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introducció 
El passat 21 de juny va tenir lloc el tercer SOM Metadecidim. L’Equip Decidim va fer 

una crida oberta a tothom per reorganitzar la comunitat Metadecidim i continuar 

desenvolupant la plataforma plegades. 

D’aquí que la sessió es diguès: “SOM Reboot” 

  

Objectius plantejats: 

• Refermar la comunitat Metadecidim, generant entusiasme, confiança i sentit de 

pertinença 

• Articular/constituir una estructura organitzativa provisional que giri al voltant 

d’uns eixos de treball acordats entre totes. 

• Definir quines han de ser les funcions de cada eix en aquesta etapa, es a dir, 

redacció d’una breu missió (què aportarà aquest eix a la comunitat, de què 

s’ocuparà) i identificació de prioritats de cara a la JAM. 

• Celebrar que encetem una nova fase i que el projecte s’enforteix i creix. 

Van participar 25 persones i van facilitar la sessió Ulises Escorihuela, Florencia 

Kliczkowski, David Villota i Alícia Mullor del Camino del Élder. 
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continguts  
La sessió va tenir 3 parts. Una primera part amb 3 blocs on es va situar el propòsit 

de la sessió i es van introduir les propostes, una segona part de treball per Eixos i 

una part final de devolució de la feina feta i cloenda. 

primera part 
bloc 1  
IMAGINEM LA COMUNITAT QUE VOLEM 

Per visibilitzar el nivell de motivació així com propostes de millora es va demanar als 

assistents que de manera individual es fessin les següents preguntes per connectar 

amb el seu ideal i la seva motivació: “Com és la comunitat Metadecidim dins de 3 

anys? Què ha passat? Què hem aconseguit?” 

A continuació ho van compartir per parelles i desprès a tot el grup. 

Algunes de les respostes van ser: 

- “Que el Decidim crezca y llegue a una escala más amplia a otras ciudades, países“ 

- “Construir una eina de governança ciutadana. Que neixi una comuitat forta que 

dissenyi i tiri endavant la plataforma. Distribuir la pressa de decisions.” 

- “Decidim como espació para la asociación” 

- “Ver cómo la interacción puede reflejar el pensamiento colectivo” 

- “Generación de una Comunidad vibrante” 
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- “Existe el peligro de que el Ayuntamiento decida abandonar el proyecto” 

- “Quel el Decidim sea adoptado por la sociedad” 

- “Interés en que las ideas de los ciudadanos se conviertan en documentos de 

trabajo” 

bloc 2  
PRESENTACIÓ DE LA II JORNADA ANUAL METADECIDIM  

Del 26 al 28 d’octubre de 2017 tindrà lloc la segona Jornada Anual Metadecidim, 

una trobada multitudinària de tota la comunitat en l'àmbit municipal i 

supramunicipal. Un esdeveniment important que es vol preparar de manera 

participativa i democràtica. 

La Gemma i l’Arnau de l’equip Decidim ens van introduir l’estructura bàsica que 

tindrà la JAM i la necessitat de començar a treballar juntes en la programació dels 

continguts. 

bloc 3  
PROPOSTA D’EIXOS DE TREBALL 

En aquest punt del camí i després de tot el que s’ha fet fins ara, cal refermar els 

Eixos de treball. Revisant els que ja existien i les noves necessitats que han emergit, 

una persona de l’equip del Decidim, com a referent d’aquest Eix, va presentar 

cadascun del Eixos que es van proposar. 

Eix UX, experiència d’usuari/a - Carolina Romero  

Eix RELAT - Mònica Garriga 

Eix LAB - Antonio Calleja 

Eix TECNOLOGIES - Andrés Pereira 

Eix ORGANITZACIÓ INTERNA/GOVERNANÇA DE LA COMUNITAT  (de nova 

creació) - Xabier Barandiaran  
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La Comunitat va validar aquests Eixos de treball (alguns dels quals ja estaven 

treballant) i va sorgir la proposta de crear un nou Eix: 

Eix de Processos  

segona part 
treball per eixos 
  
Comencem a treballar repartint-nos en aquests 6 Eixos. Finalment, l’Eix 

d’ORGANITZACIÓ INTERNA i l’Eix de PROCESSOS s’ajunten i formen un únic Eix.  

Dins de cada Eix la feina s’organitza de manera autònoma, amb l’acompanyament 

d’un facilitador/a.  

Durant aquest temps i de manera customitzada es treballa entorn d’alguns dels 

següents temes o d’altres que emergeixen en aquell moment: 

- Explicació del context d’aquell Eix, d’on venim? i on estem ara? 

- Quina és la nostra motivació per formar part d’aquest Eix? 

- Quines han de ser les funcions d’aquest Eix? I la seva Missió? 

- Com ens comunicarem entre nosaltres? 

- Quines persones, organitzacions considerem que hi haurien de participar d’aquest 

Eix (i no ho han fet encara), o de la Comunitat Metadecidim? 
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tercera part 
devolució i cloenda 
DEVOLUCIÓ PER PART DE CADA EIX DEL TREBALL FET 

A continuació s’exposa un breu resum del què es va compartir amb el grup i una 

imatge del panell que recull les idees que van sorgir. 

