
Troba la manera  
d’unir-te a la comunitat:

Ciutadania
Forma part de la comunitat MetaDecidim
– Uneix-te a les reunions de la comunitat
– Contribueix a presentar plans detallats
– Dialoga i decideix sobre la plataforma
– Coneix altres persones
– Amplia la democràcia a la teva comunitat local

Desenvolupadors i investigadors
Aporta un codi a GitHub
– Uneix-te als equips de recerca
– Escriu documentació
– Uneix-te al nostre comitè tecnològic
– Instal·la, configura i gaudeix de Decidim
– Fes modificacions de manera col·laborativa

Institucions
Ofereix la millor experiència democràtica
– Millora la teva qualitat democràtica
– Fes que la institució sigui més intel·ligent
– Obre la teva governança
–  Deixa que els membres/ciutadans 

s’autoorganitzin
– Marca la diferència

decidim.org 

Desenvolupar conjuntament 
la planificació estratègica

Executar pressupostos 
participatius

Fer processos de  
deliberació multitudinaris

Prendre decisions 
conjuntament

La democràcia no ha estat mai tan real.

Democràcia 
participativa  
de codi obert  
per a ciutats  
i organitzacions 



Què és Decidim?

Decidim és més que una plataforma 
digital, és un projecte, una 
infraestructura, en programari lliure, 
per a la democràcia participativa.

Decidim inclou codi, documentació, 
disseny, formació, marcs jurídics, 
pràctiques innovadores, interfícies 
col·laboratives, desenvolupament, 
comunitats d’usuaris i facilitadors,  
i també una visió comuna.

Decidim ajuda la societat a 
autoorganitzar-se democràticament 
en tots els àmbits: permet que  
els ciutadans i les ciutadanes,  
les organitzacions i les institucions 
públiques (en districtes, ciutats, 
regions i altres llocs) puguin 
desenvolupar conjuntament  
la planificació estratègica,  
executar pressupostos participatius, 
fer processos de deliberació 
multitudinaris i prendre decisions 
conjuntament.

Com es poden configurar els processos 
participatius de manera fàcil
Vols fer un pla estratègic? O parlar de noves 
normes? O potser debatre sobre una nova plaça 
o edifici públic de manera que s’avanci cap al 
bé comú? Decidim disposa d’un configurador de 
processos participatius fàcil d’utilitzar que ajuda 
a estructurar i a implementar gairebé qualsevol 
tipus de procés democràtic.

Modular, escalable i configurable:  
col·labora-hi i actualitza-la
Decidim no és només una plataforma sinó  
un marc de participació: té una arquitectura 
modular i les contribucions de diferents 
institucions són fàcils d’integrar. L’entorn de 
treball s’ha dissenyat perquè es pugui adaptar 
de manera eficient, i les actualitzacions són 
immediates i automàtiques. Un cop s’instal·la,  
et beneficies de les millores que es facin  
en el futur. 

La utilització i desenvolupament de Decidim 
implica l’acceptació d’un codi de garanties 
democràtiques i de col·laboració oberta  
(Contracte Social).

Integració on-line i off-line
No només som una plataforma digital, som  
una aplicació per a persones de totes les 
edats i orígens. Decidim s’ha dissenyat per 
ajudar a resoldre la bretxa digital i crear noves 
formes de participació àmplia en molts àmbits. 
La plataforma inclou convocatòries, actes, 
comentaris, etcètera.

Proposar, reunir-se, deliberar, decidir, 
supervisar, en definitiva, unir-se a la democràcia
Decidim fa possible que milers de persones 
s’organitzin democràticament fent propostes, 
participant en reunions públiques, fent debats 
deliberatius, decidint per mitjà de diferents 
maneres de votar i supervisant la implementació 
d’aquestes decisions.

Pressupostos participatius reals
Els ciutadans i les ciutadanes podran decidir 
directament com gasten els fons d’un pressupost 
públic. Pots obrir convocatòries de propostes, 
debatre i establir prioritats amb la ciutadania  
o els membres de l’organització, calcular el preu 
dels projectes, establir votacions obertes i fer  
un seguiment dels resultats.decidim.org


