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Introducció
El passat 18 de juliol va tenir lloc la darrera SOM Metadecidim d'aquest curs.

Objectius plantejats:

• Ser un espai de trobada presencial de la Comunitat 

• Conèixer la feina realitzada pels altres Eixos i continuar treballant plegades

• Avançar en la preparació de la JAM

• Integració de nous membres de la Comunitat 

Van participar 30 persones i van facilitar la sessió Ulises Escorihuela, Florencia Kliczkowski,

David Villota, Irene Moreno i Alícia Mullor del Camino del Élder.

Continguts 
L'agenda de la sessió contemplava una part inicial de benvinguda i actualització per part 
de cada Eix de treball, un bloc central de treball per Eixos i una part final de retorn per 
posar en comú la feina realitzada. 

Benvinguda 
COM ARRIBEM?

Per començar la facilitadora va llençar la pregunta “Com et sents de cara a la SOM 
d'avui?”, la següent imatge recull algunes de les respostes:
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EN QUIN PUNT ESTÀ CADA EIX?

A continuació, una persona de cada Eix va compartir com havia sigut el procés de cada 
Eix des de l'anterior SOM. Alguns Eixos havien estat més actius, com per exemple el 
d'Experiència del Participant, altres avançaven al seu ritme i hi havia algun que no havia 
pogut avançar gaire. 

ACOLLIDA DE NOUS I NOVES MEMBRES

Abans del bloc central de treball per Eixos, aquelles persones que venien per primer cop 
a una SOM van ajuntar-se amb l'Alicia de facilitació que els hi va explicar breument  els 
Eixos existents i les seves funcions perquè poguessin triar-ne un i afegir-se.

Treball per Eixos 
En aquest moment el grup es va dividir per Eixos de treball, cadascun acompanyat per un
facilitador/a. Cada Eix va decidir llavors quines eren les seves necessitats i va prioritzar la 
feina. Es van obrir pads on tots els participants podien prendre notes de la sessió de 
manera simultània i col·laborativa. 
A continuació s'inclouen les notes que cada Eix va prendre durant la seva sessió de 
treball:

Eix LAB
Facilita: David Villota
Agenda provisional:
1. JAM 

a. Estructura de la JAM
b. Activitats de l'eix de LAB a la JAM

2. Pròximes sessions del LAB. 
   
Estructura de la JAM
Dijous 26 octubre
(Presentació plenaria de decidim)

Tarda (Plenari)
16:00 - 17:00 Obertura i presentació de les jornades 
Gala Pin Regidora de Participació i Districtes (Ajuntament de Barcelona)
Fernando Pindado Comissionat de Participació Ciutadana (Ajuntament de Barcelona)
Francesca Bria Comissionada de Tecnologia i Innovació (Ajuntament de Barcelona)
Xabier Barandiaran Coordinador de Decidim.Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
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17:00 - 17:45 Conferències inaugurals 3’ (experiències Decidim a altres institucions):
Alberto Labarga Ajuntament d’Iruña

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sant Cugat

Aparició estel·lar Ajuntament de Helsinki *  Coterrats
17:45 - 18:15 Descans
18:15 - 18:30 Presentació de les jornades, metodologia i dinamització dels tallers
18:30 - 20:00 Píndoles de 7 minuts cadascuna sobre diferents dimensions del projecte 

Decidim per l'equip decidim.
Persones del projecte+persones convidades 

Divendres 27 octubre 
(Divisió per eixos)

Matí
1a Sessió
10:00 - 12:00 Presentació de pòsters i píndoles formatives dels eixos de treball. 
12:00 - 12:30 Descans
2a Sessió
12:30 - 14:00 Presentació de pòsters i píndoles formatives dels eixos de treball 
14:00 - 16:00 Dinar

Tarda
3a Sessió
16:00 - 19:00 Tallers dels eixos de treball 
19:00 - 00:00 Continuació de la hackató (install party de Decidim)

Dissabte 28 octubre
(Tancament plenari de decidim)

Matí
1a Sessió
10:00 - 11:30 Posada en comú dels tallers
11:30 - 12:00 Descans
12:00 - 13:00 Conferència de clausura a càrrec d’Audrey Tang, Ministra digital de 

Taiwan confirmat.
13:00 - 14:00 Cloenda de les JAM 2017

Propuesta de actividades eje LAB en las JAM

1-PÓSTERES Y DEMO LAB: primera hora de la mañana, gente presenta sus proyectos de 
investigación. Premios (?)  Open Call.
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Multiformato: Diapositivas en bucle, videos, etc. Potencialmente también con las píldoras,
en caso de que no haya suficientes pósteres. 

