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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. 

Cal dissenyar la participació

Recordem!  Cal definir un treball previ de relació?

Organitzem activitats participatives per:

1) Informar i impulsar el debat públic

2) Deliberar

3) Fer el retorn

Metodologies adaptades al perfils i als resultats cercats. 

Accessibilitat i equitat- mecanismes per evitar desigualtats

Creativitat, innovació i adaptació 

Determina la experiència de participar 



4. Disseny del procés participatiu. Canals de participació

1. Sales (presencials o virtuals) per debatre cara a cara: preferentment públiques. Cessió per 

part d’entitats del grup motor: alt nivell d’implicació.

2. Espai públic: recursos per anar a llocs on fer petits debats o recollides d’aportacions:  Caixa 

Itinerant/Plafó mòbil/espectacles o passejades participatives



5. Execució del procés participatiu

Fem el procés!



5. Execució del procés participatiu

Fase deliberativa. Inclusió i debat de qualitat. 

4 FUNCIONS FONAMENTALS

1. Abordar la política pública amb intel·ligència col·lectiva gràcies a un debat 

accessible i enriquidor.

2. Obtenir resultats d’acord amb els objectius.

3. Organitzar les activitats, els espais i els tempos de debat.

4. Facilitar, conduir, dinamitzar el debat i la interacció.



5. Execució del procés participatiu

Fase per informar i explicar-nos (més que una sessió informativa!)

Fem bullir l’olla amb ingredients.

Informació:

• De context rellevant – generar interès.

• Les regles de joc – convocatòria i informació necessària per participar

• Comprensible i atractiva (disseny de materials de comunicació)

amb altres persones:

• Demanar ajuda en la difusió/informació i contrastar amb qui ens pot ajudar: 

actors clau, grup motor, la nostra organització, actors del nostre entorn 

(mitjans, etc.)

• Implicació dels polítics- Important!

amb diferents eines

• Aprofitar espais i canals de relació ja existents: mailings, webs, mitjans

• Anar als llocs on es troben els actors i els canals que utilitzen

• Diversificar: diferents eines i canals segons els actors

• Sessions informatives



5. Execució del procés participatiu

Fase de participació. Inclusió i debat de qualitat. 

DIFERENTS MOMENTS I ELEMENTS

Abans d’iniciar les sessions

• Logística: reservar agendes, sales, gestió de les inscripcions, repartir 

participants per temes de debat.

• Garantir condicions de l’espai 

• Presencial (retolació i punt d’accés, diverses sales, mobiliari no fixe)

• Virtual (caràtules, creació de “break-out rooms”/sales virtuals)

• Preparar materials necessaris: full signatures, LOPD, qüestionaris 

avaluació...



5. Execució del procés participatiu

El moment de participar: diàleg de qualitat. 

DIFERENTS MOMENTS I ELEMENTS

Al presentar-nos

• Lideratge polític.

• Honestedat

• Claredat en les regles de joc

• Part breu- no protagonista

En la deliberació

• Abordem el conflicte aplicant intel·ligència col·lectiva. 

• Transformem demandes i peticions en propostes de solucions.

• A través d’un discurs col·lectiu.

• Amb una metodologia que dona valor a totes les veus i evita 

monòlegs i xerrameca.

• El consens només és un ideal: l’habitual és mantenir diversos 

punts de vista.

• Les metodologies s’han d’adaptar a cada cas.

• Controlar els tempos i objectius

( sessions màx. 2,5- 3h aprox )

A l’acabar la sessió

• Presentar i presentar les conclusions.

• Avaluar la sessió

• Informar de com es faran arribar els resultats i el retorn, així com 

altres possibilitats de participar si existeixen

• Agraïments



5. Execució del procés participatiu

El moment de participar. Aconseguir un diàleg de qualitat. DIFERENTS ROLS A LES SESSIONS DE DEBAT

Lideratge polític (a l’inici)

• Explicar el sentit i condicions del projecte / política 
pública.

• Explicitar el compromís els resultats de la participació

• Aquí acaba el seu rol fins que en reben els resultats.

• La deliberació és social

Els tècnics 
• Assegurar condicions: espais accessibles amb condicions suficients i 

accessibles, les inscripcions, els documents per al debat

• Introduir si cal alguns dels continguts

• Durant el debat, clarificar dubtes si cal, sempre amb una  posició 

neutral

Els dinamitzadors - molt importants!!!
• La dinamització té un punt artesanal...millor que sigui professional
• Definir metodologies / tècniques concretes per cada circumstància.

• Assegurar la qualitat del debat

• Conduir la conversa d’acord amb les regles de joc, els objectius, 

continguts i límits

• Assegurar la inclusivitat de totes les veus presents.

• Transformar “que hay de lo mío” en una mirada col·lectiva.

