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1. General 

1.1 Millora de les notificacions 

S’ha millorat el sistema de notificacions que es reben per correu electrònic de Decidim, 

de manera que les persones usuàries ara reben notificacions en les següents situacions: 

 Quan hi hagi un nou comentari en un grup en el qual la usuària en sigui membre.  
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 Quan una usuària sigui invitada a formar part d’una assemblea.  

 Quan una usuària votat el pressupost d’un projecte o espai participatiu.  

 Quan se’ls assigni un rol per administrar, col·laborar o moderar una assemblea, 

una jornada o un procés participatiu.  

Al mateix temps, l’administrador o administradora de la plataforma, també rebrà una 

notificació en els supòstis següents: 

 Quan es creï un grup.  

 Quan una Iniciativa sigui enviada per validació tècnica.  

 Quan una usuària enviï un comentari privat en una proposta. Aquesta notificació 

també la rebran les persones assignades com a avaluadores de la proposta.  

 

1.2 Escollir l’idioma de preferència des del registre 

Decidim és una plataforma multiidioma que permet configurar-hi diferents idiomes, de 

manera que un usuari pot escollir la llengua amb la qual es sent més còmode o és més 

hàbil. No obstant això, hi havia casos en els quals el correu de confirmació inicial que es 

rebia quan una persona es registrava, s’enviava amb l’idioma per defecte de la 

plataforma, el qual podia no coincidir amb la llengua de la persona usuària.  

En aquesta nova versió, Decidim adopta la llengua per defecte del navegador que té 

establert la participant, solventant la incidència idiomàtica. D’aquesta manera, tota 

l’experiència amb Decidim, des del primer moment, estarà adaptada a les necessitats dels 

usuaris i les usuàries.  

 

1.3 Canvis en el disseny  

Per tal de mantenir una coherència estètica i millorar l’experiència de la usuària en l’ús 

de la plataforma, s’ha simplificat el disseny dels quadres que mostren l’activitat recent de 

les participants en l’apartat “Activitat” dins “El meu perfil públic”.  

A més. s’ha homogeneïtzat aquest disseny amb la visualització de la Timeline i de les 

notificacions.  
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Figura 1.1 Versió antiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Versió nova 

 

1.4 Filtres a la Timeline i Activitat 

Per tal de poder millorar la cerca d’una informació concreta a la Timeline o a la pestanya 

Activitat del perfil públic de les persones usuàries, s’ha afegit l’opció de filtrar el contingut. 

Les opcions de filtre que hi ha són les següents:  

 

 Comentari  Debat  Pregunta  Proposta 

 Esborrany   Iniciativa  Publicar  Trobada 

 

 

Figura 2. Filtres a la “Línia de temps”. Són els mateixos de “Activitat”.  
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2. Participació 

2.1 Millores en la comunicació dels grups 

2.1.1 Els grups poden enviar missatges privats 

Ara, la plataforma Decidim, permet que els grups d’usuaris puguin establir converses 

privades amb altres usuaris individuals o grups d’usuaris, siguin membres o no del grup.  

Els grups poden iniciar les converses des de la pàgina de perfil i totes les persones 

administradores del grup rebran una notificació d’avís sobre la qüestió.  

 

2.1.2 Citar un grup en els comentaris 

La nova versió permet que es pugui citar a un grup en els comentaris mitjançant @, igual 

que quan es cita una usuària particular. En tractar-se d’un grup, hi ha una icona extra que 

indica quants membres té el grup que es cita.  

Com a detall, totes les persones membres del grup rebran una notificació informant de 

que han estat citades en un comentari.  

 

 

Figura 3. Citar grups als comentaris 

 

2.2 Millores en les converses entre usuaris 

2.2.1 Restriccions als missatges privats 

S’ha habilitat l’opció de restringir els missatges privats que les persones usuàries de 

Decidim puguin rebre.  
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A la pestanya “Configuració de les notificacions”, dins “El meu compte”, hi haurà la 

possibilitat de seleccionar que només les persones que la usuària segueix puguin enviar-

li missatges privats.  

