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1. Portal participacatalunya.cat

• La documentació i referències metodològiques sobre els diferents mecanismes de participació, 
que abans es trobava a la intranet, ara en obert.

• Grups de treball de participació ciutadana, abans al portal participa.Gencat.cat.

• Cercador de processos participatius.  En aquest espai es poden cercar els processos 
participatius impulsats per diferents administracions de Catalunya en els seus portals de 
participació ciutadana que es basen en la plataforma digital de participació Decidim. El cercador 
recull processos participatius i pressupostos participatius. 

Novetats en matèria de participació ciutadana
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https://participacatalunya.cat/?locale=ca
https://participacatalunya.cat/resource-banks
https://participacatalunya.cat/assemblies/gruptreball-participaciociutadana
https://participacatalunya.cat/decidims_finder_page


2. Portal participa.gencat.cat
• Mòdul de reptes: és una eina d’innovació sòcio-econòmica que articula l’acció col·lectiva de 

diversos actors, a través d'un model de governança participativa, per tal d’afrontar un repte comú 
o compartit (normalment relacionat amb els objectius de desenvolupament sostenible), i els 
problemes que se’n deriven, per tal de promoure solucions innovadores i transformadores.

Podeu consultar la formació asíncrona del mòdul

• Metadades del portal: s’ha detectat que en moltes ocasions no s’estan omplint les dades 
referents als mecanismes de participació que no es poden obtenir de forma automàtica, la qual 
cosa en dificulta l’avaluació i el seguiment. Properament s’elaboraran unes instruccions per 
poder-ne informar correctament.
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https://participa.gencat.cat/processes/sistemadepolicia
https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/formacio-reptes/f/2638/


2. Portal participa.gencat.cat
• Consultes públiques prèvies: 

• Avís recordatori per activar la possibilitat que la ciutadania faci propostes
• Properament vídeo tutorial sobre com dur a terme una consulta pública prèvia.

• Processos participatius: 

• Simplificació del qüestionari d’avaluació de les sessions deliberatives. Un únic 
qüestionari d’avaluació per a les sessions de debat ja siguin presencial o per 
videoconferència. A fi de simplificar i facilitar les respostes s’han reduït les preguntes 
d’avaluació a un total de 15 preguntes (10 menys).
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https://participa.gencat.cat/processes/sistemadepolicia
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