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Acta de la primera reunió del grup motor del procés participatiu de la XPL 

 

Data i hora: 20/05/2021, de 15:00h a 17:00h 

Lloc: sessió virtual 

Assistents: 

Nom Institució 

Aram López Roca Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

Arnau Monterde Ajuntament de Barcelona 

Encarna Gata Ajuntament de Sta. Pepètua de Mogoda 

Ismael Peña DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Elena Ferré Ajuntament de Lleida 

Josep Lluís Vives Servei de Biblioteques (Generalitat) 

Laia Sánchez Citilab Cornellà 

Laura Suñé DG de Participació Ciutadana i Processos Electorals 

Oriol Estela Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) 

Pau Martinell  Ajuntament de Girona 

Raquel Jiménez DG d'Acció Cívica i Comunitària 

Ricard Faura Servei de Capacitació digital/Ricard Benítez 

Teresa Tomàs Espinós Ajuntament de Valls 

  
Excusats 

Nom Institució 

Andreu Orte Programa Bibliolabs- Diputació de Barcelona 

Carla Bonfill Ajuntament d’Amposta 

Eva Magaña Ajuntament de Terrassa 

Montserrat Clotet Ajuntament de Manresa 

Sergi Frías CoboiLab- Ajuntament de Sant Boi 

  
 

  



  

Desenvolupament de la sessió: 

1. Presentació del projecte XPL a càrrec del DG de Participació Ciutadana i Processos 
Electorals, Ismael Peña López 

2. Idees clau sorgides arrel de les reflexions i dubtes dels membres del grup motor: 
 

 Qualsevol equipament, al marge de la seva titularitat, pot ser membre de la xarxa, 

en la mesura que hi participa i utilitzi els recursos que la xarxa li ofereix. 

 El rol del grup motor és contribuir a l’èxit del procés participatiu, millorant-ne 

qualsevol aspecte: el seu disseny, el mapa d’actors, la difusió, els eixos de 

debat... 

 L’objectiu de la xarxa hauria de ser connectar, visibilitzar els talents, alinear 

objectius, definició comuna de conceptes, convertir experiències i aprenentatges 

en coneixement. 

 El portal participaCatalunya comparteix part d’aquests objectius: articular eines, 

metodologies, visibilitzar xarxes ja existents i connectar-les, fer explícits 

coneixements latents. En aquest sentit, es tracta de dos elements que formen 

part de l’ecosistema de participació, la visibilització, potenciació i suport del qual 

és una de les estratègies clau de la DGPCPE.  

 Cal posar de relleu la importància de les persones, la xarxa serà de persones no 

d’equipaments. Cal donar veu a aquestes persones tenint en compte els seus 

diferents perfils. 

 Cal tenir en compte la diversitat d’equipaments, amb necessitats diferents, que 

potencialment poden ser membres/usuaris de la xarxa.  

 A Barcelona s’està recorrent a equipaments com a antenes del Decidim. 

Aquestes antentes actuen com a activadors de la participació, no només 

acompanyadors, amb una idea radical de participació, de democràcia, 

d’autogestió.  

 Es destaca la importància del decidim per estandarditzar la participació. La 

promoció del Decidim com a infraestructura de participació de país també forma 

part de l’estratègia de visibilitzar i potenciar l’ecosistema de participació de la 

DGPCPE. 

 Hem d’intentar acotar els serveis perquè si no podem voler abastar molt i 

dispersar-nos massa. Almenys a les fases inicials, definir bé quins serveis seran 

els prioritaris. 

 Els equipaments tenen una dinàmica pròpia, els has de seduir i no pot implicar-

los una feina extra, la pertinença a la xarxa ha de suposar un valor afegit i 

resoldre unes necessitats. 

 Es destaca la connexió entre la innovació ciutadana i la participació ciutadana: 

exemple: que als pressupostos participatius s’hi puguin presentar iniciatives que 

han sorgit d’experiències de d’innovació social. 

 Importància de la formació i l’acompanyament inicial als equipaments amb 

intel·ligència i sensibilitat, i que cadascú pugui entrar d’acord al nivell més adient 

d’acord a la seva maduresa. Tot això porta el seu temps, no hi ha varetes 

màgiques. En aquest sentit, el procés participatiu i els pilots posteriors ens 



  

donaran pistes de com ha de ser la infraestructura que doni suport a la 

governança de la xarxa, és un projecte a llarg termini, no hi ha pressa.  

 L’interessant és difondre la metodologia dels labs, la temàtica no és tan rellevant i 

l’han de poder determinar els participants. 

 El cas de les misions de la Regió Metropolitana de Barcelona pot servir com a 

exemple del repte que suposa fer participació en un àmbit territorial sense nivell 

de govern. 

 Seria interessant diversificar els perfils d’equipament tant en les sessions 

dinamitzades com en els pilots. La metodologia també s’hauria d’adaptar a les 

especificitats de cada perfil. En qualsevol cas, hauran de ser metodologies 

informals i properes 

 El missatge clau que no hem de perdre de vista és que la xarxa ajudarà a 

resoldre reptes dels propis agents que en formen part. No perdem de vista 

aquesta visió, si cal prioritzar objectius, aquest hauria de ser l’últim a caure. Si la 

participació no ajuda a això, no ens en sortirem. 

 Importància de les sessions autogestionades per arribar al màxim nombre 

d’equipaments i perfils. En aquest sentit, s’aclareix que hem detectat els que ens 

semblen clau per fer diana amb la difusió en un context de recursos limitats, però 

que qualsevol persona/equipament que ho desitgi podrà participar. 

 Es proposa, en el qüestionari als equipaments, especificar de què parlem quan 

parlem de serveis de participació. El llistat que consta al document base podria 

servir com a exemple de serveis. 

 
Properes passes: 
 

 Fer-nos arribar esmenes al qüestionari d’equipaments.  

 Fer-nos propostes d’equipaments on realitzar alguna de les 10 sessions 

presencials. 

 Fer-nos propostes d’experiències d’èxit que puguin contribuir a millorar la 

comunicació de la xarxa i del procés. 

 

 
 
 