Com es pot veure (Figura 4), apareix  un nou botó que ve marcat per defecte, el que 

permet rebre missatges privats de totes les participants. Per activar la nova funcionalitat 

de limitar la recepció de missatges privats, s’ha de desactivar el botó.  

Figura 4. Nou botó per restringir els missatges privats 

 

2.2.2 Converses múltiples 

Al mateix torn, la versió actual també permet iniciar converses amb més d’una participant 

de manera que ja es poden establir converses múltiples de fins a 10 participants 

(comptant la persona que crea la conversa).  
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Per crear-ne una, s’ha d’accedir a la secció “Converses” del menú personal de l’usuari. Hi 

ha un nou botó, “Nova conversa”. En clicar-hi s’obre una pantalla emergent que permet 

buscar els demés usuaris o usuàries que es volen incloure a la conversa. Figura 5. Creació de 

converses múltiples 

 

2.3  Accessibilitat a Decidim 

Perseguint la consecució dels valors inclusius i comunitaris que impulsen el projecte de 

Decidim, s’han implementat una sèrie de millores al portal web per tal de facilitar l’accés 

a persones amb discapacitat visual seguint els criteris WCAG RGAA i RGAAA.  

S’han usat diverses eines per comprovar les limitacions de la plataforma: Asqatansu, 

Lighthous o Tanaguru. Aquesta identificació de les insuficiències ha permès identificar 

millor els errors i seguir avançant per garantir l’accés al portal a totes les persones.  

  

3. Administració 

3.1 Millores en la verificació 

3.1.1 Revocar la verificació 

Poder retirar la verificació de tots i totes les usuàries de Decidim és una funcionalitat nova 

que permet la versió 0.22. Aquesta és útil a l’hora de reiniciar les verificacions abans de 

començar un procés participatiu especialment important. Així, es pot fer neteja de totes 

aquelles usuàries que mantenen la verificació però que la seva situació ha canviat (ja no 

formen part de l’ens o s’han empadronat a una altra població, etc.).  

https://www.w3.org/TR/WCAG22/
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Des del panell d’administració > Participants > Verificacions, es podrà fer ús d’aquesta 

nova funcionalitat que permet retirar la verificació als usuaris. Aquest pas es podrà dur a 

terme a través de dues maneres:  

 Anul·lar  la verificació a totes les persones usuàries. 

 Anul·lar les verificacions d’usuàries prèvies a una data concreta que escull 

l’administrador o administradora de la plataforma.  

 

Figura 6. Nova funcionalitat per eliminar les verificacions 

 

 

3.1.2 Renovar la verificació 

La versió 0.22 inclou la possibilitat d’establir un termini de temps per a la validesa de la 

verificació. D’aquesta manera, les participants hauran de renovar la verificació de la seva 

identitat. 

Això ho poden fer a través de “El meu compte” > “Autoritzacions”, on apareix si el sistema 

de verificació encara és vàlid o ja ha expirat.  

 

Figura 7.1 Llistat de mètodes de verificació amb el termini de validesa.  
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Si es dóna la darrera situació descrita, la participant ha de clicar sobre el mètode de 

verificació; a continuació, apareix una pantalla emergent que mostra les dades utilitzades 

prèviament i l’opció de renovar la verificació.  

 

 

Figura 7.2 Pantalla emergent per renovar la validació 

  

3.2 Mostrar el correu electrònic de les participants 

En el cas que qui administra la plataforma necessiti contactar amb una usuària per correu 

electrònic, i no hagi pogut per missatge privat, la darrera actualització permet visualitzar 

el correu electrònic.  

Per fer aquesta acció, s’ha d’accedir a la secció “Participants” del menú del Tauler 

d’administració. Hi ha un nou icona al submenú de cada usuària, a l’esquerra del botó per 

enviar un missatge privat. En clicar-hi, sorgeix una pantalla emergent que demana una 

confirmació per mostrar el correu electrònic.  

