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Bloc teòric 

1. Què és un text participatiu 

Un text participatiu és un document que és resultat del treball col·laboratiu d’un grup de persones. És a 

dir, és un text amb el qual moltes persones han treballat de forma conjunta per elaborar-ne el redactat 

final.  

L’objectiu final d’un text participatiu és aconseguir un document el contingut del qual estigui consensuat 

per la majoria de les persones, que reculli propostes innovadores i que hagi generat un espai de discussió 

pública.  

Treballar amb textos participatius és un exercici de democràcia directa i deliberativa perquè, per una 

banda, permet la participació directa de totes les persones implicades en l’elaboració del text i, per altra 

banda, dóna peu a que hi hagi discussió i debat sobre quines millores o noves idees necessita el text. Per 

això, treballar amb textos participatius és un signe de salut democràtica.  
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Qualsevol tipus de document pot ser elaborat a través d’un procés participatiu i col·laboratiu, des de 

Reglaments i Estatuts, a acords, actes, manifestos etc. Un text participatiu no és, doncs, un tipus concret 

de document sinó una forma de treballar un text en la qual hi col·laboren un grup de persones més o menys 

gran. 

 

2. Formes de treballar col·laborativament amb un text 

Encara que pugui semblar que un procés per elaborar un text participatiu és molt simple, el cert és que hi 

ha diferents maneres d’enfocar-lo en base el tipus de document amb el qual es treballa, la quantitat de 

gent que es preveu que hi participarà o el grau de llibertat que es vulgui donar a les participants. S’ha de 

tenir en compte, no obstant, que de manera transversal hi ha uns punts en comú en tots els mètodes:  

 Sempre fa falta haver definit prèviament l’objectiu final del text per tal que el resultat sigui 

coherent i efectiu. 

 Hi ha d’haver un equip o comissió encarregada de controlar com evoluciona el text: que s’adapti 

als objectius, que no s’afegeixin idees forassenyades, que el llenguatge sigui inclusiu, etc.  

 

Vist això, vegem una aproximació a les formes de treballar amb textos participatius. En aquest document 

se’n presenten tres: partir d’un text inicial, sense partir d’un text inicial i organitzar-se en equips de treball.  

 Partir d’un esborrany inicial 

La forma més comuna és partir d’un text inicial, al 

qual s’hi aniran introduint esmenes que el poden 

modificar.  

Aquest text inicial està elaborat per una comissió o un 

equip de treball específic, que normalment és qui 

coordina i impulsa el procés. Un cop està llest, el text 

es fa públic i les persones participants poden anar 

presentant esmenes, és a dir, van proposant 

modificacions al text, no en la seva totalitat sinó en 

apartats.  

Aquestes esmenes es poden sotmetre a un procés de 

debat abans de ser acceptades i passar a formar part del text. Així mateix, també poden ser votades per la 

comunitat participant.  
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És recomanable acabar afegint al text final aquelles esmenes que han rebut més vots i que han generat un 

major consens, sempre i quan siguin viables i mantinguin la coherència amb l’objectiu o missió del text.  

 Sense partir d’un esborrany inicial 

Una altra forma d’abordar un text col·laboratiu és 

sense partir d’un text inicial sinó d’un esquema o 

d’unes directrius del contingut que ha de tenir el 

text. Així, les persones participants van elaborant 

el cos del text des de zero, seguint l’esquema 

proposat i les indicacions de les qüestions o 

temàtiques sobre les quals ha de versar el 

document i cadascun dels seus punts.  

 

Hi ha d’haver una tasca prèvia de qui organitza el 

procés per a planificar aquest índex inicial i deixar 

clar els objectius del document i de cadascun dels 

seus apartats, així com també de posar-ho a 

disposició de les participants.  

Aquest mètode allarga molt més el procés que l’anterior ja que, com s’ha comentat, implica treballar en el 

document des de zero i es requereix molt més temps. Així mateix, aquest format també implica que hi hagi 

un equip expert que revisi amb més deteniment i constància les adhesions al text que es van fent per tal 

de garantir que es compleixen les directrius establertes i la viabilitat del que s’està proposant.  

 

D’altra banda, l’avantatge d’aquest sistema és que es dóna més llibertat a les participants per aportar idees 

noves i la seva col·laboració es percep molt més profunda i activa; és un exercici essencialment democràtic.  

Val a dir que es recomana fer servir aquest mètode amb textos més aviat breus o per a grups no gaire 

numerosos de participants per tal de facilitar el procés, d’altra banda, seria un procés difícil de coordinar i 

el resultat final potser no seria massa efectiu.  

