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Direcció de Democràcia Activa 
 
 
 

Indicacions tècniques i recomanacions per al bon funcionament de reunions digitals. 

 
Tal i com indica el Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona, les sessions del  Consell 
de barri són obertes. En aquesta ocasió, i per motius sanitaris, la reunió es fa de forma 
telemàtica a través d’una videoconferència mitjançant l'aplicació Jitsi. Qualsevol persona pot 
assistir, però requereix inscripció prèvia. Només les persones que s’hagin inscrit disposaran de 
l’enllaç per poder participar intervenint en directe en qualsevol dels punts de l’ordre del dia.  
 
La resta de persones que vulguin fer seguiment del Consell, ho podran fer a través de la 
retransmissió de la trobada integrada dins el Decidim.barcelona. 
 
La sala Jitsi de la videoconferència s'obre 20 minuts abans de l'inici de la reunió. 
 
 

 
Abans de la reunió digital 

 
1. Comprovar 20 minuts abans de la reunió que us podeu connectar correctament amb 

l’enllaç facilitat. Per un millor funcionament de la videoconferència, recomanem utilitzar 
ordinador i el navegador Google Chrome. 

2. Alhora d'entrar a la videoconferència, heu d'escriure el vostre nom i cognom; i, si és el cas, 
el nom de l'entitat o col·lectiu a qui representeu (des de l'ordinador, tres puntets dels 
marge inferior dret > Me/Indiqueu el nom visible). 

 

 
3. Baixar la resolució d'imatge, per millorar la transmissió de dades de tothom (des de 

l'ordinador, tres puntets dels marge inferior dret > Gestiona la qualitat del vídeo/Baixa 
definició). 
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Durant la reunió digital 
 

4. Mantenir el micròfon apagat mentre no es fa ús de la paraula. Recomanem estar en un 
espai sense altres sorolls, ja que genera molt soroll de fons. També és recomanable la 
utilització d’auriculars per minimitzar la possibilitat que es generin ecos a la sala. 

5. Per demanar la paraula, cal fer-ho a través del Xat (des de l'ordinador, situat al marge 
inferior esquerre). La persona que modera la reunió anirà donant torns de paraula. Pel bon 
funcionament de la reunió agrairem que seguiu les seves instruccions. 

 

 
 
 
 

6. Durant la sessió hi haurà un tècnic que farà les funcions de moderador i donarà les 
paraules a les persones que les hagin demanat. Pel bon funcionament de la sessió és 
imprescindible seguir les indicacions d’aquest moderador.  
 

7. Demanem no fer servir el xat per expressar la vostra opinió, ja que podríem crear 
espais paral·lels de debats. El seu ús queda restringit per comunicar incidències 
tècniques o demanar torn de paraula. 

 
Finalment recordar, que aquesta és una experiència nova per a totes i tots els que participarem 
de la sessió i que per tant, serà entre totes i tots que la podrem convertir en un  espai de debat i 
participació. 
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