 

Figura 8.1. Nova opció del submenú en el llistat dels participants per accedir al seu correu electrònic.  
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Figura 8.2. Pantalla emergent amb el correu electrònic visible.  

 

Per garantir la seguretat de les participants, es registrarà al “Tauler de control” cada vegada 

que un administrador o administradora consulti un correu electrònic. 

 

3.3 Registre d’activitat 

En el Tauler de control, que registra l’activitat desenvolupada per qui administra la 

plataforma, s’hi han afegit un nou element que ajuda a controlar, de manera més visual, 

l’activitat que es duu a terme a Decidim.  

S’ha afegit un comptador de l’activitat de totes les persones usuàries a la plataforma, tant 

administradores com la resta de participants. La informació es mostra distingint entre 

usuari i administrador, així com dividit en tres períodes temporals: Últimes 24h, Últims 7 

dies, Últim mes.  

 

 

Figura 9. Visualització del nou Tauler de control.  
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3.4 Disseny de l’aparença 

S’han millorat alguns aspectes del disseny i configuració de l’aparença de Decidim des del 

“Tauler d’administració” > “Configuració” > “Aparença”.  

S’ha afegit una petita previsualització de la distribució de les imatges que es poden 

carregar en aquesta secció de la configuració. Així és més fàcil comprendre on es situen i 

quina és la seva funció en la pantalla d’inici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 . Previsualització 

de la distribució de les imatges 

 

4. Espais de participació 

4.1 Processos participatius 

4.1.1 Vincular assemblees a un procés participatiu 

Una novetat que es troba en la versió actual és que en el moment de dissenyar i configurar 

un procés participatiu, aquest es pot vincular a una Assemblea ja existent.  

Llavors, a la pàgina del procés, apareix un nou element que indica quina assemblea o 

assemblees hi estan relacionades.  
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4.2 Iniciatives 

4.2.1 Canvis en la creació d’Iniciatives 

 En primer lloc, quan l’administrador de la plataforma només tingui un “Tipus d’Iniciativa” 

configurat, la usuària es saltarà automàticament el pas d’escollir el tipus d’iniciativa. Això 

agilitza el procés per a les usuàries i evita confusions inncessàries.  

Finalment, s’han afegit noves opcions al final del procés de crear una Iniciativa. Fins ara, 

en la darrera pantalla de creació d’una Iniciativa, les opcions disponibles eren “Ves a les 

meves iniciatives” i “Torna a iniciatives”. Per facilitar la comprensió del procés, s’han 

afegit dos botons nous:  

 Continuar editant la meva iniciativa. Aquest redirecciona a la pantalla de d’edició 

de la Iniciativa que es troba al Tauler d’Administració. 

 Enviar a validació tècnica. Si s’escull aquesta opció, apareix una pantalla 

emergent que indica “Si envies la Iniciativa ja no es podrà editar”.  

En el cas que estigui configurat que la Iniciativa requereixi una Comissió  

Promotora per ser enviada a validar, el segon botó esmentat restarà inactiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nous botons finals en la creació d’una Iniciativa 
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4.2.2 Notificació quan una iniciativa aconsegueix el llindar de firmes 

Quan una iniciativa hagi aconseguit el llindar de suports que es demana, les persones 

autores de la iniciativa, les seguidores, la comissió promotora ii les persones 

administradores rebran una notificació anunciant-ho.  

 

4.2.3 Afegir arxius adjunts  

Quan una persona usuària de Decidim presenti una iniciativa, amb la versió 0.22 tindrà 

l’opció de carregar un arxiu.  

Això estarà disponible en el pas “Crear” en el procés de presentació de les Iniciatives. Les 

persones administradores de la plataforma podran configurar si aquesta funcionalitat 

està habilitada o no.  

 

4.2.4 Registre de versions 

Prèviament a la versió actual, un administrador o administradora podia modificar i editar 

les iniciatives presentades per les participants de la plataforma sense que hi hagués un 

seguiment d’aquests canvis, afegint una opacitat al procés que no s’adequava als principis 

de Decidim.  