 Organitzar equips de treball 

Un altre mètode per treballar amb textos participatius, sobretot per aquells textos que tenen un alt nivell 

d’especialitat, com pot ser un text legal o un informe, o que són molt extensos, és organitzar una sèrie 

d’equips de treball.  

Cadascun d’aquests equips estarà encarregat d’una secció o àmbit concret dins el document. És a dir, el 

text es divideix en diferents parts o temàtiques, cadascuna de les quals estarà a càrrec d’un grup de treball. 

Serà tasca de la coordinació del procés fer la divisió prèvia.  
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Aquest sistema permet que les persones 

participants puguin unir-se a aquells equips 

als quals creuen que poden aportar més, així 

com també dóna major flexibilitat a cada 

equip per reunir-se i discutir el contingut del 

text dins els seus propis espais de treball i 

debat. Els equips de treball poden 

classificar-se temàticament o bé en base a 

seccions del text. És a dir, el text es pot 

dividir en seccions cadascuna de les quals 

correspondria a un grup, o es pot fer una 

divisió sectorial (o temàtica) que tant pot 

coincidir amb els apartats del text o pot ser transversal. Un exemple de grup transversal seria un equip de 

treball encarregat de revisar el llenguatge inclusiu en el text.  

És un mètode que permet treballar amb textos complexes o extensos d’una manera sectorial i més 

organitzada, facilitant el procés, sobretot si es preveu un gran volum de participació i de presentació 

d’esmenes. Una altra avantatge és que afavoreix que les persones que vulguin participar-hi no es sentin 

sobrepasades per les característiques del text.  

L’organització en equips de treball es pot aplicar tan en procesos que tinguin un text inicial com processos 

sense text inicial, dependrà de la naturalesa del procés i dels objectius de l’equip coordinador. Ara bé, 

sempre és més simple partir d’un esborrany previ.  

*** 

Tot i els tres sistemes per abordar els textos participatius que s’han presentat, s’ha de tenir en compte que 

cada procés per elaborar un text participatiu respon a les necessitats pròpies del mateix: la intenció, els 

temps disponibles, els recursos i l’objectiu de qui impulsa el procés. Amb això es vol dir que cada sistema 

presentat es pot adaptar i combinar de manera que s’adeqüi al màxim possible al que es necessita.  

Com es veurà a continuació, la plataforma Decidim, amb la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació, pot 

donar resposta a totes les modalitats que hem presentat i permet combinar-les de diferent manera.  
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Bloc pràctic 

1. Textos participatius a Decidim 

Decidim permet abordar els textos participatius de diferents maneres, i aquestes es poden combinar entre 

elles per tal de donar la possibilitat de dissenyar processos variats. Així doncs, trobem el següent: 

 

1) A través d’habilitar la presentació d’esmenes a les propostes del component propostes. 

És a dir, les participants o qui coordina el procés presenta diferents propostes i les usuàries de 

Decidim poden presentar esmenes a aquestes, que poden ser acceptades i, per tant, incorporades 

al text de la proposta; o poden ser rebutjades.  

Aquesta opció s’habilita des de la configuració del component.  

 

Imatge 1 . Vista de l’opció d’esmenar una proposta 

 

2) A través d’habilitar la creació d’esborranys col·laboratius en la configuració del component 

propostes.  

Un esborrany col·laboratiu és una proposta que una usuària crea i les demés persones poden anar 

ampliant o modificant. No es tracta de presentar esmenes que es puguin acceptar o no, sinó 

d’editar el text directament. Decidim sempre guarda un registre de les diferents versions del text 

per tal de poder revisar les versions anteriors.  

Un cop es consideri que l’esborrany ja està acabat, es pot publicar, de manera que es converteix 

en una Proposta que pot ser avaluada i votada per les demés persones que participen en el procés.  

Quan s’habilita aquesta opció, dins el component propostes públic apareix un botó nou: 
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Hi ha l’opció de presentar-ne un de nou o accedir a un esborrany ja creat i editar-lo o publicar-lo 

per a què obtingui el rang de Proposta.  

 

Imatge 2 . Vista d’opcions d’un esborrany col·laboratiu.  

 

3) Habilitar el mòdul de textos participatius dins el component propostes.  

Consisteix en publicar un text dividit en seccions, cadascuna de les quals es pot esmenar, comentar 

i votar. Cada esmena pot ser acceptada o rebutjada. Si s’accepta, la secció del text es modifica, 

modificant el text final.  

Aquest mòdul és en el qual es centra el manual perquè està pensat precisament per facilitar la 

tasca de treballar amb textos elaborats col·laborativament; els dos altres elements presentats 

poden ser útils en parts o fases d’un procés d’aquest tipus, tot i que això anirà en funció de com 

s’hagi dissenyat el procés.   

