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Origen i trajectòria

• Neix 2002 de la necessitat d’oferir una participació de 
qualitat, orientada al consens en el si de Nova (amb 
bagatge de 40 anys d’innovació social i noviolencia)

• Inspirada en l’experiència Abaque de Regnier. 

• Ha estat promogut i impulsat per equip Delibera i Nova 
durant anys 90 i 2000 i s’ha realitzat projectes en el marc 
de serveis externs i s’ha estès a moviments socials i 
col·lectius. 



Origen i trajectòria

• Principals projectes: Sao Paulo 2002, Fòrum de les 
Cultures 2004, Vall d’Hebron 2005, Agendes 21 2007-10, 
Consens de Barcelona 2011, PGOU Bilbao 2012-16.

• Altres col·lectius que han emprat eina de forma 
autònoma:

• Parlament Ciutadà

• Moviment veïnals (Ex: Associació Mou Nou Barris)

• Projectes d’Autogestió (Ex: Can Piella)

• Actualitat: Procés de regeneració i suport a col·lectius i 
dinamització projectes (urbanisme, cooperació...). 



Principis i objectius

• Contribuir a potenciar la deliberació com una pràctica 
i canvi cultural en els processos de participació 
(presencials i/o telemàtics) de la societat civil. 

• Promoure processos de participació transparents de 
qualitat orientats al màxim consens/acord possible. 

• Avançar en l’innovació social amb la modernització de 
les eines deliberatives i la creació de nous instruments 
adaptats a les necessitats i els contextos actuals. 



El procés participatiu més habitual en societats formalment 

democràtiques inclou 4 fases: 

1a. Informació

2a. Debat

3a. Votació 

4a. Acceptació de la decisió majoritària

En aquest cas, el procés participatiu deliberatiu reformula les 4 

fases: 

1a. Informació intel·ligible

2a. Visualització del grau de consens 

3a. Deliberació argumentada 

4a. Acceptació dels consensos i dels dissensos. 

Metodologia deliberativa



1a. Informació intel·ligible. Es dóna accés als documents complerts de 

referència que van acompanyats d'un extracte dels ítems clau sobre els quals els 

participants poden expressar el seu grau d'acord o/i de prioritat en un formulari (en 

paper o per internet). 

2a. Visualització del grau de consens. Poder realitzar la consulta 

(en paper o per internet) prèviament a la reunió permet visualitzar el grau d'acord 

o/i de prioritat dels participants en relació als ítems clau, així com també una síntesi 

dels comentaris més rellevants que han suscitat els ítems. 

3a. Deliberació argumentada. La deliberació, argumentar pros i 

contres, tot cercant enraonadament síntesis o formulacions de consens, és el nucli 

clau de la participació de qualitat en societats complexes. 

4a. Acceptació dels consensos i dels dissensos. El resultat 

d'aquest procediment és que s'enforteix la cohesió del col·lectiu, perquè tothom 

realment pot expressar les seves posicions, tothom pot sentir-se reflectit amb els 

seus arguments i, entre tots els presents, constaten de forma transparent la 

complexitat dels temes, de les visions, dels interessos en joc.. i “accepten” que certs 

temes estan madurs i que altres encara no ho estan.

Metodologia deliberativa 



Metodologia deliberativa 

En resum, aquesta metodologia:

- Permet escoltar, raonar, argumentar, cercar consensos i 
construir noves solucions.

- Dóna major força i legitimitat al resultat obtingut, perquè 
implica a totes les persones participants.

- Garanteix que las reunions i altres formes de participació siguin 
eficients, que s’obtinguin acords i es vegin resultats



Metodologia deliberativa 

1. Ventall d’opcions Delibera

2. DeliberaDirect

3. Formularis Delibera

4. Deliberaweb



Metodologia deliberativa 

Primera sessió 

Forums web 

Segona sessió

• Informació del procés participatiu

• Presentació dels continguts.

• Obertura fòrums  web (i lliurament 

formularis en paper) per a la participació 

a distància

• Participació en fòrums 

deliberaweb.com amb valoracions i 

comentaris

Devolució • Presentació de l’informe de devolució

• Exposició de conclusions fòrums web

• Deliberació sobre aportacions per 

generar nous consensos



Funcionalitats software

Prèvia: software lliure

• Com a usuari participant

• Com a superadministador

• Com a programador 



Funcionalitats software

Com a usuari participant: 

• Participació fàcil, àgil (3 nivells) i transparent (visualització en temps 

reals de la participació online i tots el comentaris relacionats).

• Els fòrums permeten tractar tot tipus de temes, problemàtiques que 

vulguin cercar consens i permet valorar, identificar necessitats, 

prioritzar, avaluar, etc. 

• Permet disposar dels graus d’acord i aportacions rellevants per 

traslladar i deliberar en les sessions presencials, si es desitja. (es pot

descarregar document in situ).  

• Permet crear i gestionar fòrums i portals (agrupació de fòrums). Una 

gestió molt completa dels fòrums (multidioma, amb preguntes 

prèvies, moderació de comentaris, galeria documents i imatges, 

edició de textos, etc.)



Funcionalitats software

Com a superadministrador: 

• Veure i gestionar tots els fórums (fer invisibles fórums al 

públic, activar priorització, afegir preguntes prèvies, resultats

del forum (visibles, o no)), portals (fer visible, o no) i gestionar 

usuaris (afegir o eliminar-ne). 

Com a programador:

• Gestió interna del sistema PHP que es connecta a una base de 

dades MySQL, i inserta les dades corresponents: Fòrums i 

portals creats, ítems valorats, comentaris etc. 

• Adaptar/Ajustar eina a necessitats projectual/col·lectives (Ex: 

bilbao2016.deliberaweb.com), així com modificacions a la 

portada, en fórums, etc.  



3 nivells de participació:

1. Mostra el teva valoració i grau d’acord/desacord de la 

proposta/afirmació segons escala de colors:

2. Anota comentaris i suggeriments per a cada proposta en 

apartat comentaris. Pots fer comentaris a altres

comentaris d’altres participants (fil de conversa)

3. Anota en l’apartat “comentaris generals” del fórum per 

expresar aportacions de caire més general.  

La participació online és flexible i mostra resultats en temps

real i alhora permet disposar dels graus d’acord i aportacions

rellevants per traslladar i deliberar en les sessions

presencials. 

Funcionalitat software - Participació via web



Participació via web



Participació via web



Participació via web





Participació via web



Participació via web



Com confluir/col·laborar/aportar a Decidim 

Posem a l’abast de Decidim  la plataforma de software 

lliure deliberaweb per tal de potenciar  l’eina Decidim, la 

qual ha de ser de referència en temes de participació. 
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