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per a la democràcia participativa
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Què és Decidim

Decidim és un projecte de co-disseny, co-decisió i co-producció d’una 
infraestructura digital (comú i oberta) per a la democràcia participativa 
● Xarxa política amb garanties democràtiques: privacitat, igualtat, transparència, 

traçabilitat, integritat
● Programari lliure, desenvolupament col·laboratiu a github, obert i inter-

institucional
● Comunitat meta.decidim: SOM, LAB, JAM. Partenariat public-comú

Liderat des de l’Ajuntament de Barcelona, Decidim és un projecte de transformació 
i aprofundiment de la democràcia participativa a través del disseny i implementació 
d'una plataforma digital.



decidim https://decidim.barcelona



decidim https://decidim.org



decidim https://meta.decidim.barcelona



decidim Fet servir per més de 34 organizacions en tot el mon: 
governs estatals, regionals, municipals, xarxes d’ONGs, cooperatives, associacions, etc.



decidim decidim.world
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60.048
participants

28.794
propostes



decidim Ecosistema productiu amb més de 17 entitats



decidim

6 maneres d’exercir poder democràtic
1.   Navegar: accedir a la informació

Poder d’accés a la informació
2. Crear: proposar, generar contenido. 

Poder de publicar
3. Votar/Recolzar/Firmar:  expressió de voluntat o 

preferència.

Poder de decidir
4. Comentar: deliberación, argumentación, réplica

Poder de argumentar
5. Adherir-se/Reivindicar: broadcast, retweet, difusió.

Poder d’emetre o difondre.
6. Seguir: transparència, traçabilitat,  auditoría, 

Poder de seleccionar fonts d’información
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5x1 = trobades presenciales

Trobades presenciales, assemblees populars, 
consells, etc.
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Principis
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Obert a la col·laboració

Lliure per a ser utilitzat, copiat i modificat (el codi 
està disponible a Github). Amb llicències que 
garantitzen aquesta col·laboració: 
● Afero GPLv3 per al codi, 
● CreativeCommons By-SA per al contingut, 
● Open Access Database Licences per a les 

dades. 

Això significa que qualsevol instal·lació de Decidim 
és auditable, col·laborable, fiable, comunitaria i, 
en definitiva, democràtica.
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Transparència, Traçabilitat, Integritat

Tot el contingut ha de ser:
● Transparent: accessible per a qualsevol 

persona, 
● Traçable: s’ha de saber què passa amb les 

propostes, si van ser acceptades o 
rebutjades, en quines reunions es van 
debatre, amb quines conseqüències, etc. 
(transparència en el temps).

● Íntegre: el contingut no ha de ser 
manipulable, els canvis han de quedar 
registrats.
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Garantia de qualitat democràtica

● No-discriminació i igualtat d’oportunitats de 
partida per a usuaries i propuestes. 

● No censura
● Inclusiu: multicapa, presencial i digital.
● Apoderador: dispositius i programes de 

capacitació i mediació.
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Privacitat i seguretat

● Dades personals xifrades
● Les dades personals no s’entreguen a tercers, 

les usuaries controlen les dades i les 
notificacions.

● No cookies de tercers.



decidim Rendició de comptes i responsabilitat

Compromisos davant la ciutadania:
➔ Respondre a totes les aportacions i 

consultes en el mínim temps possible. 
➔ Fer seguiment dels resultats dels 

processos participatius.
➔ Estudiar la incorporació d’indicadors de 

seguiment dels processos un cop 
finalitzats, per poder avaluar el seu 
desplegament  de manera sistemàtica.



decidim Millora contínua i col·laboració interinstitucional

➔ Mecanismes de revisió i avaluació 
periòdica per a facilitat la millora contínua 
de la plataforma.

➔ Intercanvi d’experiències entre 
institucions involucrades en el projecte, 
amb l’objectiu de millorar, corregir i 
generar nous desenvolupaments que 
ajudin a la millora contínua de la 
plataforma.

➔ Entorns de col·laboració per facilitar la 
sortida de millores que sumin en el 
benefici comú del conjunt de la 
plataforma.
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Com funciona
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Gràcies

El contingut d’aquest presentació està 
sota una llicència  Creative Commons By-
SA. Ets lliure d’usar, copiar, modificar i 
redistribuïr aquest treball sota la mateixa 
llicència. 

Andrés Pereira de Lucena, Arnau 
Monterde, Carol Romero, Antonio Calleja, 
Xabier Barandiaran
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