 

Aquestes diferents maneres de treballar amb textos col·laboratius dins de Decidim es poden combinar i 

integrar dins un sol procés. A més, com s’ha comentat, també es poden adaptar a les diferents formes 

d’organitzar un procés. Per exemple, si s’escull el mètode pel qual es parteix d’un text inicial, el més eficaç 

seria optar per utilitzar directament el mòdul de textos participatius. D’altra banda, si s’escull el mètode 

sense un text inicial, el procés tindria una primera fase en la qual les participants presenten propostes, que 

poden ser esmenades o poden ser resultat de treballar amb esborranys col·laboratius, i un cop les 

propostes hagin estat treballades i acceptades, aquestes es poden importar en el mòdul de textos 

participatius i des d’on es poden seguir treballant.  
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En la taula següent es mostra com es poden arribar a combinar els elements participatius de Decidim per 

tal de donar resposta als diferents mètodes de treball amb textos participatius que s’han tractat a l’inici 

del manual.  

 
 

Mètode de treball 

Text inicial Sense text inicial Equips de treball 

Element participatiu 
de Decidim 

Esmenar propostes  X X 

Esborrany 
col·laboratiu 

 X X 

Text participatiu X X X 

Taula 1. Com utilitzar les funcionalitats de Decidim per treballar amb textos participatius de diferents maneres.  

 

 

2. Configurar el mòdul de Textos Participatius de Decidim 

Com s’ha pogut deduir, el mòdul de textos participatius a Decidim és una funcionalitat que es troba dins el 

component Propostes i que es pot activar per a què el component actuï com el mòdul. Per aquest mateix 

motiu, el que primer s’ha de fer és dissenyar un espai participatiu, ja sigui un procés o una assemblea, i 

dins el mateix crear un component Propostes.  

 

És en el moment de crear el component, en les opcions de configuració global, quan es pot habilitar l’opció 

de Textos Participatius juntament amb la de presentar esmenes. Aquests dos elements són els més 

importants perquè sense aquests no s’activa el mòdul i no és funcional. Pel que fa la resta d’elements de 

la configuració global, són destacables habilitar que es puguin fer comentaris i que es puguin donar 

resposta a les propostes (que en aquest cas s’aplica als apartats del text participatiu).  

 

A continuació es presenta una taula que desglossa i explica cadascun dels elements de la primera part de 

la configuració del component:  

 

Opció de la configuració global Explicació 

Nom Nom o títol del component 

Pes Serveix per ordenar com es visualitzen els components. 
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Límit de suports per participant Limitar-ho no té massa utilitat perquè la quantitat de suports que 

pugui donar una participant dependrà de la quantitat d’esmenes 

que es presentin. 

Suports mínims per participant Es pot deixar igual perquè amb els textos participatius no té massa 

utilitat.  

Límit de propostes per participant No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Longitud màxima del cos de la 

proposta 

En aquest cas sí es refereix a la longitud d’una esmena. Per defecte 

són 500 caràcters. Es pot ampliar o no, tot dependrà de com 

s’organitza el procés. 500 caràcters pot representar una limitació 

per a les participants però ampliar-ho molt pot donar lloc a 

esmenes excessivament llargues, el que desvirtuaria la idea de 

l’esmena. Es recomana deixar com a mínim un espai de 1000 

caràcters.  

Les propostes poden ser editades per 

les autores abans que passin aquests 

minuts 

No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Llindar per proposta Referent als suports mínims necessaris. Si  

Pot acumular suports més enllà del 

llindar 

Si es determina un llindar, en aquest cas pot ser útil habilitar 

aquesta opció perquè permet veure quines esmenes reben molt 

suport.  

Resposta a propostes habilitada Permet avaluar (acceptar o rebutjar) les diferents parts en les quals 

es divideix el text participatiu.  És a dir, al final del procés, amb 

els canvis que hagin comportat les esmenes, el text resultant haurà 

de ser finalment aprovat o rebutjat. No és obligatori marcar 

aquesta opció i seguir aquests passos, però es pot tenir en compte 

per fer una valoració del text resultant.  

Propostes oficials habilitades No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Comentaris habilitats No és obligatori per al funcionament del mòdul però permet a les 

persones que participen en el procés fer comentaris en tot el 

procés. Al cap i a la fi, tenir un espai de deliberació i opinió des 

d’on poder formar consensos, és un dels objectius d’un text 

participatiu.  

