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4. Disseny del procés participatiu

Disseny, planificació i gestió del procés participatiu
1. Objectius i resultats esperats- per a què?

2. Continguts i eixos del debat- el què?

3. Quins altres centres gestors i institucions públiques n’estan afectats?

4. Regles de joc clares (límits)- evitar falses expectatives

5. Recursos: humans i contractació. Equip intern de l’organització. Grup motor: equip que inclou externs a la organització

6. Els participants i actors: qui n’està concernit?.  Mapa actors Generalitat

7. Comunicació

8. Deliberació  metodologia estructurada. Diversos canals

9. L’experiència de participar

10. L’avaluació de la participació.

Marc de 
referència



4. Disseny del procés participatiu

•Fases
del procés

participatiu

1. Planificació

2. Informació 

3. Participació

4. Retorn

5. Seguiment
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4. Disseny del procés participatiu

Què pretenem amb la comunicació?

a. Donar a conèixer i informar sobre el procés participatiu.

b. Generar debat en l’opinió pública.

c. Incitar a la participació.

d. Donar reconeixement públic.

e. Difondre els resultats.

f. Retre comptes: explicar l’ús dels resultats en la decisió.



Fase Informació Fase participació Fase retorn / seguiment

Impulsar el debat ample (Twitter, 
mitjans de comunicació).

Donar-lo a conèixer

Incitar participants .

Donar-los 
reconeixement

Difondre els resultats

Retre comptes

4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Cicle Comunicatiu- Proposta i OBJECTIUS



4. Disseny del procés participatiu

Estratègia (Pla) de comunicació per sistematitzar-ne les accions

Segmentar i focalitzar

Suport de comunicació del Gabinet de la conselleria.

Contractem una empresa externa? 

Suport d’instàncies comunitàries?



4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Participa.gencat.cat

Enllaç

Cicle Comunicatiu. Diversos canals

https://twitter.com/decidimbcn/status/1592483852563333120?s=20&t=bwEbGy8S7JWi772IiNSLtg


4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Participació a través de plataformes digitals?

A favor:

• Impacte i control ciutadà

• Espai de difusió 

• Transparència i traçabilitat 

decisions

• Ús de les dades i avaluació

Límits:

• Manca d’interacció social

• Divisòria digital

• Riscos digitals (no neutral)

• Confiança i legitimitat



4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Xarxes socials 
i premsa

Enllaç

Cicle Comunicatiu. Diversos canals

https://twitter.com/decidimbcn/status/1592483852563333120
https://twitter.com/decidimbcn/status/1592483852563333120?s=20&t=bwEbGy8S7JWi772IiNSLtg


4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Cicle Comunicatiu. Diversos canals

Porta a porta
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Cicle Comunicatiu. Entitats del sector

Carta



4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Cicle Comunicatiu. Diferents continguts

CONTINGUTS OPERATIUS

Les possibilitats de participació (què, 

qui, com). 

Objectiu funcional: 

- Hores, llocs, enllaços... 

- Regles del joc. 

- Documentació.

Informació procés Visió 2030 i Autogestionades

https://youtu.be/ViQKyAOM1oY
https://www.youtube.com/watch?v=ViQKyAOM1oY&t=43s


4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Cicle Comunicatiu. Ventall de continguts. Accessibilitat



4. Disseny del procés participatiu. Comunicació

Cicle Comunicatiu. Diferents continguts

RESULTAT I RETORN

Informes de resultats.

Informe de l’impacte dels resultats sobre 

el projecte o política pública (retorn).

https://www.youtube.com/watch?v=IuEVKXlWbm4

https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica

https://www.youtube.com/watch?v=IuEVKXlWbm4
https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica


2. Elements generals per a una participació de qualitat

• Mètode. Com ho fem?

 Accessibilitat

 Diversitat de canals

 Metodologies diverses

 Deliberació

 Debat ordenat

 Qualitat /Diversitat vs

Quantitat
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Accessibilitat i igualtat d’oportunitats

• Adaptar espais, llenguatges i materials al perfil dels participants.

• Capacitar entitats/persones amb menys recursos per a participar (Transversalitat 

de gènere. Guia nº 10).

• Informació i documents amb criteris d’accessibilitat i lectura fàcil.

• Diversificació territorial.

• Informació i participació en línia.

https://governobert.gencat.cat/ca/participacio-ciutadana/difusio-i-recerca/guies-breus-de-participacio-ciutadana/guia-transversalitat-genere/


4. Disseny del procés participatiu

Com? Metodologies

Creativitat i innovació...

Adaptació a cada cas, útil i atractiu       

Diversos canals: presencials, online, espai públic, etc. 

Apropar-ho als actors: interessos, llenguatge, espais

Accessibilitat: horaris i espais 

Rol de tècnics, experts i polítics

Determina l’experiència de participar!!

Un cop arribats aquí. Contractem una 

empresa externa?



4. Disseny del procés participatiu. La deliberació

• Deliberació: intercanvi de propostes i argumentacions per resoldre un problema 

públic.

• Debat orientat a l’interès col·lectiu: resultat, no exigència prèvia.

• Qualitat de la deliberació: respecte, igualtat, no biaix i dinamització imparcial.

• El consens només és un objectiu ideal. És legítim mantenir posicions divergents.

• Deliberació: recollir aportacions integrant diverses perspectives = decidir amb 

coneixement de causa i més intel·ligència.