Convocatoria:    
Enviar abstract: 
  - Abstract/concepto/poster borrador: 250 palabras
  - Lanzamiento (fecha límite): 27 julio (relanzamiento: principio de septiembre)
  - Fecha límite: 25 de Septiembre
  - Peer review (por comunidad Lab) Reparto teniendo en cuenta los temas con los que 
cada uno se siente más cómodo para revisar.
  
Areas:
  - Procesos colectivos offline y online
  - Infraestructuras digitales para la democracia    
  - Política de datos
  - Escritura colaborativa
  
Incentivo:
Seleccionados. Grabar video y difusión vía: 1-videos/píldoras; 2-canal youtube de 
innovación; 3-web; 4-@decidimbcn; 5-dossier de las jornadas; 6-volumen editado;

2-TALLER/HACKATHON
Mejorar mapeo: data cleaning y visualización con el excel del mapeo. Mapeo de grupos 
de investigación y otros actores que puede ayudar al Lab: limpiar, enriquecer y visualizar. 

3-CHARLAS, PONENTES (PROPUESTAS), PÍLDORAS Y TUTORIALES. ¿DEBATE EN 
PROFUNDIDAD?

¿Qué modelo de charlas y cómo se estructuran?
Pecera o world café
Modelos de charla interactivas con los asistentes. Interflows
Slido (140 caracteres)
lkk  https://www.sli.do/ (puede que no sea libre)

Áreas de trabajo de los ponentes: 
Identidad
Gobernanza
Gamifiación
Innovación democrática
TIC y acción social
Experimentaciones, experiencias y 
Laboratorios (esta es el área que se ha explorado)
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-Infraestructuras digitales y libres para la democracia
-Modelos políticos para la democracia en red
-Prácticas y procesos de participación tecnopolítica
-Datos y tecnociencia para la participación

Ponentes:
Raúl Oliván - La Azucarera @MadeinZaragoza @LaColaboradora @Red_ZAC #ThinkZAC 
#SemillerodeIdeas https://raulolivan.files.wordpress.com/2017/05/mapa-zac.pdf
Antonio Lafuente / Marcos García - Medialab Prado, Participa LAB - Medialab Prado 
(Madrid) Ale
David Lareo (CO-Lab  A Coruña)

CoBoi Barcelona - Sant Boi de Llobregat
Citilab - Cornellà Laia 

Metodologías:
Nube de tags para los ponentes
Materiales en clave de repositorio para ¿Antes / durante / después?

Preguntas:
    Experiencias
    Metodologías
    DAFO (?)
    Replicabilidad
    Bottom/up o top bottom
    Relaciones con las instituciones (revisar) / Ámbitos de relación del Lab
    
Co-LAb

4-SESIÓN DE COORDINACIÓN CON OTROS LABS (COMPARTICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN/COORDINACIÓN PARA COLABORACIÓN A MEDIO Y LARGO 
PLAZO)

ANEXO:
Cosas que nos gustaría hacer:
        Ofrecer un tutorial
        Taller práctico colaborativo
        Compilación pública de las charlas a modo de repositorio
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Próximas sesiones LAB

15/09/2017 Simulation model driven democratic innovation -- Innovación democrática 
guiada por modelos simulados

20/10/2017 Data-driven policy making and collective intelligence -- Políticas basadas en 
datos e inteligencia colectiva

17/11/2017 Quantifying democratic quality -- Cuantificando la calidad democrática

15/12/2018 Decision and intelligence making systems. Voting and deliberation models 
for networked democracy -- Sistemas de toma de decisiones: modelos de votación y 
deliberación para la democracia en red

19/01/2018 Algorithmic biases in social and political networks -- Prejuicios algorítmicos en
las redes sociales y políticas