Geocodificació habilitada No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Permetre adjunts No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Permetre targeta amb imatge No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Es poden establir permisos d’accions 

per a cada proposta 

Pot ser útil habilitar-ho si es vol restringir la possibilitat d’esmenar 

apartats del text participatiu a grups de persones concrets. Per 

exemple, això podria fer-se servir en un cas en el qual es creen 

equips de treball diferents per a cada secció o apartat. 

Esborranys col·laboratius habilitats No té aplicació perquè es refereix a propostes.   



 

9 

Texts participatius habilitats Essencial habilitar aquesta opció. És la que activa el mòdul.  

Esmenes habilitades Essencial habilitar aquesta opció. És la que permet presentar 

esmenes al text.  

Taula 2. Configuració global del component propostes pel mòdul Textos Participatius.  

 

Els següents camps de configuració corresponen als espais per introduir textos d’ajuda a l’hora de crear 

propostes, que no cal que s’omplin perquè no tenen aplicació amb els textos participatius. Els dos únics 

que sí poden ser útils són: “Assistent d’ajuda per a les esmenes”, que apareix en marcar l’opció d’Esmenes 

habilitades i permet apuntar una sèrie d’indicacions que apareixen en el moment en què alguna persona 

vol esmenar una part del text participatiu.  

És recomanable posar contingut en aquest apartat per indicar instruccions o directrius a les persones que 

participen en el procés o, per exemple, per recordar que presentar una esmena no implica que sigui 

automàticament acceptada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Vista dels camps “Text d’ajuda al crear una nova esmena” i “Avís” en la configuració global del component propostes.  
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L’altre camp que pot ser útil és Avís, que permet introduir text quan s’entra al component de Textos 

Participatius. Es pot utilitzar com a recordatori dels terminis, de les normes de participació, o per afegir 

indicacions sobre el procés, etc. 

Exemple de com es veuria una configuració global simple del mòdul de textos participatius dins el 

component propostes:  
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Imatge 4. Configuració global del mòdul 
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En la configuració del component, després de la part global, que és el que s’ha vist fins ara, hi ha una altra 

secció que és necessari tractar. En les assemblees és només una i té per títol Configuració per defecte; en 

els processos participatius n’hi ha una per cada fase del procés i rep el nom de Configuració de fase. En 

aquest darrer cas, convé recordar que s’haurà d’adaptar la configuració per a cada fase en funció de com 

s’ha dissenyat el procés, de manera que es pot decidir quines accions es poden dur a terme en cadascuna 

de les fases. En els dos espais participatius les opcions són les mateixes.  

 

Els camps més rellevants d’aquesta part són la Creació d’esmenes activada (en la fase que correspongui 

en el cas dels processos) i indicar si les esmenes són visibles per a tothom o només per l’autor o autora 

del text. Per norma general, quan es treballa amb un text participatiu, es selecciona l’opció de Esmenes 

visibles per a tothom, perquè es tracta d’una feina col·laborativa i ha de ser transparent.  

 

Opció de la configuració de fase / per 

defecte 

Explicació 

Adhesions habilitades / bloquejades Habilitar les adhesions permet que les usuàries i participants 

puguin mostrar públicament que recolzen una esmena. És 

opcional habilitar-ho o no i pot servir com a sistema de vot 

(deixar en blanc si no es vol).* 

Suports habilitats / bloquejats / ocults Habilitar els suports permet a les usuàries i participants recolzar 

una esmena. És opcional habilitar-ho o no i pot servir com a 

sistema de vot (deixar en blanc si no es vol). L’opció oculta 

implica que no es veu el nombre de suports que s’ha donat.* 

Comentaris bloquejats No es recomana marcar aquesta opció perquè és important deixar 

un espai de debat i deliberació. Si es tem per comentaris 

inapropiats, hi ha un sistema de denúncia i moderació dels 

comentaris.  

Habilitar la creació de propostes No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Resposta a propostes activada Seleccionar aquesta opció permet fer una valoració de les 

diferents parts del text participatiu: acceptar, rebutjar o enviar a 

validació tècnica.  

Publica les respostes a les propostes 

immediatament 

Si es selecciona l’opció anterior, es recomana seleccionar aquesta 

conjuntament per tal de que la resposta sigui automàtica.  

Habilitar cost en les respostes a 

propostes 

No té aplicació perquè es refereix a propostes.   

Creació d’esmenes habilitada Essencial marcar-la per a permetre que es presentin esmenes.  

Reacció a les esmenes habilitada Permet que l’autor o autora d’una part del text pugui acceptar o 

rebutjar una esmena. Encara que l’autoria del text recau en qui 

administra el procés, és imprescindible marcar aquesta opció 
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perquè sigui possible Acceptar o Rebutjar les esmenes.  