EIX USER EXPERIENCE 

“Veure els projectes i inquietuds que tenim i com evolucionen, 3 o 4 branques on 

focalitzar recursos de cara al JAM amb un calendari per la presentació de resultats a 

la JAM. Preparar una demo d’un decidim amb continguts més trivialitzats, que no 

sigui institucional, per exemple sobre el color de les papereres, un tour on l’usuari 

entén que és per formar-lo, tenir un MVP per proposar millores,…  

Seguir la dinàmica de muntar focus grups dels usuaris, per aprofitar difusió i 

sinergies en les jornades. 

Preparar un test o enquesta i 

passar-la per mail a la 

comunitat, inclús quant a 

convocatòries. 

Establirem uns workflows per 

tenir relació amb comunicació 

no institucional sinó perfils de 

xarxes socials. Informar molt 

més per tractar els dubtes 

que té l’usuari, implementar 

un sistema de faqs que es 

redactin, identifiquin, 

preparin, que doni lloc a un 

glossari contextual, revisar els 

literals, passos, explicació, 

etc. S’habilitarà una instància 

demo, documentar resultats 

concrets.” 
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EIX TECNOLOGIA 

Quatre grans funcions identificades: 

1. Saber si una proposta és tècnicament viable, identificar oportunitats,  

2. Organització i governança, com ens organitzem per decidir què es fa, com, 

perquè 

3. Experiència del desenvolupador nou que entra, que ho pugui entendre, què hi 

ha en el roadmap. 

4. Extensió cap a altres direccions, no només tecnològiques, revisió continuada de 

per què fem servir les eines que fem servir i descentralitzar el desenvolupament 

institucional, que surti d’una motivació més personal. 

EIX RELAT 

Hem començat definint grans temes que estan relacionats amb comunicació i relat. 

Hi ha un relat més global sobre participació. Un relat en relació al Decidim, d’una 

banda cap enfora, participatiu, i de l’altra cap a dintre l’eina, on també es produeix 

una comunicació entre la gent que fa propostes i la gent que fa comentaris, etc. La 

divulgació del relat tecnopolític, la necessitat de promoure un canvi de cultura,  i al 

final hem anat construint una línia de temps de treball que s’ha concretat al voltant 

de la missió de grup. Si construïm una eina de comunicació, que la comunicació  
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sigui també comunicativa, partint de la idea de la multiconsulta, construïm un pla 

de comunicació que permeti una comuniciació de guerrilla descentralitzada, 

participativa. Hem pensat com constituir el grup, com fer-lo créixer, com integrar 

perfils, aprofitant els SOM, obrir un procés en el metadecidim per preparar 

propostes, arribar amb feina feta al JAM per mirar de fer un procés de 

desbordament i fer un assaig, i preparar la multiconsulta.  

  

EIX LAB 

Cuatro ejes, las sesiones LAB metadecidim, hemos discutido unas propuestas para 

romper la burbuja del mapeo de expertas y hacer open calls, hacer un proceso más 

abierto, ahora cerradas porque son problemas muy concretos, pero podría abrirse 

la decisión sobre quien se considera experto. Tenemos en mente publicar un 

volumen editado de las sesiones, incluir perspectivas críticas, que no sea sólo 

contribución sino que rete, y también hemos pensado en construir algún tipo de 

infraestructura wiki en la que se pueda proponer expertas y temas.  

En las JAM crearemos un grupo de trabajo para prepararlas, que sirvan para definir 

los ejes y las invitadas. También hemos pensado en dar una formación, un 

datasprint y hay que pensar el value, qué quiere responder, qué gana la gente con 

venir a este jam.  

MEMÒRIA SOM REBOOT !8



EIX ORGANITZACIÓ / PROCESSOS 

Hemos dibujado gobernanza dentro de la comunidad y un círculo de fuera, lo que 

tienen en común es el Decidim. 

Queremos experimentar los nuevos modelos de democracia, ¿como construir la 

comunidad? Queremos tener un momento constituyente en algún momento, para 

llegar hasta allí, hay que pensar cómo generar motivación, hace falta recoger 

expectativas y gestionarlas y una visión común y para eso faltan objetivos comunes. 

Cómo mejorar el flujo de información y comunicación entre los ejes, y un modelo 

de gobernanza interna que incluye comunicación, expectativas, cuidados, 

resolución de conflictos, Porqué vengo aquí y qué me motiva, y haremos un 

proceso participativo. Hemos hablado del modelo de sociocracia, de gobernanza 

que integra estructuras verticales y horizontales que se trabajarán el próximo mes. 
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CLOENDA 

La trobada es va tancar amb una atmosfera positiva, amb ganes i il·lusió de seguir 

construint Comunitat perquè el Decidim creixi. 

El grup es va dirigir a un bar per obrir un espai de socialització informal. 
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