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Objectius 
 Generar propostes concretes per a cadascun dels àmbits prioritzats. 
 Fomentar un espai de treball i deliberació col·lectives que faciliti la generació de propostes 

compartides i comunes. 
 Promoure un espai d’elaboració i cocreació col·lectiva. 
 Acabar prioritzant les propostes. 

 
Mètode  
Al llarg de les sessions es vol generar un procés de cocreació i generació d’un mínim de tres 
propostes. Es vol crear un espai de treball amable, obert i cordial. El paper de la cooperativa és 
dinamitzar, respondre a les necessitats i demandes de l'espai mateix, i incorporar inputs que en 
facilitin el bon desenvolupament. L’objectiu és facilitar la generació d’un espai de treball conjunt i 
col·laboratiu. 
Un element que ens sembla central és el caràcter pilot del procés. Promoure un espai de treball 
col·laboratiu en un context de pressupostos participatius no s’ha fet mai; és per això que proposem 
donar peu a un espai relativament experimental i pilot, i donar-nos permís per experimentar.  
 
Sessions 
Cada sessió tindrà una duració de dues hores i mitja. En principi, si no es consensua el contrari, es 
mantindran els dies i llocs prefixats. Cada sessió disposarà, com a mínim, de dues persones 
encarregades de dinamitzar-les. Aquest nombre es podrà ampliar en funció de les persones 
participants.  
 
Sessió 1 
Objectiu  

- Presentar el procés participatiu.  
- Presentar el context o punt de partida del PAD, les iniciatives locals, etcètera.  
- Presentar la dinàmica de les sessions. 
- Obrir el procés de generació de propostes.  

 
En un primer moment es generarà un sol espai.  
 
Primer bloc: 30/45 
 Presentació del procés, el marc i les sessions. Preguntes i dubtes.  
 

Segon bloc: espai de treball participatiu 
 Marc de joc. Compartim i acordem la proposta de treball i el funcionament del grup. 
 Ens coneixem. Ens presentem ràpidament: qui som i d’on venim. 
 Expectatives. Compartim el que esperem del procés i de la nostra participació. 
 Identifiquem els punts forts i els punts febles de l’àmbit al territori. 



 
 
 Tancament i continuïtat. Passos i tasques següents: convidar gent que hi trobem a faltar, 

imaginar propostes que volem treballar, etcètera. S’acaba de pactar el calendari de 
sessions.   

 Es penja el resum de la sessió a la plataforma.  
 
Sessió 2  
Objectiu  

- Obrim el camp i identifiquem propostes per treballar.  
A partir de la segona sessió s’incorpora un pica-pica.  
 
Espai de treball participatiu 
 Recuperar el treball d’identificació de punts forts i febles de l’àmbit i, a partir d’aquí, prioritzar 

quins punts volem atendre.  
 Generar una pluja d’idees sobre possibles idees i propostes per atendre les fortaleses i les 

febleses.   
 Identificar els temes que voldrem tractar per planificar treballar-los en les sessions següents 

(necessitem més informació sobre alguns temes? Necessitem assessorament?, etcètera).  
 
Sessió 3   
Objectiu  

- Seleccionar i començar a aprofundir en l’elaboració de les propostes. 
 

Comencem a fer créixer les propostes. Es treballa amb grups. En aquesta sessió o la següent hi ha 
la possibilitat que, per demanda o necessitat del grup, s’incorpori algun apartat de formació o una 
breu càpsula inspiradora d’alguna experiència, o alguna persona experta que pugui aportar llum i 
criteris a l’hora de pensar problemàtiques i propostes concretes de l’àmbit.  
 Tria o priorització de deu propostes, que seran les que es treballaran al llarg de les sessions 

següents.  
 Es defineix un primer esquelet de la proposta (a partir de la fitxa). S’elabora una primera 

fitxa de la proposta amb informació bàsica.  
 Si escau i hi ha temps, passarem, també, a identificar els dubtes que tenim i si ens manca 

informació per desenvolupar-los.  
 S’omplirà una fitxa amb els dubtes i les necessitats de la proposta per identificar quin 

assessorament cal (informació tècnica, etcètera). En cada cas s’ha d’estudiar si l’equip 
dinamitzador ho pot facilitar o bé si cal el suport de l'equip tècnic, o plantejar alguna sessió 
més de debat o d’intercanvi d’experiències, etcètera.  

 Posada en comú. 
 Sortim amb les propostes en les quals cal aprofundir per a la sessió següent i un mur de 

dubtes per treballar.  
 Tancament i continuïtat. 
 Es penja la informació a la plataforma. 

És important recordar que en aquesta sessió es tancaria el termini de presentacions de propostes. 
 
Sessió 4  
Objectiu 

- Realització i elaboració de les propostes segons la fitxa. Tanquem les propostes.  



 
 
 
La sessió tindrà un únic moment d’elaboració col·lectiva de les propostes.  
 Es treballarà en grups, amb una fitxa que serà una mena de resum executiu de la proposta. 

Aquesta fitxa contindrà tota la informació necessària per poder fer-ne la valoració tècnica i 
econòmica pertinent.   

 Posada en comú. 
 Tancament i continuïtat.  
 Es penja la informació a la plataforma. 

 
Sessió 5  
Objectiu 

- Prioritzar les propostes que es portaran a votació. 
 Mercat. Aquesta sessió es dedicaria a presentar les propostes i generar un petit debat al 

seu voltant (anàlisi, punts forts i febles, viabilitats, sostenibilitat, etcètera). 
 Posteriorment, en el marc del debat, s'establiria la priorització de les tres propostes de 

l’àmbit. 
 Si cal, hi ha la possibilitat de dedicar part de la sessió a pensar conjuntament idees per 

donar a conèixer els projectes.  
 