Promoció d’esmenes habilitada Un cop una esmena hagi estat rebtujada l’autora d’aquesta, 

tindrà disponible el botó “Promocionar esmena”, que converteix 

l’esmena en un apartat més del text participatiu, el qual, per la 

seva naturalesa, no s’hi podran presentar esmenes però se li 

podrà donar suport i podrà ser avaluat, acceptat o rebutjat pels 

administradors o administradores.  

Visibilitat de les esmenes: Les esmenes 

són visibles per a tothom o Les esmenes 

són visibles només per a les eves autores 

En el cas dels textos participatius és essencial marcar l’opció 

“Les esmenes són visibles per a tothom”.  

Taula 3. Configuració de fase / per defecte del component propostes pel mòdul Textos Participatius.  

 

* La diferència entre els suports i les adhesions és que aquestes últimes són públiques, és a dir, es sap qui 

està ho està recolzant. Els suports, per altra banda, són anònims. Per norma general s’utilitzen els suports 

com a sistema de vot precisament perquè és confidencial. Si s’habiliten les dues opcions, es recomana 

definir i deixar clar com funcionarà el sistema de vot i què es tindrà en compte.  

 

Finalment, i per acabar la configuració, hi ha la possibilitat d’afegir etiquetes i hashtags vinculats al 

component. És totalment opcional però pot servir com un element més del sistema de classificació de 

continguts de Decidim. L’últim pas és fer clic sobre el botó “ Afegeix un component” per guardar els canvis:  

 

Exemple de com es veuria una configuració per fase del mòdul de textos participatius dins el component 

propostes.  
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Imatge 5. Configuració de fase / per defecte del mòdul 

 

Un cop configurat el component per tal de fer funcional el mòdul de textos participatius, el següent pas és 

començar a gestionar-lo, qüestió que es tracta en el següent apartat.  

 

3. Gestió del mòdul de textos participatius 

Creat i configurat el component, automàticament es retorna de l’apartat de components dins l’espai 

participatiu. En aquest, apareix el llistat de components que estan creats (en l’exemple només és un) i des 

d’on es pot accedir al submenú d’accions de cada component.  
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Imatge 6 . Vista dels components dins un espai participatiu i del submenú d’accions.  

 

 Gestionar: permet fer ús del component. En el cas actual, el component té la forma del mòdul de 

textos participatius. Aquest element és el que es tractarà en aquest apartat del manual.  

 Publicar: permet publicar o despublicar el component; és a dir, que sigui visible.  

 Configurar: correspon a les opcions de configuració que s’han treballat per crear el component. Es 

poden anar modificant a voluntat a excepció de l’opció Texts participatius habilitats.  

 Permisos: permet establir permisos d’acció específics a les persones verificades; és a dir, si 

s’activen els permisos només les persones que hagin validat la seva identitat poden interactuar 

amb el component encara que aquest sigui públic.  

 Eliminar: permet eliminar el component sempre i quan no s’hagi carregat cap text o proposta.  

 

Per començar a treballar amb el mòdul de Textos participatius que s’ha creat i configurat s’ha de fer clic 

sobre la icona de Gestionar.  

 

S’obre una pantalla nova, la de gestió del component, que no té contingut encara. A la part superior dreta 

hi ha tres opcions: Textos participatius (permet carregar un text), Importar des d'un altre component 

(permet importar propostes d'un altre component del mateix procés), Exporta (descarregar la informació 

en varis formats). 

 

Imatge 7. Vista inicial de la pantalla de gestió del mòdul de textos participatius.  
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Les dues primeres opcions serveixen, doncs, per carregar el text que es treballarà en el procés. Es poden 

combinar entre elles, és a dir, tant es pot carregar un text com importar propostes; també es pot utilitzar 

només un dels dos sistemes.  

 

 Carregar un text 

 

Quan s’entra a Textos participatius, s’accedeix a la pantalla on es podrà previsualitzar el text tot i que en 

un primer moment no té contingut perquè encara no s’ha carregat cap document. Per fer això, s’ha de 

clicar sobre l’opció Importar document.   

 

   

 

 

 

 

Imatge 8 . Botó per importar document i vista de la pantalla de càrrega. 

 

Per carregar el document només cal posar-hi un títol, una descripció, si es vol, i escollir el fitxer que es vol 

carregar, que ha de tenir format Markdown o Odt. El títol que es posi aquí es veurà públicament i no es 

podrà canviar.  