16/02/2018 Transparency, Open Data and visualization for democracy -- Transparencia, 
Open Data y visualización para la democracia

16/03/2018 Artificial Intelligence for democracy -- Inteligencia Artificial para la 
democracia

20/04/2018 Simplicity and complicatedness in digital democracy -- Simple y complejo en 
la democracia en red
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18/05/2018 Legislaciones para una democracia tecnopolítica

XX/XX/XXX Economías democráticas, procomún y Decidim

Eix relat
Facilita: Alicia Mullor
Reflexión de cara a las siguientes SOMs  ¿Cómo animar a la gente para que se una al Eje?
Ahora: Vamos a explorar cómo utilizar la plataforma para abrir un proceso participativo 
que nos sirva para desarrollar un Plan de Comunicación - Finalmente no.
Ahora: Programa para la JAM ¿Cuál será el contenido?

OBJETIVO PARA LA JAM:
"¡Hagamos la campaña de un proceso participativo entre todas!"
Nos gustaría ser capaces de generar de forma participativa un prototipo de campaña que
sirviera para ser replicada después en diferentes lugares con necesidades diversas. 
Podemos utilizar la Multiconsulta como tema, o cualquier otro contexto/proceso 
participativo que esté previsto en el momento de la JAM.

POSIBLES MANERAS DE CONSTRUIR LA ESCALETA DE LA JAM:
1- Siguiendo esta manera de entender la comunicación:
Comunicación Externa
Comunicación Pública
Comunicación Viva o Distribuida
Comunicación Interna

2- Atendiendo a cuáles son los pasos genéricos en la creación de una campaña:
Presentación-Introducción
Definición de objetivos
Definición de resultados
Identificar comunidades 
Identificar públicos
(....)

3- Según este hilo conductor:
-Comunidad ¿QUIÉN?
-Proceso Participativo ¿CÓMO?
-Campaña (Contenido) ¿QUÉ?

CONTENIDO:
Incluye debates, ponencias/cápsulas, talleres y espacios de indagación/creación 
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1- Ponencias / Cápsulas:
Cómo hacer un material gráfico reutilizable
Proceso de creación imagen comunitaria
Prototipo marco teórico de campañas para influenciar en la opinión pública    

2- Talleres (Creación)
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Eix experiència del participant 
Facilita: Irene Moreno
Assistents: Carol, Andrea, Natalia, Ismael, Cristina, Irene, Jose, Jonathan, Raúl.

0. Ronda de presentacions: cadascú diu el nom i la seva relació i participació en 
Metadecidim

1. Què ha passat des del SOM anterior?
Al SOM anterior es va parlar d'objectius de treball de l'eix més enllà de la JAM, també es 
van establir alguns objectius dintre de la JAM. 

Com a eix hem establert 4 línies de treball:
• Crear una DEMO de Decidim per utilitzar-ho com a prototip i provar 

millores.
• Organitzar un Focus Grup amb usuaris diversos i fer-los un test d'usabilitat
• Crear un mecanisme de promoció de la plataforma mitjançant temes 

mediàtics
• Portal de documentació. Muntar una pàgina d'entrada on hi hagi accés a 

tots els enllaços, afegir un glossari de conceptes i Faqs
         
 2. Objectius de la sessió d'avui:
Metadecidim està tancant el programa de la JAM. Cada Eix té un espai de 10 a 14h i de 
16 a 20h amb pausa al mig i un pressupost de 300 euros per definir programa que 
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inclogui píndoles (presentació de 7 minuts sobre un tema relacionat amb l'eix)  i resta 
d'activitats i xerrades.

Call for pòsters. Hi haurà un espai (passadís comú on col·locar els pòsters) i un espai 
perquè els presentin

            Objectius d'avui:   
            - Anar avançant amb la preparació de la JAM. 
            - Compartir altres temes transversals
    
            Presentació Demo Tour
            Presentació de Solucions Dissenyades (a partir de demandes d'usuaris ja          
existents)
             
            Oferir píndoles per diferents targets
            Presentació Expert Review, Test d'Usuaris i els resultats
            Què és la usabilitat for doomies? 
            