És per això que s’ha afegit un sistema per registrar els canvis de versions en les Iniciatives, 

com ja té el component de propostes. D’aquesta manera, es podran consultar les 

diferents versions i seran visibles les modificacions en el títol i en la descripció de la 

Iniciativa.  

 

 

Figura 12. Visualització de les diferents versions de les iniciatives 
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 4.2.5 Cercador d’iniciatives per a administradores 

Els administradors i administradores ara podran filtrar les iniciatives per tipus en el llistat 

d’iniciatives presentades que es troba en el “Tauler d’administració” > “Iniciatives”. 

Aquesta nova funcionalitat dependrà, doncs, de les diferents classes d’iniciatives que 

hagin estat configurades prèviament.  

També s’ha implementat l’opció de filtració a través de la ID, el nom o pseudònim de 

l’autor o autora de la iniciativa, o per la data de publicació.  

 

4.3 Butlletins 

Per tal de millorar els butlletins, s’han implementat unes plantilles bàsiques per facilitar 

el seu disseny i que aquest sigui més visual, si així es vol. En aquests moments, hi ha dues 

plantilles disponibles (Figura 6.1): una bàsica i una altra a la qual es pot introduir una 

imatge i un botó d’acció.  

Figura 13.1. Visualització de les dues plantilles per escollir-ne una.  

 

La plantilla bàsica, que només permet incloure text, és el model de butlletí que es tenia 

fins ara. Permet, doncs, posar un títol i escriure la informació que es vulgui compartir a 

través del butlletí.  
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Figura 13.2. Pantalla d’edició de la plantilla bàsica.  
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La nova plantilla té una edició més 

elaborada..  

Permet introduir un títol, un cos de 

text introductori, fins a dos botons 

d’acció que permeten redirigir a la 

receptora del butlletí a pàgines 

amb més informació, un altre 

camp de text i, al final, hi ha l’espai 

per carregar la imatge que es 

vulgui.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.3. Pantalla d’edició de la nova 
plantilla.  

 

4.4 Assemblees 

S’ha afegit una opció en la configuració general de les Assemblees que permet habilitar o 

deshabilitar la visibilitat de l’organigrama de les assemblees. 

Per defecte, el botó es troba activat, de manera que l’organigrama és visible.  
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Figura 14. Opció per deshabilitar la visibilitat de l’organigrama de les assemblees.  

 

5. Components 

5.1 Eleccions 

S’està treballant per crear un nou component: les eleccions. Encara no està operatiu però 

ofereix més opcions i funcionalitats de participació.  

 

5.2 Enquestes 

5.2.1 Nou tipus de pregunta a les enquestes [NOVETAT] 

S’ha afegit un nou tipus de preguntes en el component Enquestes: la pregunta matriu. 

Aquesta permet establir una sèrie de preguntes o afirmacions, cadascuna de les quals té 

diverses respostes possibles.  

 

 

Figura 15. Exemple de com es veu la pregunta tipus matriu 
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Es poden seleccionar una o varies des les respostes; en aquest darrer cas es podrà 

determinar quantes eleccions es poden fer (veure Annex 2.1 per més detalls sobre la 

configuració de les preguntes tipus matriu).  

 

5.2.2 Expandir i contraure les preguntes 

Per tal de millorar l’experiència de l’administradora a l’hora d’editar i configurar les 

preguntes quan està creant un qüestionari amb més de dues preguntes, s’ha habilitat 

l’opció de contraure o expandir les preguntes.  

Es pot escollir expandir (o contraure) totes les preguntes mitjançant dos botons que 

apareixen a dalt de tot del llistat de preguntes, o es pot fer una per una, amb uns botons 

al lateral de cadascuna.  

Recorda que, en contraure’s la pregunta, només queda visible el seu títol, de manera que 

es recomana que aquest permeti identificar de què tracta la pregunta.. 

