
Si vols fer aportacions al Pla Barcelona Ciència 2020-

2023, o vols inscriure’t a la jornada de debat, has d’estar 

registrat/da a la plataforma decidim.barcelona

Si vols rebre notificacions al teu correu electrònic amb els canvis que

hi hagi a la plataforma decidim sobre el Pla, has de picar “seguir”.

Després has d’anar al teu compte (desplegable sota el teu nom

d’usuari) i marcar que vols rebre correus electrònics de tot el que

segueixis.

❖ Escriu al teu buscador “decidim barcelona” o entra directament a la

següent adreça: decidim.barcelona.

❖ Clica “Registra’t”, a la part superior dreta de la pàgina.

o Indica les dades que et sol·liciten: El teu nom, el teu àlies, el teu

correu electrònic i la contrasenya.

o Clica “Registra’t”

o Rebràs un correu electrònic per confirmar que t’has registrat

❖ Una vegada t’han enviat un correu i has picat l’enllaç per confirmar el

compte, ja pots iniciar sessió, clicant “Entra” a la plataforma decidim, amb

el teu correu electrònic i la teva contrasenya.

❖ Sabràs que has iniciat la sessió si a la part superior dreta apareix el teu

nom d’usuari.

Com et pots registrar al decidim.barcelona? Molt fàcil...

https://www.decidim.barcelona/


Com pots enviar aportacions al Pla Barcelona Ciència 

2020 – 2023 o inscriure’t a la jornada de debat?

❖ Escriu al teu buscador “decidim barcelona” o entra directament a la

següent adreça: decidim.barcelona.

❖ Busca el procés “Reimpulsem el Pla Barcelona Ciència 2020-2023”.

❖ Inicia sessió, amb el teu correu electrònic i contrasenya, tal i com hem

explicat al full anterior. El teu nom d’usuari apareixerà a la cantonada

superior dreta.

o Si vols fer aportacions

al document, entra a la

pestanya “Esborrany

del Pla” i després a

l’apartat on vulguis fer

alguna esmena o

comentari.

o Una vegada entris a l’apartat (ex.

entreu a l’apartat Eixos), veuràs que,

posant el ratolí per sobre de cada

paràgraf, pots fer una esmena o un

comentari al paràgraf que

consideris. Pots fer aportacions als

paràgrafs més descriptius, als

objectius, a les accions...

❖ Si vols inscriure’t a participar a una de les dues trobades, hauries

d’entrar a la pestanya “Trobades” i clicar sobre el botó “inscriure’m”.

https://www.decidim.barcelona/

