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1. General
1.1 Canviar l’idioma per defecte
Cada usuària pot escollir quin idioma per defecte vol per a Decidim. Això ho poden indicar des de
l’apartat “El meu compte” i només es pot escollir d’entre els idiomes habilitats a la organització.

Es pot escollir entre català, aranès i castellà.
1.2 Missatge d’avís d’enllaços externs i “llista blanca” de dominis
Quan una usuària faci clic a un enllaç extern a Decidim,, ara apareix una pantalla d’avís indicant
que es tracta d’un enllaç extern i avisa dels possibles riscos que podria comportar.

Així mateix, per tal de facilitar l’accés a enllaços de pàgines web de confiança contrastada com
podrien ser enllaços a informació de pàgines web d’ajuntaments o altres administracions
públiques, per exemple, podem crear una Llista Blanca de dominis de confiança. Amb això, als
enllaços amb aquests dominis no hi apareixarà aquest missatge d’avís.
La llista blanca d’enllaços la podem elaborar en la secció Configuració del Tauler d’Administració i
en un nou apartat que es diu “Permetre enllaços externs”.

1.3 Carregar imatges
El QuillJS editor permet que podem carregar directament imatges en els camps de text i
descripció de Decidim. També es poden redimensionar.

Les imatges es poden afegir fent clic a la nova icona i buscant en la carpeta corresponent o
arrastrant la imatge directament sobre el camp de text.
1.4 Ampliació de funcions s a la barra d’eines QuillJS
En la barra d’eines d’edició de text de tots els camps descriptius de Decidim, s’hi han afegit tres
noves accions:
● Codi
● Cita
● Sangria
Així mateix, la funcionalitat de llistar, permet crear una escala de nivells.

2. Administració
2.1 Ordenar llistat d’administradores
En el llistat de persones Administradores del Tauler d’administració, ara es poden ordenar
ascendentment i descendentment les administradores pel contingut de cadascuna de les
columnes:
● Nom
● Rol
● Correu electrònic
● Data d’enviament de la invitació
● Data d’acceptació de la invitació
● Data de l’últim inici de sessió
● Data de creació
Així mateix, també s’han afegit un filtre i un camp de cerca per nom, àlies o correu.

2.2 Cerca, filtratge i ordre en el llistat de participants invitades
En els espais participatius com Processos o Assemblees, hi ha l’opció d’invitar participants
privades, sobretot quan dissenyem un d’aquests espais com un espai privat.
En la pantalla on veiem a totes les participants privades s’hi han afegit un camp de cerca per nom
o correu electrònic, i dues opcions de filtratge:
● Alguna vegada s’ha connectat Sí / No
● Invitació acceptada Sí / No

Així mateix, es poden ordenar de manera ascendent i descendent les participants per: nom,
correu, data d’enviament de la invitació i data d’acceptació de la invitació.

Aquestes noves funcionalitats faciliten la gestió de les participants privades.
2.3 Deshabilitar filtres als espais participatius
En la secció de Configuració al tauler d’administració s’ha afegit una nova opció que ens permet
habilitar o deshabilitar els filtres en el llistat públic d’espais participatius.

Amb els filtres activats:

Amb els filtres desactivats:

Aquesta funcionalitat aplica a tots els espais participatius per igual.
2.4 Filtrar assemblees per tipus
En el llistat Assemblees del tauler d’administració ara podem filtrar-les per “Tipus”. Cal recordar
que els tipus els hem hagut de definir nosaltres prèviament.

2.5 Millora dels missatges d’error en el Tauler d’Administració
Quan fent una acció en el tauler d’administració surt un missatge d’error, aquest ara dóna més
detalls sobre l’error o indica quines són les diferents possibilitats que estan generant aquest error.
D’aquesta manera, la persona administradora té més informació i és més fàcil resoldre el
problema.

2.6 Missatge d’alerta en definir els colors de Decidim
Quan canviem els colors de Decidim des del Tauler d’Administració > Configuració > Aparença, ens
pot aparèixer un missatge d’alerta sobre les implicacions que els colors tenen sobre l’accessibilitat
a la plataforma.

És important que els colors generin un bon contrast per facilitar l’accessibilitat.

2.7 Millores en el filtratge i cerca dins el Tauler d’Administració
2.7.1 Filtres en el llistat d’administradores d’espais participatius
Els espais de participació (Processos, Assemblees, Jornades), permeten afegir usuàries amb el rol
d’administrador específic per a l’espai. La versió 0.26 ha incorporat una opció per filtrar el llistat
de persones administradores i un camp de cerca per buscar per àlies, correu o rol.