• Mantenir un bon ritme i adaptar-se a les circumstàncies.

• Intentar que la gent tingui una bona experiència i els hi sigui útil

• Recollir els resultats, fer síntesi i posar-la en comú amb els participants



6.  Resultats del procés participatiu

Els resultats, el retorn: transparència i rendiment de comptes

• Explicar a la ciutadania què s’ha debatut, les aportacions aparegudes durant el procés 

refinades pel diàleg: informes de resultats. Plantilla de continguts de la Generalitat. “Una foto 

del procés participatiu”. Transparència del què ha passat.

• Donar resposta a la ciutadania. Què s’incorpora i què no i el perquè. 

• Conèixer com es creen les decisions que afecten a la cosa pública. Transparència de qui 

influeix.

• Impactes del procés: confiança i respecte resultats que se’n deriven a les polítiques 

públiques.



6.  Resultats del procés participatiu

Donem resposta. L’hora de la veritat 

A qui? Actors clau i participants, a l’entorn social i a la nostra 

organització

1) Informes de resultats elaborats pels dinamitzadors

• Recullen i ordenen les aportacions

• Síntesi comunicable

• Traçabilitat



6.  Resultats del procés participatiu

RETORN!!!
Donem resposta. L’hora de la veritat 

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBckFMIiwiZXh

wIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--

cbfe74e97d29ba803fd808d23b7a0336875c9849/RetornTaula01_GIRONA.pdf

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBckFMIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cbfe74e97d29ba803fd808d23b7a0336875c9849/RetornTaula01_GIRONA.pdf


Fase clau del procés

2) Informes de retorn. Impactes del procés participatiu

• Rendir comptes: s’ha escoltat i pres nota de les aportacions.

• Fer-ho en entorns socials- Protagonisme als actors

• Concretar quins impactes en la política pública, vinculant els resultats a les 

decisions públiques finals, justificant els motius de la seva inclusió o exclusió.

• Sense aquest retorn no s’haurà assolit el principal objectiu dels processos 

participatius: incidir en la política pública

6.  Resultats del procés participatiu



7. L’avaluació de la participació

Seguiment més enllà del procés. Avaluació a llarg termini 

• Definint moments en que informem de com evolucionen els impactes de la participació

• Explicant com s’està executant la decisió

• Generant espais de relació estables - Governança participativa / Administració relacional

• Facilitant el seguiment i control ciutadà respecte l’actuació pública.

• Generem millors ecosistemes de participació



8. Conclusions. La participació ciutadana

• La participació ciutadana és una metodologia per fer polítiques més intel·ligent, que forma part d’un 

concepte més ampli com ho és el de Govern obert.

• La tècnica és insuficient per bona participació ciutadana, hi ha d’haver voluntat i estratègia política. 

• Tot i així, la pràctica i la recerca ens donen pistes metodològiques per obtenir uns mínims de qualitat 

de la participació.

• La participació ciutadana per si sola no extingeix els conflictes. Però ajuda aconseguir una societat 

més inclusiva i igualitària! 

• En cada cas s’ha de veure les millors oportunitats per obrir espais i utilitzar les eines més adients.



8. Conclusions. La participació ciutadana

1. LA NOSTRA ORGANITZACIÓ. Comptar amb un equip que cregui en el projecte, a nivell polític per garantir els 
compromisos polítics en relació als resultats de la participació, i a nivell tècnic per impulsar, organitzar, coordinar i 
assegurar el bon funcionament.

2. INFORMACIÓ. Fer arribar informació suficient i adequada amb temps suficient al conjunt d’actors i participants 
de forma transparent i entenedora.

3. LA RELACIÓ AMB ELS ACTORS. Atendre a les característiques dels actors, saber escoltar i reconèixer 
necessitats, establir canals de comunicació al llarg de tot el procés, assegurant la informació que els arriba i les 
possibilitats que tenen per participar, així com els canals per fer seguiment després.

4. LA EXPERIÈNCIA DE PARTICIPAR. Dissenyar activitats atractives i adequades pels actors que  participen, cuidant 
els detalls i buscant que la experiència de participar sigui positiva, i si pot ser, que hagin passat una bona estona.

5. RENDIR COMPTES. Rendir comptes amb els participants i el conjunt d’actors i ciutadania, explicant els resultats 
del procés participatiu, i sobretot dels impactes que ha tingut.

5 claus per a un procés participatiu



8. Conclusions.A participar se n’aprèn participant

Camí de llarg recorregut. Siguem valents i experimentem

Planifiquem bé els recursos temporals

Exercici d’assaig i error. Superem formats estàndards

Aprenent d’altres experiències. Avaluació i millora contínua

Mantenint criteris de qualitat democràtica

MOLTES GRÀCIES


