
C. de la Tapineria, 10 
08002 Barcelona 
Tel. 93 316 20 00 

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

 

Data i hora: 18/02/2022, de 11:30h a 13:00h 

Lloc: sessió virtual 

Assistents: 

Nom Institució 

Aram López Roca Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

Albert Latorre DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Cristina Álvarez Ajuntament de Terrassa 

Cristina Saiz Ajuntament de Lleida 

Laura Suñé SdG de Participació Ciutadana 

Mercè Crosas Secretària de Govern Obert 

Mireia Gallego Tècnica SdG Participació Ciutadana 

Montserrat Clotet Ajuntament de Manresa 

Oriol Estela Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 

Raquel Jiménez DG d'Acció Cívica i Comunitària 

Ricard Benítez Servei de Capacitació digital/Ricard Benítez 

Sílvia Sanahuja Cap del Servei de Biblioteques (Generalitat) 

  
Excusats 

Nom Institució 

Andreu Orte Programa Bibliolabs- Diputació de Barcelona 

Aina Roig Cap de la Secció Tècnica del CERC – Diba 

Amat Callen Ajuntament de Tarragona 

Arantxa Ros Ajuntament de Tarragona 

Arnau Monterde Ajuntament de Barcelona 

Carla Bonfill Ajuntament d’Amposta 

Carola Castellà Cap de Secció de Participació Ciutadana - Diba 

Encarna Gata Ajuntament de Sta. Pepètua de Mogoda 

Eva Magaña Ajuntament de Terrassa 

Laia Sánchez Citilab Cornellà 

Pau Martinell Ajuntament de Girona 

Sergi Frías CoboiLab- Ajuntament de Sant Boi 

Teresa Tomàs Espinós Ajuntament de Valls 

  

  
 

 



  

Desenvolupament de la sessió: 

 

S’inicia la sessió amb la benvinguda a càrrec de la secretària de Govern Obert, Mercè 

Crosas. 

 

Per al desenvolupament de la sessió, es projecten dos documents, que s’han elaborat 

per facilitar la visualització dels resultats del procés participatiu i identificar, en una 

primera fase, els serveis que es poden iniciar a curt termini. 

 

Més enllà dels resultats específics de serveis, s’identifica a través del procés participatiu, 

que a dia d’avui, la necessitat de labs ciutadans encara no és emergent arreu del territori, 

és més avantguardista o vinculada a territoris puntuals, com ara de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona.  

 

Dins de l’Excel de planificació, es fa referència al mapa de recursos d’acció comunitària 

inclusiva, del Departament de Drets Socials. S’informa que està en procés de 

modificacions i actualitzacions i que potser caldria crear un grup específic de treball per 

veure com el podem reutilitzar per la XPL, com treballar les dades i obrir-les, nous filtres, 

etc. 

 

Finalitzada la presentació s’obre el torn de preguntes o aportacions. 

 

Es comenta que hi ha la percepció, sobretot en els punts TIC, que la participació en 

xarxes per part dels equipaments i que no són les que ja tenen per definició, costa molt. 

Seria el cas de xarxes de territori o interdisciplinàries, potser per la dificultat que 

preveuen. També hi ha manca de coneixement de les activitats entre els diferents 

equipaments per molt propers que estiguin.  

 

Des de Manresa, es comenta que actualment tenen el servei Decidim de la Diputació. 

Es pregunten si la província de Barcelona serà l’última en incorporar-se a la xarxa de la 

Generalitat. I en cas de ser així, si serà possible compartir la validació al servei participa 

global. Actualment, s’està treballant per tenir un usuari únic en tot l’entorn del servei 

Decidim. 

 



  

Hi ha la percepció que perquè s’involucrin els equipaments, s’ha de tenir present el seu 

context concret, donar eines que ho facilitin i que s’identifiquin els incentius que 

comporta. Es respon que la identificació d’equipaments probablement no serà estesa a 

tots els equipaments d’una categoria, sinó que dependrà més de la tipologia de servei. 

Es detectaran equipaments concrets que vulguin oferir algun dels serveis generalistes.  

 

Es recorda que la creació de la xarxa, es va pensar per concebre’s com un conjunt de 

serveis i recursos a disposició dels equipaments que ho vulguin. Una xarxa en tant que 

els equipaments (que ja estiguin en altres xarxes o no) comparteixin coneixements en 

l’àmbit de la participació comunitària i altres serveis de Govern Obert. No serà una xarxa 

nova, amb l’obligació de reunions de coordinació, compliment de mínims, etc. 

 

Amb la mateixa línia, s’especifica que cal distingir entre recursos més generalistes i 

d’altres més específics. Els específics estaran vinculats al desplegament dels labs, i serà 

en aquest cas, on es poden dur a terme els pilots. 

 

Per identificar els equipaments pilot, es recomana que s’utilitzin els criteris territorials, 

però també es dóna molta importància a la persona dinamitzadora/responsable que hi 

ha al capdavant de l’equipament.  

 

Per últim, de cara a fer el retorn als participants del procés, es proposa realitzar una 

jornada de treball híbrida (presencial i en línia) i explicar els resultats, iniciatives que 

vagin en la mateixa línia, si ja hi ha dissenyat algun servei específic, possibles recursos 

generalistes que s’estiguin duent a terme, etc. En funció de la data serà un retorn de 

disseny o d’implementació. Es proposa dur a terme aquesta sessió al citilab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Responsable Properes passes 

SdGPC. Fer arribar els materials de la reunió als membres del grup motor. 

SdGPC 
Fer arribar les diferents formacions que es fan des de la SdGPC 
per valorar si cal alguna més específica. Es poden consultar aquí. 
 

Biblioteques, 
Acció Cívica, 

Polítiques 
Digitals i 
SdGPC. 

Identificar persones que voldrien participar en alguna de les 
formacions o bé identificar si cal una formació específica per 
equipaments  
En el cas de biblioteques, veure que no se solapi amb el pla de 
formació 

Grup Motor 
Món local: identificar si hi ha equipaments municipals o identificar 
si els tècnics són treballadors de la generalitat i veure com els hi 
podem fer arribar aquesta formació. 

SdGPC 

 Creació del grup de treball específic de formació. 

 Creació grup de treball pel mapeig dels equipaments.  

Els dos grups es vincularan al participacatalunya.cat 

Polítiques 
Digitals i 
SdGPC 

Coordinació de la plataforma moodle pels dinamitzadors i personal 
que no siguin treballadors públics. 
 

Grup Motor Com incentivar els labs; formacions, subvenció, pilots. 

 

 
 

 
 

https://participacatalunya.cat/courses?filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Barea_id%5D=&filter%5Bdate%5D=&filter%5Bdate%5D=past&filter%5Bmodality%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=