Ara bé, quan s’importa un document, s’han de tenir en compte una sèrie de coses. Per començar, Decidim 

converteix cada paràgraf del document en un apartat o secció diferent. Això s’ha de preveure en el moment 

en què s’estigui preparant el document per a ser penjat. Més endavant ja es podran afegir divisions en el 

cos del text de cada secció. 
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A part d’això, Decidim reconeix fins a tres nivells de profunditat o jerarquia. És a dir, quan es determinen 

apartats i subapartats en el text utilitzant el format d’estil dels processadors de text, el mòdul reconeixerà 

només tres nivells: Títol 1, per a títols principals, Títol 2, per a subtítols,  i el nivell 3 de “cos de text” el qual, 

com ja s’ha dit, cada paràgraf del cos de text es converteix en un apartat diferent al mòdul. Donat que 

exposat així pot ser confús, veiem un exemple.  

Posem pel cas que s’ha preparat el següent document per a ser treballat a través del mòdul de textos 

participatius.  

 

 

Imatge 9. Vista d’un text d’exemple.  

 

Un cop el carreguem al mòdul fent clic sobre el botó Pujar document (Imatge 6) es pot veure la seva 

estructura des d’una pàgina d’esborrany o de previsualització del text.  

 

Els nivells de Titol 1 i Titol 2 apareixen amb un apartat independent cadascun. El cos de text apareix amb 

un camp de títol propi que, com que no n’hi havia cap, té un número. Això és molt útil per a textos legals 

que porten articulat; així, en aquest camp de títol propi sobre cada secció de cos de text s’hi podria posar 

l’ordre de l’articulat (Article 1, Article 2, etc.).  
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Imatge 10 . Previsualització del document penjat abans de ser publicat.  

 

Aquesta pantalla és un esborrany, el document encara no està penjat a Decidim. Hi ha l’opció d’editar-ne 

el contingut (tot i que més endavant es podrà tornar a fer) i també es pot modificar l’ordre de les seccions, 

essent aquest el darrer lloc on es pot fer.  

A baix de tot de la pàgina hi ha les opcions de Guardar esborrany i Publicar el document. Guardar permet 

que el text quedi guardat en aquesta pàgina de previsualització i s’hi pugui seguir treballant més endavant, 

però no serà públic.  

 

 

Hi ha l’opció de seguir afegint més text a 

l’esborrany. És a dir, si es té un esborrany guardat amb el qual es va treballant i es repeteix el procés 

d’importar un document, el contingut d’aquest aquest serà afegit a abaix de l’esborrany.  

 

Nota: Com tornar a l’esborrany guardat?  

S’hi accedeix des de l’opció de Gestionar del component i tornant a fer clic 

sobre Textos Participatius.  

 

Si l’esborrany sembla correcte i està llest per a ser compartit, s’ha de fer clic sobre el botó Publicar el 

document que es troba a baix de tot. Aquest pas no el farà públic ja que per això s’ha de Publicar el 
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component en sí; aquesta opció el que fa és carregar definitivament el text i aquesta és una acció que no 

es pot desfer.  

En el cas que hi hagués algún tipus de problema, hi ha l’opció de descartar-lo però només es pot fer abans 

de publicar-lo.  

 

Un cop el text està carregat es pot tornar a la pàgina de gestió del component (Imatge 5) que en aquest 

moment ja té contingut perquè s’ha carregat el text.  

Cada secció que hi havia a la pàgina de previsualització de l’esborrany correspon a cadascun dels elements 

que adopten la forma de propostes i es poden gestionar individualment.  

 

 

Imatge 11 . Vista de la pàgina de gestió del component amb contingut ja carregat.  

 

De cadascuna d’aquestes seccions es dóna la informació següent:  

 Codi d’identificació 

 Títol 

 Categoria (si s’escau) 

 Estat. Referent a si s’ha avaluat, acceptat o rebutjat.  

 Resposta publicada. Referent a l’avaluació.  

 Comentaris. Nombre de comentaris de la secció.  

 Notes. Si hi ha notes associades.  

 Avaluadores. Si s’ha assignat alguna persona avaluadora per revisar aquesta secció.  

 Data de publicació.  

El submenú d’accions de cadascuna de les seccions permet fer les següents operacions:  
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Imatge 12 . Vista detallada de la informació i accions de cada secció.  

 

 Editar. Es pot editar el contingut de l’apartat i té opcions d’edició com lletra cursiva, afegir una 

llista de pics, insertar enllaços o imatges, etc.  

 Veure. Permet veure la informació de la secció (autoria, contingut, etc.) així com també les notes. 

Aquesta opció només apareix si no hi ha les Respostes a les “propostes”  activada (en el cas del 

mòdul per propostes s’entenen les seccions del text participatiu). Si aquesta opció està activada, 

la icona es substitueix per la de Resposta. 