            Altres activitats:
            Test d'usuari
            Workshop on els assistents puguin col·laborar en millorar la inclusió de persones   

 que no puguin accedir i tinguin voluntat
            Per què la gent que té possibilitats, que és activa no està participant?
            
            Tasques 
            Expert review. Test amb usuaris, processar els resultats i poder compartir-los a la 

  JAM.
            
            Idees: A qui van dirigides les activitats? Hi hauria d’haver una mica de tot. 
            
            La Natalia serà la persona que assistirà a la reunió de Metadecidim de setembre 

 prèvia al proper SOM 
            

Eix governança
Facilita: José Luís Escorihuela, Ulises

• Roda de check in
• Actualització
• Validar resultats últim SOM
• Temes d’organització interna
• Propera JAM
• Roda de conclusions
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Roda inicial:
Núria - Ajuntament Prat, programa participació 
Marta - UOC IN3, equip Decidim
Violeta - forma part comunitat afí
David - TAG, Amical Wikimedia, recerca processos participatius, FemProcomuns, FKI, 
Teixidora.net
Cesar - doctorat Universitat País Basc, filosofia política, de Mèxic
Arnau - Equip Decidim , repte de com es governa democràticament un projecte, 
identificar escales, si no hi ha una comunitat que el pensa de manera viva estem fent nou 
Facebook.
Laia - ajuntament Prat, participació, des del Prat hi ha un mirall amb Barcelona, connexió 
personal amb filosofia decidim però també necessitat d'oferir mateixa qualitat al Prat. 
Que Barcelona prengui consciència del mirall que crea. A més sóc de Barcelona.
Ulises - facilitador sessió, m'interssa participació i governança amb investigació i treball, 
d'Osca.

Actualització
Sessió LAB de demà . Models de governança de projectes de software lliure.
Wordrpess, Drupal, Wikipedia, comunitats...
Dues vies a explorar:
    - Via legal, organització legal projecte decidim
    - Model de governança del codi
Demà 2 hores de presentacions, de 12 a 14h treball entre gent participant.
Idea contractar a 2 persones per fer model governança Github d'una banda i de l'altra 
estructura legal.
Quan entres al Github qui t'explica com pots conristribuir. I quins criteris perquè 
s'incorpori.

Referència SENTILO.
Van fer un model d'organització legal.

Debat
Quin tipus d’interacció pot tenir amb la comunitat validar resultats última SOM

Intervenció: S’informa sobre el tema de l’última sessió: com integrar als altress?. Obrir tres
debats on la gent pugui respondre. També es va parlar de distingir entre objectius 
generals i concrets al llarg d’un any.  
És un questionari-debat que està en disseny.
3 debats:
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    Objectius/acotar
    

• Quins creus que han de ser els objectius de la comunitat?
Aquests debats s'emmarquen en una diagnosi inicial de la comunitat sobre la visió, les 
motivacions, les expectatives i els objectius de la comunitat i tenen  com a objectiu 
començar a definir l'organització de la comunitat.

• Quines coses han de passar per a què participis a la comunitat?
Aquests debats s'emmarquen en una diagnosi inicial de la comunitat sobre la visió, les 
motivacions, les expectatives i els objectius de la comunitat i tenen com a objectiu 
començar a definir l'organització de la comunitat.
Què han de tenir els diferents espais de la comunitat? Com s'ha d'estructurar la 
comunitat? Quins requisits hauria de tenir la participació a diferents nivells?

• Quines són les teves motivacions i interessos personals per participar a la 
comunitat Decidim?
Aquests debats s'emmarquen en una diagnosi inicial de la comunitat sobre la visió, les 
motivacions, les expectatives i els objectius de la comunitat i tenen com a objectiu 
començar a definir l'organització de la comunitat.

Validar a la gent que participa
Pot participar qualsevol persona que es registre?
Referències: Wikimedia Commons, Wikipedia en cada idioma, Debian, KDE

Intervenció: Una comunitat de metadecidim es una comunitat política, no productiva, és 
més important sistema de membrana sense

Intervenció: comunitats tecnològiques acostumen a ser més obertes

Intervenció: les contribucions que fará la comunitat en metadecidim no seran només de 
cópdi; 
interessant la idea de que estàs en la comunitat en la mesura en que contribueixes

Intervenció: model de fluxe d’información. Com es comuniquen els Eixos entre sí.