2.7.2 Afegir filtres i ordre al panell de projectes de Pressupostos
S’han afegit opcions de cerca, filtratge i ordenació del vot (ascendent/descendent) en el panell
amb el llistat de projectes del component de Pressupostos.

2.7.3 Afegir filtre, cerca i ordre al llistat d’usuàries reportades
En el panell on podem veure les usuàries que han estat denunciades s’hi han afegit opcions de
filtratge, ordenació i el camp de cerca (correu, àlies, nom).

També s’hi ha incorporat una paginació, de manera que només es vegin 15 usuàries per pàgina.

3. Participació
Aquesta versió de Decidim ha incorporat una sèrie de millores en la gestió i ús dels comentaris,
així com també en la participació dels Grups a la plataforma.
3.1 Permetre comentaris només a usuàries verificades
Fins ara, qualsevol usuària registrada podia fer comentaris en tots els components, sempre i quan
els comentaris estiguessin habilitats. Ara es pot indicar que només poden fer comentaris aquelles
usuàries verificades.
Aquesta opció la trobem en l’apartat “Permisos” del component i, en el cas de les propostes,
també ho trobem en els permisos d’acció específics de cada proposta presentada.

Exemple amb el component Trobades.

3.2 Nova llibreria d’emoticones
Ara, quan fem un comentari, disposem d’una llibrería d’emoticones per afegir-ne a les nostres
aportacions.

3.3 Editar i eliminar comentaris
Les usuàries poden editar i eliminar els seus propis comentaris. Aquestes dues funcions les
trobem en el menú de tres punts de la part superior dreta del comentari publicat.
Els comentaris editats tenen una etiqueta indicant que ha estat editat.

3.4 Millores per a Grups
Es poden crear posts en un component Blog com un usuari Grup i, en la mateixa línia, es poden
afegir membres d’una Assemblea que siguin un usuari Grup.
Exemple del blog:

3.5 Notificacions

3.5.1 Data i hora de la notificació
Fins ara, les usuàries només podíem saber el moment aproximat en el qual havíem rebut una
notificació dins Decidim. A partir de la versió 0.26 podem saber la data exacta i l’hora en la qual es
va rebre la notificació.

3.5.2 Millores en les notificacions sobre comentaris
Quan rebem una notificació d’un nou comentari afegit a una proposta nostra a algún procés que
seguim, en la notificació podrem veure el text del comentari i un enllaç per accedir-hi
directament.
3.5.3 Afegir l’autor d’una proposta
Quan es rep una notificació indicant que s’ha publicat una nova proposta ara també inclou l’autor
o autora de la proposta.
3.6 Comentaris
Dins els components Trobades i Debats a part de l’opció d’habilitar els comentaris, també es pot
escollir un període temporal dins el qual es poden fer comentaris. És a dir, es pots establir en
quina data es poden començar a fer comentaris i a partir de quina ja no es pot.

A més, aquesta funcionalitat està habilitada per cada trobada i debat en concret i no de forma
general.
4. Espais de participació
4.1 Iniciatives
Es poden exportar només aquelles iniciatives que hàgim filtrat amb el botó “Exportar selecció”.
Aquest botó només apareix quan hem aplicat algún filtre.

Es pot filtrar per Tipus, Àmbit i Àrea. També hi ha un camp que permet fer una cerca més concreta
per títol, descripció o nom de l’autor/a de la iniciativa.
Així mateix, ara també es poden posar imatges en les targetes de les iniciatives (les cards) i
aquestes es poden veure des de la pàgina d’inici de l’organització.

4.2 Assemblees
Ja es poden afegir notes i missatges d’Avís a les assemblees, funcionalitat que fins ara només
tenien els Processos.

5. Components
5.1 Trobades
5.1.1 Filtrar trobades
S’han afegit filtres en el component trobades per poder fer cerques concretes quan tenim moltes
trobades creades. Així mateix, també hi ha un camp per cercar directament per títol de la trobada
o ID.

Es pot filtrar per: tipus (en línia, presencial, híbrida), àmbit, categoria, estat (oberta/tancada),
data (propera/passada) i origen (oficial, ciutadania o grup).
5.1.2 S’ha eliminat la “Data de creació” de la tarjeta de la trobada
En versions anteriors, en la tarjeta de les trobades, apareixia la data en què s’havia creat. Era una
informació poc necessària per a les participants i per això s’ha eliminat.
Abans:

Actualment:

5.1.3 Vista del número total de trobades
En la pàgina pública on apareix el llistat de trobades que estem veient. Si utilitzem els filtres, el
número global es modifica en funció de les trobades corresponents.

