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1. General
1.1 Idioma
S’han afegit els idiomes romanès i letó a Decidim.

1.2 Es guarden les opcions de filtratge
Quan es defineixen uns paràmetres de filtratge als components debats, propostes, trobades i
pressupostos, aquests es guarden encara que s’accedeixi a algun dels resultats i es torni enrere.
Fins ara, s’havien de tornar a establir els paràmetres.

2. Participació
2.1 Ús de hashtags
S’ha millorat la presència dels hashtags a la plataforma de manera que es poden buscar en els
espais de cerca. Al mateix temps, també ara també es poden fer servir els hashtags en els
comentaris i el component debats. Fins ara, ja els trobàvem en els components propostes i
trobades.
Aquestes dues novetats es combinen de tal manera que, si en l’espai de cerca es posa un hashtag,
apareixeran tots els components i comentaris que l’hagin citat (aquests últims tindran la
referència de l’espai participatiu o component on s’ubiquin).

2.2 Comentaris
Fins ara, el límit de caràcters permesos en els comentaris eren 1000 i això venia per defecte. Amb
la nova versió, es pot modificar aquest límit. Es podrà determinar si el canvi afecta a tot un espai
participatiu o en un component determinat com, per exemple, en un debat.
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3. Administració
4. Espais de participació
4.1 Processos

4.1.1 Nova visualització dels grups de processos
Decidim permet agrupar els processos en Grups, però fins ara la visualització d’un grup de
processos era força rudimentària. La nova versió ha millorat aquesta visualització, molt més
completa i afegint més informació sobre els processos s’hi inclouen.

Imatge 2. Nou disseny per a la visualització dels grups de processos.
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4.1.2 Botó d’acció de les fases
Es pot modificar el text del botó d’acció de les fases dins un procés participatiu des de la
configuració de fases del procés. Així mateix, també es pot personalitzar l’enllaç del botó.

Imatge 3. Nou botó d’acció per a les fases d’un procés.

4.2 Iniciatives

4.2.1 Afegir imatges a les Iniciatives
Es poden afegir imatges en la targeta de les iniciatives, igual que en les propostes. També s’han fet
modificacions en el formulari de configuració de les iniciatives per fer-lo més entenedor.

Imatge 4. Nova presentació de les iniciatives: targetes amb imatge.
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4.3 Assemblees

4.3.1 Importar i exportar
Ja hi havia aquesta opció amb els processos, però ara s’ha afegit la possibilitat d’exportar una
assemblea i d’importar-ne. El que es conserva són la configuració i els components, però no el
contingut generat per altres usuàries com poden ser comentaris o propostes.

Imatge 5. Importar i exportar assemblees

5. Components
5.1 General als components

5.1.1 Afegir àmbits
La versió 0.23 permet definir àmbits pels components següents: pressupostos, debats, trobades,
propostes i enquestes.

5.1.2 Compartir components que encara no estan publicats
Fins ara, quan es volia mostrar un component que encara no estava Publicat, només es podia
compartir amb persones amb rang d’administració. S’ha afegit un sistema que permet solventar
aquesta situació.
En el submenú del llistat de components dins un espai participatiu, hi ha un nou botó o token .
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Imatge 6 . Visualització ampla del nou botó per compartir un component no publicat.

En clicar sobre aquest botó s’obre una pàgina de previsualització del component no publicat. S’ha
de copiar l’enllaç a la barra de direcció, el qual tindrà afegit a la direcció share_token=(número de
referència), i aquest és el que s’haurà de compartir. Al cap de vint-i-quatre hores, l’enllaç deixarà
de ser operatiu.
Per tal de mantenir un cert control, dins la configuració del component, a baix de tot, hi ha un
registre dels enllaços o tokens compartits. Es mostra la següent informació:
●

els enllaços que s’han compartit,

●

qui els ha creat,

●

quantes vegades s’han utilitzat,

●

quan es van crear,

●

quan s’han fet servir per últim cop,

●

quan deixarà de funcionar aquest enllaç

També hi ha l’opció d’eliminar-lo, de manera que deixi de ser operatiu al moment.

Imatge 7 . Registre de les vegades que s’ha compartit un component no publicat

Un cop el component es faci públic, aquest registre deixarà de ser visible.
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5.2 Debats

5.2.1 Tancament de debats
L’autor o autora d’un debat ara el pot tancar (imatge 10). Què implica això? Permet que l’autora
faci un resum del debat i dels consensos als quals s’ha arribat. Així mateix, un cop tancat, ja no
s’hi permet més participació.

Imatge 8 . Debats oberts i debats tancats.

El sumari final del debat apareixarà remarcat per tal de destacar i diferenciar-se de la resta
d’aportacions.

Imatge 9 . Vista interior d’un debat tancat.

Dins les novetats en els debats també hi ha l’opció de que l’autora d’un debat pugui editar-ne el
contingut. Això sí, sempre es manté un registre consultable de les versions anteriors (veure
imatge 10).
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5.2.2 Metadades i adhesions
Com a novetat, la versió actual incorpora la possibilitat de donar suport públicament a un debat a
través de l’opció d'adhesions. Aquestes es poden activar o desactivar des de la configuració del
component.
Al mateix temps, també apareix quantes usuàries i quants grups han comentat de manera
individual ene el debat. Això és útil a tall de registre de participació en el component.

Imatge 10 . Noves metadades al component debats.