Coses per fer:
- perfilar model gobernanza - organització i comunicació
- LAB, qué portem al SOM
- 3 debats:
        Quins creus que són els objectius de la comunitat?
        Quines  coses han de passar per que participes?
        Quines son les teves motivacions per participar? - Com validem la participació - 
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debat
- Preparar JAM
- S'està debatent la forma de les tres preguntes: saber què objectius té la gent que 
participa i quina visió té sobre la participació. Això ajudaria a veure què grau de diversitat
hi ha.
- La segona pregunta ajuda a obtenir informació més general. Es proposa afegir a la 
segona pregunta quines coses "no deurien passar"; però es diu que és millor posar-la 
com una quarta pregunta. Afegir preguntes complementàries: la comunitat és oberta? 
quins requisits ha d'haver-hi per participar?què han de tenir els diferents espais de la 
comunitat? com s'ha d'estructurar la comunitat? Quins requisits deu tenir la participació a 
diferents nivells?
- Intervenció: les comunitats són confluències d'interessos comuns? així, es podria afegir 
la paraula "interessos" a les preguntes.
- Avançar en el tema de la JAM i en temes organitzatius.

- Com es comunicaven els eixos entre si: Telegram general i telegrams particulares. La 
comunicació entre els eixos perquè la comunitat sigui més productiva. En principi es 
considera que els eixos estiguin al mateix espai comunicacional i després sorgirà la 
necessitat que es diferenciïn els espais de la comunicació entre eixos.
La JAM; model de sociocracia.
- Triar una persona d'un dels eixos de Decidim perquè vagi com a "delegat" amb 
DecidimTeam abans de cada SOM. Aquest "representant" deu ser relativament rotatori. 
El següent és al setembre.

- JAM: jornades de treball: intervencions, avançaments sobre resultats de Metadecicidm. 
Es parlarà sobre els eixos. La idea és dissenyar la dinamització dels eixos. És un moment 
d'obertura i ha de portar debats molt específics. Seran tres dies. L'horari serà de 10:00 a 
14:00 i a la tarda de 16:00 a 20:00.
- Es proposa fer tallers, però abans deu haver-hi una sèrie de temes o assumptes perquè 
orientin els temes en els tallers dels eixos. Per veure que es quedaria la gent.

Persones que s'ofereixen per assistir a la propera reunió de l'equip de Decidim: Laia o 
Núria (ho decidiran elles)
validamos la participación - debate
- preparar JAM
- Se está debatiendo la forma de las tres preguntas: saber qué objetivos tiene la gente 
que participa y qué visión tiene sobre la participación. Esto ayudaría a ver qué grado de 
diversidad hay.
- La segunda pregunta ayuda a obtener información más general. Se propone añadir a la 
segunda pregunta qué cosas "no deberían de pasar"; pero se dice que es mejor ponerla 
como una cuarta pregunta. Añadir preguntas complementarias: ¿la comunidad es 
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abierta? ¿qué requisitos ha de haber para participar?¿qué han de tener los diferentes 
espacios de la comunidad? ¿cómo se ha de estructurar la comunidad? ¿Qué requisitos 
debe de tener la participación a diferentes niveles?
- Intervención:¿las comunidades son confluencias de intereses comunes? así, se podría 
añadir la palabra "intereses" a las preguntas.
- Avanzar en el tema de la JAM y en temas organizativos.
    
- Cómo se comunicaban los ejes entre sí: Telegram general y telegrams particulares.La 
comunicación entre los ejes para que la comunidad sea más productiva.En principio se 
considera que los ejes estén en el mismo espacio comunicacional y después surgirá la 
necesidad de que se diferencien los espacios de la comunicación entre ejes.
La JAM; modelo de sociocracia.
- Elegir una persona de uno de los ejes de  Decidim para que vaya como "delegado" con
DecidimTeam antes de cada SOM. Este "representante" debe de ser relativamente 
rotatorio. El siguiente es en Septiembre.
    