5.1.4 Afegir nombre d’assistents quan es tanca una reunió
Quan una reunió creada per una persona participant és tancada, a part d’un informe final també
es permet afegir el nombre de persones que hi han assistit.

5.1.5 Noves dades estadístiques
Per les estadístiques de les trobades s’hi han afegit dues dades noves: les participants (persones
registrades) i les persones que han organitzat una trobada.

5.1.6 Mostrar la llista de persones registrades
S’ha afegit una nova possibilitat que permet mostrar públicament el llistat de persones registrades
per assistir a una trobada. Per defecte aquesta funcionalitat és opcional i per defecte ve
desmarcada en la configuració de la trobada.
5.1.7 Registrar-se a través de correu electrònic
Aquesta nova versió incorpora l’opció de registrar-se a una trobada des de la notificació de correu
electrònic.
Per posar-ho en context, quan una usuària té activades les notificacions per correu electrònic
(opció que es troba a “El meu compte”) i segueix un procés del seu interès, rebrà una notificació
per correu quan una administradora publiqui una nova trobada. En aquest correu la usuària podrà
registrar-se directament.

5.1.8 Mostrar un modal de confirmació quan s’abandona una trobada
Quan una usuària registrada en una trobada vol retirar el seu registre apareix una pantalla
emergent per confirmar aquesta acció i així evitar possibles errors

5.1.9 Publicar i despublicar una trobada
S’ha incorporat l’opció de publicar i despublicar les trobades individualment. El funcionament és
el mateix que trobem en el llistat de components dins un procés, de manera que en el llistat de

trobades dins el component Trobades, en el menú d’accions, hi ha un check que ens permet
publicar o despublicar cadascuna de les trobades.

5.1.10 Fusió de les funcionalitats Acta i Tancar.
S’han unit en un sol apartat les funcions d’Acta i Tancar en una trobada en un de sol que manté
les opcions dels dos. Per tant, quan una trobada hagi finalitzat, només s’haurà de realitzar una
acció per presentar l’informe final de la mateixa a través de Decidim.
Com es veia abans:

Com es veu ara:

5.1.11 Editar el missatge de registre a una trobada
Quan una usuària es registra a una trobada, rep un correu electrònic de confirmació. Ara es pot
editar part del cos del correu si es vol.

Per fer això, en la configuració de la trobada hi ha una nova opció que permet indicar si es vol o
on personalitzar el correu de confirmació de registre i, en el cas que es marqui, apareix un camp
de personalització del text.
Mostra de correu personalitzat:

5.1.12 Fer el mapa opcional
En aquelles instàncies on estigui configurat el mòdul per geolocalitzar les trobades en un mapa,
ara es pot escollir si volem el mapa visible o no.
Això ho trobem en la configuració general del componen i afecta a totes les trobades del
component.

5.1.13 Afegir enquestes a les trobades
Per a aquelles trobades online retransmeses en directe a través de Decidim, es poden activar
enquestes en directe.
Aquestes enquestes només admeten els tipus de preguntes de resposta única i de resposta
múltiple. Es poden consultar els resultats en directe i també es poden exportar.
Les persones administradores poden gestionar en quin moment s’obre l’enquesta i quan es tanca
a través d’un menú específic.

5.1.14 Crear trobades online sense URL
Ara es pot crear una trobada en format en línia però sense que sigui obligatori afegir l’enllaç a la
trobada. Aquest es pot afegir més endavant, pocs minuts abans d’iniciar la reunió, i fins llavors
apareix un missatge per defecte “Enllaç disponible properament”.

5.1.15 Afegir un iframe per a les URL de les trobades en línia
Aquesta funcionalitat de moment només és apta per Youtube, Twitch i Jitsi.
Permet poder mostrar en directe les trobades en línia a través de la pàgina de la trobada a
Decidim a través d’un iframe.
Des de la configuració de la trobada podem indicar quin tipus d’iframe volem:
● Incrustar només l’enllaç a la trobada.
● Incrustar la visualització de la trobada en directe (aquesta és la opció que permet realitzara
les enquestes al moment).
● Que la trobada s’obri en una nova pestanya.

D’altra banda, la funcionalitat també permet escollir qui pot accedir a l’iframe:
● Qualsevol persona visitant.
● Qualsevol usuària registrada.
● Només aquelles persones inscrites a la trobada.