5.2.3 Nous filtres a Debats
Els debats es podien filtrar, només, per origen (Tots, Oficial, Ciutadania, Grups) i categoria, si s’ha
definit a l’hora de configurar l’espai participatiu on s’ubiqui el debat. En la versió actual, també es
poden afegir els següents filtres:
●

Estat (Tots, Obert, Tancat)

●

Àmbit (els que tingui establerts la plataforma)

●

Activitat (Tots, Els meus debats, Debats comentats)

A banda d’això, també s’ha afegit un desplegable per poder ordenar l’ordre en què apareixen els
debats amb les següents opcions:
●

Ordre aleatori

●

Més recents

●

Més comentats

●

Actualitzats recentment
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5.3 Pressupostos

5.3.1 Múltiples pressupostos
En crear un component Pressupostos, la versió 0.23 permet incorporar, dins el mateix component,
més d’un pressupost, cadascun dels quals es pot configurar de manera independent i amb
recursos econòmics també independents.
Fins ara, quan es feia clic sobre el botó Gestionar, un cop creat el component, s’accedia al llistat de
projectes. Actualment, quan es fa clic sobre Gestionar, la pàgina que s’obre mostra el llistat de
Pressupostos que s’hagin creat.

Figura 1. Accés a Gestionar en la versió actual 0.23

En fer clic a l’opció Gestionar projectes del submenú d’accions, s’accedeix a la pàgina de
projectes.

Imatge 11 . Vista de la pàgina de pressupostos dins el component Pressupostos

La principal diferència que trobem en la configuració del component amb aquesta millora, és que
en el moment de crear el component, no s’ha d’indicar la quantitat de diners que es pot
pressupostar; aquesta quantitat s’indica quan es crea un Nou Pressupost (imatge 10).
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5.3.2 Seleccionar projecte
Aquesta nova versió incorpora la possibilitat de que les administradores seleccionin el projecte o
pressuposst acceptat i que això es pugui veure públicament a la pàgina de Decidim.

Imatge 12. Vista d’un pressupost seleccionat (és a dir, acceptat).

Per fer la selecció s’ha d’accedir a la pàgina d’edició del projecte concret i marcar l’opció
corresponent.

La ruta per accedir a l’opció: Tauler d’administració > [Espai participatiu corresponent] > [Procés o
assemblea corresponent] > Components > Botó Gestionar de Pressupostos > Botó Gestionar
Projectes del pressupost que correspongui > Botó Editar del projecte.

Figura 2. Seleccionar un projecte acceptat d’un pressupost.
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5.4 Trobades

5.4.1 Creació de trobades per part d’usuaris i usuàries
Decidim permet que usuàries autoritzades o
grups verificats puguin crear trobades sense
la

intermediació

d’una

persona

administradora.
D’aquesta manera, si s’habilita des del tauler
d’administració, en el component trobades
apareix un botó nou: Nova trobada. A
l’estil de la presentació de propostes, en
fer-hi clic s’obre una pantalla per tal de
determinar les característiques de la
trobada:

●Títol de la trobada
●Descripció
●Adreça, Ubicació i detalls
●Hora d’inici i de final
●Àmbit i categoria (si s’escau)
●Qui l’organitza: usuària o administradora

Imatge 13. Formulari d’usuari per crear una trobada

Aquesta nova funcionalitat també implica que en els filtres s’afegeixen les opcions de “oficial”,
“participant” o “grup” així com l’autoria de la trobada en la informació de la mateixa.
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5.5 Enquestes

5.5.1 Vot en blanc a les enquestes
A l’hora de crear una enquesta, s’habilita una opció que permet a les usuàries respondre com a
vot en blanc o “cap de les anteriors” (referent a les respostes). Al mateix temps, quan es
selecciona aquesta resposta, les demés queden inhabilitades en el cas de respostes múltiples.
Aquesta nova opció es troba a l’apartat de disseny de les preguntes i respostes del component.

5.5.2 Gestionar respostes
Una novetat molt interessant que trobem en aquesta nova versió és la possibilitat de veure els
resultats de les enquestes directament des del panell d’administració; d’aquesta manera, no és
necessari descarregar un arxiu per poder consultar quanta gent ha respost o quins són els
resultats.
Així, des de la configuració del component (en la secció de gestió de les preguntes i respostes), hi
ha un nou botó que permet visualitzar els resultats.

Imatge 14. Nova opció per veure les respostes.

Imatge 15. Visualització de les respostes.

Aquesta nova funcionalitat també incorpora l’opció d’exportar els resultats directament en PDF.
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5.5.3 Preguntes condicionades
La versió 0.23 ha millorat les opcions a l’hora de preparar enquestes de manera que es poden
gestionar preguntes que només apareixen si es dóna una determinada resposta en una pregunta
anterior.
Posem un exemple: quan es dissenya la pregunta #2 i les seves respostes, a la part d'abaix,
apareix el botó “Afegir condició de visualització”.

Imatge 15. Nou botó per afegir condicions de visualització.

Amb aquesta funcionalitat es pot escollir la pregunta #1 que condiciona l’actual de manera que en
funció del que s’hagi respost a la pregunta #1, la pregunta #2 es farà visible o no.
Tipus de condicions que es poden establir:
●Pregunta contestada o no contestada: s’activa la pregunta #2 si es contesta o no la pregunta #1.
●Igual a o no igual a: s’activa la pregunta #2 si es respon o no una determinada opció a la
pregunta #1.
●Inclou text: s’activa la pregunta #2 si s’inclou un determinat tipus de text a la pregunta #1.

Imatge 16. Menú de la condició de visualització.
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S’ha de tenir en compte que per fer servir aquesta funcionalitat es necessiten enquestes de, com
a mínim, dues preguntes. A més, el botó per afegir condicions només apareix a partir de la segona
pregunta.

5.6 Propostes
5.6.1 Adjuntar múltiples documents
Es pot adjuntar més d’un document quan una usuària presenta una proposta. Aquesta opció es
troba juntament amb la càrrega d’imatges a la proposta.

Imatge 17. Vista per adjuntar més d’un arxiu en una proposta.
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