
C. de la Tapineria, 10 
08002 Barcelona 
Tel. 93 316 20 00 

Acta de la reunió preparatòria del procés participatiu de la XPL 

 
Dia i hora: Divendres 26 de març de 10:00h a 11:00h 
 
Assistents:  
Bernat Valls (DG d’Acció Cívica i Comunitària) Josep Vives (Servei de Biblioteques), Ricard 
Faura (Servei d’Inclusió i Capacitació Digital), Ismael Peña (DG de Participació Ciutadana i 
Processos Electorals), Laura Suñé (SdG de Participació Ciutadana) 
 
Ordre del dia: 
 

 Comunicació i fases de l’estratègia de desplegament de la XPL 

 Validació general del document del marc de referència del procés participatiu 

 Concreció del grup motor 

 Elaboració del mapa d’actors 

 Perfilar els equipaments que acolliran sessions dinamitzades, en cas que la situació 

sanitària permeti trobades presencials 

 Següents passes 

 
Principals acords: 
 

 Revisar a fons els documents del projecte per què no hi hagi confusions a l’hora de 

referir-nos als diferents equipaments, i per poder incorporar altres matisos detectats. 

 Incorporar en el procés exemples d’èxit d’experiències d’aquest tipus. Podríem 

buscar un model de cada tipologia d’equipament, amb la precaució que cada 

equipament té unes característiques diferents i l’èxit de qualsevol iniciativa sempre 

està condicionat per la motivació de la persona responsable. No són automàticament 

extrapolables però poden resultar més engrescadores que aproximacions més 

teòriques. 

 Aclarir que l’adscripció a la XPL és voluntària i que a la pràctica es tracta d’oferir als 

equipaments una sèrie de recursos i metodologies per impulsar la participació 

ciutadana, i no pas de donar-los més feina de la que ja tenen. 

 Revisar el llenguatge, que sigui més entenedor i proper a la ciutadania, potser fer un 

glossari? 

 Tenir en compte els plans comunitaris, que comparteixen part dels objectius de la 

XPL: posar en relació els diferents recursos del territori per crear comunitat i 

fomentar la participació. En aquest sentit, al grup motor hi hauria d’haver també 

regidories o personal tècnic municipal d’aquest àmbit, no només de l’àmbit de la 

participació ciutadana. 
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Properes passes: 
 
 

Tasques Responsable Data límit 

Revisar marc de referència del procés participatiu amb les esmenes corresponents BV, RF, JV 09-abr 

Revisar el document base de la XPL amb les esmenes corresponents BV, RF, JV 09-abr 

Passar llistat d'equipaments, amb els camps "tipologia", "territori" i "correu de contacte" BV, RF, JV 09-abr 

Proposar experiències reeixides, amb noms i correu de contacte BV, RF, JV 09-abr 

Proposar persones clau per al grup motor, amb nom, institució i correu BV, RF, JV 09-abr 

Proposar equipaments per acollir les sessions dinamitzades  BV, RF, JV 09-abr 

Tancar documentació abans de la validació per part del grup motor DGPC 16-abr 

Convocar el grup motor, preparar reunió DGPC 16-abr 

Fer proposta de pla de difusió i comunicació DGPC 16-abr 

Contractar l'empresa dinamitzadora del procés participatiu DGPC 07-maig 

Primera reunió del grup motor DGPC Setmana 26/04 

 
 
 
 
 
 
 


