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08002 Barcelona 
Tel. 93 316 20 00 

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

 

Data i hora: 02/05/2022, de 12:30h a 14:00h 

Lloc: sessió virtual 

Assistents: 

Nom Institució 

Carola Castellà Cap de Secció de Participació Ciutadana - Diba 

Cristina Saiz Ajuntament de Lleida 

Encarna Gata Ajuntament de Sta. Pepètua de Mogoda 

Joaquim Vila Tècnic SdG Participació Ciutadana 

Laia Sánchez Citilab Cornellà 

Laura Suñé SdG de Participació Ciutadana 

Manel Pardo Cap programa Civisme i Valors 

Mireia Gallego Tècnica SdG Participació Ciutadana 

Montserrat Clotet Ajuntament de Manresa 

Oriol Estela Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 

Ricard Benítez Servei de Capacitació digital/Ricard Benítez 

Ricard Faura Cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital 

Sílvia Sanahuja Cap del Servei de Biblioteques (Generalitat) 

  
Excusats: 

Nom Institució 

Aina Roig Cap de la Secció Tècnica del CERC – Diba 

Andreu Orte Programa Bibliolabs- Diputació de Barcelona 

Amat Callen Ajuntament de Tarragona 

Arantxa Ros Ajuntament de Tarragona 

Aram López Roca Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

Arnau Monterde Ajuntament de Barcelona 

Carla Bonfill Ajuntament d’Amposta 

Cristina Álvarez Ajuntament de Terrassa 

Eva Magaña Ajuntament de Terrassa 

Pau Martinell Ajuntament de Girona 

Sergi Frías CoboiLab- Ajuntament de Sant Boi 

Teresa Tomàs Espinós Ajuntament de Valls 

  

  
 

 



  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Després de les presentacions, es projecta el document de treball de retorn, que des de 

la subdirecció de participació ciutadana s’ha treballat. El podeu consultar en el següent 

enllaç: 

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/268/Reuni%C3%B3_grup

_motor_XPL_02052022.pdf 

 

En el document es tracten els projectes de retorn sorgits del procés participatiu, el 

foment dels labs ciutadans i de projectes de Govern Obert. 

 

Els projectes de retorn són 5: 

 La comunitat XPL. De grup motor a comunitat de pràctica virtual. 

 Catlabs. Sumar-nos al projecte de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de 

promoure la vinculació entre la participació ciutadana i la innovació social. 

 Formació. Oferir un servei de formació específica en participació ciutadana al 

personal dels equipaments de la que necessitin coneixements en aquest àmbit 

pels seus projectes.  

És una prova pilot i es faran 4 lots: 

o Introducció a la participació ciutadana 

o Processos participatius: Disseny i execució  

o Tècniques de dinamització de grups  

o Iniciació a la plataforma DECIDIM 

 Mapa d’equipaments de proximitat. Els equipaments estaran disponibles en 

un mapa on hi apareixeran algunes premisses com la tipologia de sales, la seva 

disponibilitat, si tenen connexió a internet, etc. 

 Serveis de Govern Obert a biblioteques. Com les biblioteques són un 

equipament de proximitat amb particularitats diferents del dia a dia dels casals o 

centres cívics i punts TIC, es treballarà amb una línia de col·laboració diferent 

dels altres equipaments. Es crearà un punt GO, un tòtem digital en què hi haurà 

accés a recursos específics i eines per a la participació, bibliografia recomanada, 

recursos, agenda, etc. A més d’activitats paral·leles com exposicions de 

projectes de la Secretaria de Govern Obert perquè esdevinguin un espai on 

potenciar, difondre i acostar les polítiques de Govern Obert de les 

administracions públiques catalanes al territori i a la ciutadania.  

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/268/Reuni%C3%B3_grup_motor_XPL_02052022.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/268/Reuni%C3%B3_grup_motor_XPL_02052022.pdf


  

 

Finalitzada la presentació s’obre el torn de preguntes i comentaris. De manera general 

es valoren positivament els projectes de retorn. 

 

Es tracta el futur del grup motor, entenent que el procés participatiu ha finalitzat i ara hi 

ha altres necessitats. S’entendrà com a comunitat de pràctica, i sobretot se centrarà a 

cobrir els territoris en què l’Àrea Metropolitana de Barcelona no operi. Dins l’AMB aquest 

paper ja recau dins la Xarxa de Governs Transparents.  

Queda pendent veure el rol dins de la comunitat de pràctica, de les persones que no 

venen per part d’un equipament, sinó d’Ajuntaments. També s’han de preveure diferents 

nivells d’implicació. En tot cas, sempre s’entén la xarxa com un espai on compartir eines 

que sumin i no pas una càrrega de feina. El seu paper pot ser clau a l’hora de la 

comunicació i difusió d’activitats. 

 

Es pregunta qui formarà part dels primers pilots. La voluntat inicial és dur-los a terme  

amb els equipaments que han participat en el procés, però s’enviarà el llistat als 

responsables de cada àmbit per valorar-ho. 

 

Des de Manresa, es proporciona com a recurs per a l’espai de biblioteques el joc 

“municipa’t”, com governar una ciutat, un joc que van desenvolupar des de l’Ajuntament.  

Es valoren més aportacions de l’estil i es fa menció a la necessitat de pensar en activitats 

per a totes les edats. 

 

Finalment, s’informa i es convida a l’acte de retorn del proper 16 de juny al Citilab de 

Cornellà. A mesura que estigui disponible el programa s’enviarà i es demanarà suport 

en la difusió.  

L’objectiu de la jornada és que cada actor presenti el seu àmbit: casals i centres cívics, 

biblioteques i punts TIC i s’explicaran els projectes de retorn.   

 

Per part d’un membre del grup motor es presenta la creació del col·laboratori “Innovació 

Ciutadana”. Es pot consultar la informació en aquest enllaç:  

https://colaboratorioic.org/ca/el-colaboratorio-ic-sale-a-la-luz/ 

 

 

 

https://colaboratorioic.org/ca/el-colaboratorio-ic-sale-a-la-luz/