- JAM: jornadas de trabajo: intervenciones, adelantos sobre resultados de Metadecicidm. 
Se hablará sobre los ejes. La idea es diseñar la dinamización de los ejes. Es un momento 
de apertura y debe llevar debates muy específicos. Serán tres días. El horario será de 
10:00 a !4:00 y por la tarde de 16:00 a 20:00.
- Se propone hacer talleres, pero antes debe de haber una serie de temas o asuntos para 
que orienten los temas en los talleres de los ejes. Para ver que se quedaría la gente.
    
Personas que se ofrecen para asistir a la próxima reunión del equipo de Decidim: Laia o 
Nuria (lo decidirán ellas)
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Eix tech
Participantes:
Andrés (coordinador decidim Eje Tecnologia) Leo ( equipo informático Podemos) Carles 
(Adabits), Xabier (coordinador de proyecto decidim)
Facilita: Florencia Kliczkowski

Ronda presentación.

0. Puesta al día del trabajo del eje algo que añadir 
Info Lotes: coordinación, diseño web, core, dos lotes de módulos

1. JAM
2. Otros

1. JAM
En qué punto estáis de los preparativos de la jam?
Qué necesidades han surgido?
Viernes 27 de octubre de 10 a 19h.  Se prevén unas 20 personas
Hackathon como el año pasado? 
Píldoras informativas: 1 o 2. Por ej: Roadmap.
Charlas de arquitectura, experiencia de integrar un módulo como Accountability 
(Rendición de cuentas). 
Cómo achatar la curva de aprendizaje de cultura de Rails: tests, integración, 
contribuciones, etc. Como resultado, podría haber una Guia de Contribución. 
Ya estarán los pliegos asignados, habrá gente recién incorporada.

•  Propuesta: contratar a alguien puntualmente para que genere el "manual" PR. 
Checklist. Guía

•  Propuesta: tener algunos issues fáciles, y que se ponga como objetivo el 
resolverlos y que pierdan el miedo de la curva de dificultad.
Cronograma propuesto:

• 10:00 - 12:00 hs: charlas, de píldoras informativas
• 12:00 - 14:00 hs: install party
• 16:00 - 19:00 hs: selección de issues fáciles y ayuda 

Hay que definir los requisitos previos necesarios (por ej Linux? Docker instalado? Leerse 
la Guía de Contribución?)
Píldoras:
    a) Arquitectura: extensa
    b) Cómo hacer un PR / Workflow (Gitter, Issues, PRs, Crowdin) / Developer Experience 
según el perfil que se tenga o el issue que se quiera resolver: contribuir a un módulo que 
ya esté programado, a uno que esté previsto, bug, core, traducciones
    c) Estado y funcionalidades actuales
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    d) Roadmap

Canales actuales de Comunicación del eje
1. Desarrollo del ayuntamiento
2. Gitter
3. Abrimos un canal de Telegram

2. Otros
Entre las vacaciones, octubre y las JAM mejor acotar. 
a) Acogida de desarrolladoras nuevas. Alguna oficina técnica, lugar donde resolver 
dudas.
b) Eje de Tecnología como grupo de consultoría a los otros ejes (por ej PX). Mecanismos 
de coordinación.

3. Persona que se reunirá con el equipo decidim antes de la siguiente SOM CARLES- 
ADABITS
           

Retorn i cloenda 
Abans de finalitzar, tota la Comunitat es va ajuntar de nou perquè cada Eix expliqués 
breument la feina realitzada a la resta del grup.
Des de l'Eix de Governança, es va proposar que cada Eix escollís una persona per anar 
com a “delegada” al Decidim Team abans de cada SOM. Aquest representant seria 
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rotatiu.

Les persones escollides van ser:

LAB – Guillem
RELAT – Pablo
EXPERIÈNCIA DEL PARTICIPANT – Natalia  
GOVERNANÇA – Laia o Nuria
TECH – Carles (adabits)

En darrer lloc i per tancar la sessió es va fer una roda perquè cadascú digués en una 
paraula què s'emportava d'aquesta SOM.
A la següent imatge s'aprecien algunes d'aquestes paraules:

MEMÒRIA IV SOM 18