Finalment, s’ha de tenir en compte que l’iframe es visualitzarà en funció de l’hora d’inici i
finalització de la trobada, que haurem definit prèviament.
5.3.1 Editar l’informe final de la trobada des del front-end
El creador o organitzador d’una trobada té la possibilitat d’editar l’informe de tancament de la
mateixa des de la part pública.

5.1.16 Retirada de trobades creades per usuàries
Ara que les usuàries participants de Decidim poden crear trobades, se’ls ha incorporat la
funcionalitat de retirar o cancelar una trobada que hagin creat. Aquesta funcionalitat és útil
sobretot en aquells casos en els quals s’ha de cancel·lar la trobada.

5.1.17 Afegir targeta d’imatge
Les targetes de les trobades ara poden incloure una imatge, com en el cas de les propostes, per
fer les trobades visualment més atractives.
Per afegir-les s’ha d’adjuntar un arxiu d’ imatge en l’apartat corresponent de les trobades.

5.2 Propostes
5.2.1 Millores en la importació de propostes
Quan s’importen propostes d’un component a un altre, ara es pot conservar l’estat de la proposta
(acceptada, rebutjada, en avaluació). Al mateix temps, també es poden importar les propostes
d’un sol àmbit.

5.2.2 Configurar l’ordre per defecte de les propostes
Fins ara, les propostes sempre apareixien ordenades per defecte per ordre aleatori. Sí hi havia
l’opció d’ordenar-les d’una altra forma, però aquesta opció no quedava guardada. Amb la versió
0.26 podem configurar, des del panell de control, i de dins la configuració del component, quin
volem que sigui l’ordre per defecte en què es mostraran les nostres propostes.

5.2.3 Retorn al llistat de propostes
Quan visitem el llistat de propostes retirades ara ja hi ha un enllaç que permet tornar al llistat
complet de propostes “Veure totes les propostes”.

5.1.3 Importar estat o resposta de les propostes
Ja podem importar l’estat o resposta a les propostes a partir d’un arxiu extern. Per a això s’ha de:
● Obrir un arxiu .xlsx amb les columnes: id, state, answer/ca (dependrà de l’idioma de
l’organització o, si n’hi ha més d’un, una columna d’idioma per cadascun).
● Omplir les files. L’id serveix per localitzar la proposta, state ha d’indicar Acceptada,
Rebutjada, En avaluació, i answer és la resposta a la proposta (és obligatori per a les
rebutjades).
● Importar des del panell de Gestió de les propostes.

5.3 Pressupostos

5.3.1 Millora de la pàgina principal dels Pressupostos
Es pot editar i afegir més informació en la pàgina principal dels Pressupostos gràcies un nou camp
de text i imatge en la configuració del component. Això permet incorporar més informació
rellevant.

5.3.2 Millora en la llista de barris o àmbits per votar
En el cas de multi-pressupostos, s’ha millorat la vista del llistat de pressupostos per a què les
usuàries tinguin més clar on han de votar. D’aquestra manera, a part del nom del pressupost,
també es veu la quantitat, una breu descripció i un botó “Vota”.

5.2.3 Millora en la vista de la barra de progrés
La barra de progrés de votació és una eina molt visual però s’han incorporat unes millores per tal
de facilitar la votació de les usuàries.
● La barra de progressió incorpora un llistat desplegable dels projectes seleccionats i/o votats.
● La barra de progressió segueix visible quan s’entra al detall d’un projecte.

5.2.4 Alerta abans d’abandonar una votació
Recordem que la votació en uns pressupostos participatius funciona de manera que primer
s’escull els projectes que interessen i després s’envia el vot, però això a vegades genera confusió a
les usuàries que creuen que han votat però no han fet el darrer pas.

Per això, ara, quan s’estigui dins un pressupost i es tingui algun projecte seleccionat i es vol sortir
de la pàgina, apareix un missatge d’alerta indicant que el vot no s’ha enviat correctament.

5.4 Enquestes
5.4.1 Títol i descripció
Per tal de poder estructurar millor enquestes llargues, ara es pot afegir un camp nou entre
preguntes que inclou un títol i una descripció.

Aquesta funcionalitat es pot combinar amb la dels separadors per tal de donar títol a cadascuna
de les parts d’un qüestionari; també es pot fer servir sense els separadors.

5.5 Blog
5.5.1 Targeta amb imatge
Permet que les imatges adjuntes en una publicació de blog es vegin com una targeta amb imatge.

***

