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ESBORRANY TEXT TUTORIAL PER A CREAR UN PROCÉS 

 

Abans de configurar un procés participatiu al Decidim, és recomanable dissenyar prèviament 

com volem que sigui aquest procés: quin és l’objecte del procés, la durada,  quines fases 

tindrà, a qui s’adreça, sobre què volem que es participi i quins components s’hauran d’activar 

en cada fase, és a dir, què es podrà fer al Decidim en cada una de les fases del procés. 

Quan accedeixes al teu Taulell d'administració veuràs diverses àrees a les que hauràs de 

prestar atenció. 

A la esquerra de tot tens el menú general del Taulell. Sobre la franja gris fosc veuràs les 

diferents seccions a les que tens accés, assegura't que tens accés a la secció de Processos. 

Quan cliquis damunt d'aquesta entrada del menú veuràs un llistat amb els processos als que 

tens accés d'administració. Segurament a la plataforma n'hi haurà molts més, però tu només 

visualitzaràs aquí els processos amb els que hagis de treballar. 

Accedeix al teu procés, trobaràs un submenú de procés a la part esquerra. Sobre aquesta àrea 

blanca veuràs totes les accions necessàries per administrar el teu procés. 

El primer que veuràs és la pàgina d'informació general. Omple-la amb informació significativa, 

que descrigui de manera clara com s'està cridant a participar a la ciutadania. 

Veuràs que al llarg d'aquesta secció d'informació hi ha diversos camps. Només els marcats amb 

asterisc són obligatoris, però quan més informació li proporcionis a la ciutadania més qualitat 

de participació obtindràs. 

Amb tot, et recomanem que paris atenció en alguns camps: 

El Nom curt d'URL fa referència a l'adreça web que tindrà el teu procés. L'inici de l'adreça és la 

URL de l'ajuntament, la plataforma la posa automàticament. Tu has d'escollir la part final: ha 

de ser una sola paraula, o si vols posar-ne més d'una, diverses paraules separades per un guió. 

També pots posar-hi nombres. 

Continua navegant per aquest formulari. Més a sota, veuràs la secció de filtres. Allà podràs 

escollir si el teu procés afecta a tota la ciutat, o només a un districte o barri. Obre el 

desplegable d'Àmbit i selecciona el que correspongui. 

Fixa't també en la secció de visibilitat. Per defecte, els processos participatius del Decidim són 

oberts i transparents: tothom podrà participar. Pots establir que un procés sigui Privat: en 

aquest cas, només les persones que rebin invitació veuran i podran participar en aquest 

procés. 

Repassa tots els camps però no cal que els omplis de cop ara, ho pots anar fent en diferents 

moment. Per desar la informació clica al botó Actualitza, que trobaràs al final de la pàgina. El 

procés no serà públic fins que no cliquis al botó Publica al final d'aquesta pàgina.  
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Pots realitzar tot aquest tutorial sense publicar el teu procés. En tot moment podràs 

previsualitzar com està quedant, fent servir el botó Mostra la pàgina pública que trobaràs a la 

part superor del teu menú de procés. 

[Pastilla: Les fases del procés] 

Un cop repassada la informació general del procés, passem a repassar les fases. Segons el 

Reglament de Participació, tot procés participatiu ha de comptar, com a mínim, amb quatre 

fases:  

* Informació, durant la qual es trasllada a la ciutadania les dades i questions rellevants sobre 

l'objectiu a deliberar,  

* Fase de Debat, durant la qual es promou el diàleg i es recullen les aportacions de la 

ciutadania,  

* Fase de Retorn, en la qual es traslladen a la ciutadania el resultat del procés 

* i Fase de Seguiment, quan anirem fent seguiment de les actuacions portades a terme fruit 

dels debats. 

No obstant, el Decidim et permet dissenyar el nombre de fases que consideris necessàries en 

el procés, i metodològicament, és recomanable seguir una seqüència com aquesta:  1-

Informació, 2-Diagnosi, 3- Creació de Propostes, 4-Selecció de propostes, 5-Retorn, 6-

Avaluació, 7-Seguiment 

Ara és el moment de configurar fases. Començarem modificant la fase existent: Introducció. 

Per editar-la, hauràs de clicar al símbol del llàpis que trobaràs a la dreta de la fase.  

En aquesta secció podràs canviar el nom de la fase, per Informació, i descriure'n breument les 

accions que es duran a terme en aquest moment. També podrem definir-ne la data d'inici i la 

data de finalització. 

Potser t'hauràs fixat en l'idoma de la plataforma. En cada caixa de text té, dalt a la dreta, 

ressaltat l'idioma amb el que estàs escrivint. Clica sobre Castellà per fer-ne la traducció, si ho 

deixes en blanc les persones que visitin Decidim.barcelona en aquest idioma veuran la versió 

original (el català). 

També podràs definir la Ruta i el Text del botó d'acció. Això en servirà per poder ressaltar en 

un moment determinat una acció concreta. Com que ara no tenim definida cap acció en el 

nostre procés no podem preparar aquesta secció. Ho treballarem més endavant. 

Actualitza l'informació que has introduit i tornaràs al llistat de fases del procés. Ara crea la 

resta de fases, fent servir el botó Nova fase que trobaràs a dalt a la dreta. Si ara no tens tota 

l'informació de cada fase no hi ha problema, podràs editar-la per corregir-la més endavant. 
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[Pastilla: Previsualitza el teu procés] 

Repassem el que hem anat introduint fins ara. Clica al botó Mostra la pàgina pública que 

trobaràs a la part superior del menú del procés, a la teva esquerra. S'obrirà una pestanya nova 

amb una previsualització del teu procés. 

En la pàgina principal veuràs la informació que has anat introduint. A l'àrea superior dreta 

trobaràs la informació de la fase activa, clicant en el botó Veure les fases accediràs a la 

descripció detallada del procés. 

Veus que moment tenim com a fase activa la d'introducció. Tanca aquesta pestanya per tornar 

al taulell d'administració i repassar el llistat de fases que has anat introduint. Veruàs que la 

fase activa està marcada amb una marca verda. Per canviar-la, has de clicar al botó Activar que 

trobaràs a la dreta de la fase que vulguis activar. 

---- preguntes de control (h5p) 

- Has personalitzat el teu procés? 

- Has creat les diferents fases i comprovat com canviar la fase activa? 

- Torna a la fase inicial i continuarem configurant el teu procés 

------- 

[Pastilla: Les categories] 

Un element que també hem de configurar abans de posar en marxa el nostre procés són les 

categories. Les categories ens permetran classificar tota la informació del nostre procés en 

eixos temàtics, tant els debats o les propostes, com fer-ne desprès el seu seguiment. //(això 

navegant sobre un procés??) 

Ara passarem a configurar les nostres categories en el Taulell d'administració. Trobaràs la 

secció Categories dintre del submenú del teu procés, a la esquerra del taulell. 

En aquesta secció podràs crear tantes categories com vulguis, fent servir el botó Nova 

categoria.  

A mesura que vais creant categories, podràs anar definint categories pare, establint una 

jerarquia entre diferents categories. 

--- preguntes de control (h5p) 

- has creat les categories a fer servir al teu procés? 

- si no, sempre pots omplir o modificar les categories exitents. Pensa que les modificacions 

afectaran al contingut que ja estigui creat. 

 

---- Fi primer video ----- 