  

 Permisos. Permet determinar que, per a cadascuna de les seccions, es pugui escollir un grup de 

persones que tinguin el permís per a interactuar-hi. També es poden establir permisos generals a 

tot el component (Imatge 4). El funcionament dels permisos també anirà en funció de com estigui 

configurat el sistema de verificació.  

 Previsualització. Redirigeix a la pàgina pública de Decidim.  

 

Un cop vist la part del Tauler Administratiu, vejam com es visualitza això de manera pública: 
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Imatge 13. Vista del text participatiu a la pàgina de Decidim.  

 

Cadascuna d’aquestes seccions emmarcades corresponen a cadascun dels elements que es veuen a la 

pàgina de gestió.  

 

Nota: El títol sobre el cos de text és un camp obligatori. Com s’ha explicat, està 

pensat per a textos articulats. Si no es treballa amb un text articulat, aquest 
camp es pot deixar amb el número i pot utilitzar-se per referir les seccions de 

cos de text d’una manera més senzilla: secció 1, secció 2, etc.  

 

*** 

Abans de continuar amb l’explicació sobre com interactuar amb el text participatiu publicat, hi ha un altre 

sistema per penjar un text. El que hem vist fins a aquest punt ha consistit en importar un text preparat des 

de fora de la plataforma i a través del botó Textos participatius. Hi ha, també, l’opció d’importar propostes 

(imatge 7).  

 

 Importar propostes 
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Per fer aquesta importació prèviament s’ha hagut de dur a terme un procés participatiu en el qual s’han 

presentat propostes des d’un altre component propostes configurat de forma tradicional. Aquestes poden 

haver estat resultat d’un esborrany col·laboratiu, potser eren propostes oficials que han estat votades per 

la ciutadania, etc. Escollir aquesta opció pot ser útil si s’ha optat per un model de text participatiu sense 

text inicial, de manera que és la comunitat o la ciutadania qui ha anat presentant idees pel contingut del 

text.  

Cadascuna de les propostes importades es converteix en una secció del text participatiu. Fer la importació 

al mòdul permet seguir treballant-hi però no com un conjunt d’idees soltes sinó ja en forma de text unificat 

i coherent.  

Quan es fa clic sobre el botó esmentat, 

s’obre una pàgina que permet 

seleccionar des de quin component 

s’importaran les propostes, així com 

també filtrar quines propostes 

interessen. Per norma general, es 

seleccionen aquelles propostes que han 

estat acceptades.  

 

 

 

Imatge 14 . Importar propostes.  

 

Referent a l’opció Mantenir l’autoria original, implica que l’autor o autora de la proposta es mantindrà 

com a autor o autora de la secció del text participatiu.  Donat que, com es veurà més endavant, és l’autor 

o autora de cada secció del text participatiu qui té la capacitat d’acceptar o rebutjar les esmenes, potser es 

prefereix no mantenir l’autoria original de manera que la persona autora del text sigui l’administrador o 

administradora de la instància.  

Per acabar, sempre s’ha de seleccionar l’opció Importar propostes abans de clicar sobre el botó Importa 

propostes.  

Fet això, les propostes es carreguen en la pàgina de gestió (Imatge 9), esdevenint cadascuna d’elles una 

secció del text participatiu i amb les mateixes opcions d’acció: editar, respondre, donar permisos o 

previsualitzar.  

*** 

S’ha de tenir en compte que es poden combinar els dos sistemes de càrrega de contingut al mòdul del text 

participatiu.. És a dir, tant es poden importar propostes com es pot importar un document a la vegada. 
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Imatge 15. Esquema dels dos camins per a carregar un text participatiu 

 

4. Treballar col·laborativament amb el text   

Vist com configurar el mòdul de textos participatius a través del component propostes i vist com es pot 

carregar el text des de l’apartat de gestió, és el moment de veure com funciona la participació amb el text 

un cop publicat.  

Les principals accions que es poden dur a terme amb aquest mòdul són:  

 Presentar esmenes.  

 Donar suport i/o adherir-se.  

 Fer comentaris mostrant si s’hi està a favor o en contra.  

 Acceptar o rebutjar les esmenes.  

Quan s’accedeix a la pàgina pública del component, es veu el text en el seu conjunt. Cadascun dels apartats 

que abans es veien a la pàgina de gestió aquí esdevenen seccions amb les quals s’hi pot interactuar de 

manera independent. És a dir, la forma de treballar amb el mòdul és participant de manera en cadascuna 

de les seccions amb les accions més amunt esmentades.  
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Vídeo 1. Vista de la pàgina del mòdul de textos participatius. Fer clic per veure. 

