les necessitats i 

expectatives de participació que tenen els usuaris i identificar aquells elements de 

suport que els agradaria trobar als equipaments. 

Les sessions autogestionades no tenen un calendari fixat però hauran de finalitzar abans del 

dia 3 de desembre per tal de poder incorporar els resultats al procés de participació. 

Per fomentar que es facin sessions autogestionades serà fonamental la implicació dels 

dinamitzadors/es dels equipaments que haurien de incentivar que es facin aquestes sessions 

amb els grups amb els que treballen o coneixen.      

 

 

 

 