 

 

Figura 16. Funcionament de les opcions per contraure i expandir els qüestionaris.  

  

 

5.2.3 Dividir en diferents seccions els qüestionaris 

En el cas que es dissenyi un qüestionari molt llarg, aquest pot desmoralitzar a les 

participants a l’hora d’omplir-lo i, al mateix temps, pot resultar confús mentre es 

responen les preguntes.  

Per aquesta raó, s’ha pensat un sistema per tal de poder fer grups de preguntes 

mitjançant un separador.  
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Figura 17. Edició i configuració dels separadors als qüestionaris.  

 

Per agilitzar el procés i facilitar l’enteniment de les seccions, cada nova secció o grup de 

preguntes, tindrà un títol propi. 

A la pàgina web, la persona usuària podrà fer un seguiment de a quina pàgina de la 

enquesta o qüestionari es troba, i quantes en queden per omplir. 

 



 

19 

 

 

 

 

Figura 18. Visualització dels qüestionaris a la pàgina web.  

 

Com a últim detall, en el cas que una participant deixi a mitges el respondre un 

qüestionari, apareixerà un missatge d’alerta per avisar-la del fet. Les dades de les 

respostes donades 

no es guardaran 

per tal de respectar 

la privadesa de les 

usuàries.  

Figura 19. Missatge d’alerta.  

 

5.3 Pressupostos  

5.3.1 Millores en el disseny i visualització  

Amb ànim d’anar millorant constantment la plataforma i l’experiència de les participants 

utilitzant-la, ara es permet carregar imatges en els pressupostos.  

Això es realitza a través de la configuració del component dins el “Tauler d’administració”. 

Per tant, és una opció que només tenen les persones que administren la plataforma.  
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Figura 20. Noves funcionalitats en l’edició dels pressupostos.  

 

5.3.2 Configurar un mínim de projectes 

La versió actual permet que la persona administradora pugui establir un mínim de 

projectes que l'usuari o usuària ha de votar a l’hora de decidir un pressupost.  

 

Figura 21. Requeriment d’un mínim de projectes per definir un pressupost.  

 

 Aquesta nova opció es configura des del Tauler d’administració. S’ha d’imputar com a 

mínim un projecte; és a dir, el camp no pot quedar en blanc.  

 

 

Figura 22. Edició de la nova funcionalitat pels qüestionaris 

 

 

5.3.3 Millores en el cercador dels projectes  

Fins fa poc, quan es volia utilitzar el cercador de projectes dins els pressupostos, només 

es podia escollir una categoria com a filtre en el cercador. La nova versió permet escollir 

més d’una opció de filtratge a l’hora.  
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Això millora de manera substancial el sistema de cerca.  

6. Annex 

Annex sobre la configuració de les preguntes tipus matriu  

Previsualització de la pantalla de configuració del qüestionari amb preguntes tipus matriu:  
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Els passos a seguir són: 

 Statment i Descripció: Serveix per plantejar la pregunta. L’apartat “statment” seria 

un títol per a la pregunta. En l’apartat 1.5.2.2, sobre l’opció de expandir i contraure 

preguntes, es recomana fer servir aquest camp per donar una breu informació sobre 

la pregunta. D’aquesta manera, quan es contrau el qüestionari, hi ha una referència 

de quina pregunta es tracta.  

 Mandatory: Habilitar si respondre la pregunta és obligatori o no.  

 Tipus (Type): Desplegable per escollir el tipus de pregunta. És en aquest punt on la 

persona administradora selecciona el format de pregunta tipus matriu i si es vol que 

només es pugui escollir una sola resposta o si es poden seleccionar múltiples 

respostes. En el segon cas, es pot determinar el número màxim de respostes 

seleccionables.  

 Row: Representa cada fiLa de pregunta de la matriu. Cadascuna tindrà una pregunta 

i l’espai per seleccionar o escriure les respostes.  

 Answer option:  Permet configurar quines opcions de resposta hi haurà.  

 