 

En posar el cursor sobre una de les seccions, apareix un submenú al lateral que permet seguir, esmenar o 

comentar de manera ràpida. Tanmateix, també es pot fer clic sobre una de les seccions per entrar-hi.  

 

Si s’entra dins una de les seccions apareixen totes les formes d’interacció i participació que ofereix el mòdul 

que es tracten a continuació. 
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Imatge 16. Vista general dins d’una de les seccions del text.  

 

 Esmenar proposta 

L’acció de presentar esmena funciona amb el mateix esquema que el de crear una proposta, amb la 

diferència que enlloc d’aparèixer un espai d’edició de text en blanc, aquest apareix amb el contingut de la 

secció del text que es vol esmenar.  Quatre són els passos per presentar una esmena:  

1) Editar el text. Es pot afegir i treure contingut, tant del cos de text com del títol.  

2) Comparar l’esmena. Decidim automàticament analitza si hi ha esmenes similars a la que s’està 

presentant. Si és així, apareix un missatge i es mostren les esmenes similars, donant l’opció de no 

seguir amb el procés. En tot cas, sempre es pot seguir endavant.  

3) Completa la teva esmena. En aquest punt es torna a editar el text.  

4) Publica la teva esmena. L’últim pas consisteix en publicar-la. Un cop l’esmena és publicada aquesta 

adquireix automàticament l’estatus de “Validació tècnica”. Faltarà que l’esmena s’accepti per a 

què aquesta modifiqui el contingut de la secció.  

 

Un cop s’ha presentat una esmena es mostra una comparació del text original i del text de l’esmena. Es pot 

visualitzar de manera “unificada” o “costat per costat”.  
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Video 2. Procés de presentar esmena. Fer clic per veure. 

 

 Donar suport, adherir-se i seguir.  

Donar suport i les adhesions serveixen com un sistema de vot. L’interessant és activar-les quan ja s’han 

acceptat esmenes per a què les participants puguin valorar la nova versió del text.  

Seguir serveix per a rebre notificacions cada vegada que hi ha un nou comentari o es presenta una nova 

esmena a aquesta secció del text. Es poden seguir seccions, esmenes concretes o tot el procés.  

 Comentar 

La secció de comentaris no només permet deixar l’opinió sinó que també s’hi pot indicar si s’està a favor o 

en contra del contingut del text utilitzant els polzes (imatge 16). Hi ha un espai que registra totes les 

valoracions dels comentaris i es pot utilitzar aquest mètode també com a sistema de vot.  

També es poden fer comentaris dins una esmena.  

 Consultar i votar esmenes  

Un cop s’ha presentat una esmena, aquesta es pot veure recollida a la pàgina de la secció de text, 

juntament amb les altres, en forma de targeta. Si es fa clic sobre la mateixa, s’entra a la pàgina de l’esmena.  

A dins, es visualitza amb diferents colors el text original (vermell) i el text de l’esmena (en verd); a més, hi 

ha les opcions que ja s’han vist: donar suport, adherir-se o seguir, i deixar comentaris. La novetat és que hi 

ha l’opció d’Acceptar o Rebutjar l’esmena. Aquesta opció només apareix a les persones amb rang 

d’administrador o administradora.  
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Imatge 17. Vista d’una esmena presentada amb el mode costat per costat.  

 

Si l’esmena s’accepta, aquesta modificarà el text de la secció corresponent. És per això que apareix una 

pantalla extra per tornar a verificar que es vol acceptar l’esmena. Si es rebutja, aquesta consta com a tal o, 

si prèviament s’ha marcat l’opció de promocionar esmenes, esdevindrà un nou apartat del text (veure 

apartat de configuració del mòdul del present manual i la Taula 3).  

Una esmena acceptada no es pot retirar però sempre es poden consultar les antigues versions del 

fragment del text.  

 

Imatge 18 .Vista d’una secció amb una esmena ja acceptada.  
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 Avaluar seccions  

Al tauler d’administració també es recullen les esmenes que s’han anat presentat, a la pàgina de gestió del 

component, però aquestes només es poden consultar. Pel que fa la resta de seccions del text, si està 

habilitada l’opció, hi ha la possibilitat d’avaluar-les (imatge 10). També es pot fer servir el filtre de la part 

superior esquerra per indicar quin contingut es vol veure concretament.  

 

Imatge 19. Vista de la pàgina de gestió amb esmenes presentades 

 

Es recomana activar l’avaluació de les seccions del text un cop s’hagin presentat i acceptat les esmenes del 

text, de manera que qui coordina el procés, pugui donar una nova validació al contingut del text.  

 

 

Fins que on s’hagin acceptat totes les parts, el procés no es pot considerar acceptat.  

 

 

 

 


