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Funcionalitats del tancament del component 

trobada 
Manual participa.gencat.cat [v. 0.19] 

 

 

Continguts  

1. Context 

2. Tancament de la trobada 

3. Altres opcions d'interès  

 

1. Context 

El component trobades és un mecanisme de participació on els participants poden fer les 

següents accions: 

 

● Visualitzar el calendari de trobades d’un procés, normativa o consell de participació.  

● Inscriure’s en les trobades on està habilitada la inscripció 

● Fer comentaris en les trobades on s’ha habilitat la opció.  

● Visualitzar diferent informació com: ordre del dia, acta de la sessió anterior, documents 

adjunts i l’informe de tancament.  

 

 
En aquest cas ens centrem en l’informe de tancament. L’informe de tancament ens servirà per 

donar com a tancada la trobada. Per tant, fent un símil amb les sessions presencials, el que fem 

és “aixecar acta” per donar la reunió com a finalitzada. Aquesta acta virtual és l’informe de 

tancament. Allà hi podrem indicar:  

 

● Descripció del desenvolupament de la sessió. 

● Quantes persones han assistit. 

● Quantes i quines organitzacions han assistit.  

● Quantes contribucions s’han creat.  

● Quines són les propostes ja creades al Participa que han estat treballades en la trobada.  
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2. Tancament de trobada 

Per fer un correcte desenvolupament del tancament de la trobada ens hem d’assegurar que 

estigui tot preparat. Així doncs, abans del tancament, ens hem d’assegurar que hem deshabilitat 

les inscripcions obertes i, per altre banda, assegurar-nos que les propostes creades en la sessió 

(en el cas que sigui una sessió per fer propostes al participa.gencat) ja estan publicades en el 

Component Propostes del mateix procés, normativa o consell de participació.  

 

Deshabilitar les inscripcions 

 

Una vegada ha finalitzat la trobada no té sentit que les inscripcions encara estiguin habilitades. 

Per tant, el que haurem de fer és deshabilitar-les.  

 
 

Ara les participants ja no poden inscriure’s.  

 
 

Penjar les propostes 

 

Decidim és una plataforma de participació híbrida. Suporta les aportacions que ens fan els 

participants de forma telemàtica. Podem fer constar que un participant ha presentat la seva 

proposta en la trobada. Per això, serà necessari habilitar el component propostes i fer la 

proposta abans de fer l’informe de tancament.  
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Informe de tancament 

Una vegada fets els passos previs, ara ens podem dirigir a fer l’informe de tancament. 

 

Informe de la sessió 

Quan tanquem la trobada, haurem de fer l’informe de la sessió. En l’informe de la sessió hi hem 

de fer constar el desenvolupament de la sessió. Aquest informe pot ser d’acords, de continguts, 

etc. Hi ha dos camins per referenciar com ha anat la sessió: 

a) A través de l’informe de tancament: Ens apareix com un informe de trobada en la part 

pública de la trobada. És la posició natural de les actes de desenvolupament de Decidim. 

Per a això s’haurà de completar el camp Informe en el tancament de la trobada, tal com 

exposem a continuació. Aquest document però, no ens el podem descarregar.  

 

b) A través dels adjunts: Quan es tanca una trobada, és possible vincular documents 

adjunts (PDF, Words, excel, etc.) a una trobada. En aquest cas, per veure el contingut 

caldrà descarregar el document. Els participants també podran descarregar-se el 

document i compartir-lo.  

 

 

a) Informe sessió a través de l’informe de tancament:  

Normalment, serà a través dels punts en l'ordre del dia. Ens podem ajudar de les opcions de text 

per afegir:  

● Negreta, en els títols 

● Cursiva, per aquelles paraules claus 

● Subratllat, per destacar quelcom 

● Pic de números o boletes, per fer una llista 

● Enllaç, per dirigir-te a un altre url directament 

● Vídeo, si s’ha gravat la sessió 
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La visualització de l’informe en la trobada es veurà de la següent manera:  

 

b)Informe de tancament a través dels adjunts 

En cas d’optar per penjar un document tractat a banda de la plataforma participa (per exemple 

treballat en un word, PDF, etc) el que ara ens cal és penjar un document adjunt. 

Per a això, has d’anar a la trobada i donar-li a la icona del clip i seguir les passes per adjuntar un 

document.  

 

A la part pública del web es visualitzarà a la pàgina en aquest apartat: 

 

Per tal que es visualitzi on la plataforma té l’espai destinat a INFORME TROBADA. Et suggerim 

que en el text destinat a posar l’informe, enllacis l’adjunt que prèviament has creat. D’aquesta 

manera, es visualitzarà així: 
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El que hem fet aquí és posar el text “Veure informe sessió” i a “informe sessió” li hem fet un 

enllaç al document que prèviament hem penjat com a adjunt. 

 

 

Participació  

Una vegada fet l’informe, ara ens cal indicar la participació que s’ha fet en la trobada. La 

participació vindrà marcada per les organitzacions assistents, el nombre total de participants i 

les propostes relacionades (o contribucions) fetes en la reunió.  

● Organizacions assistents: Són les entitats, associacions o grups de participants que han 

assistit a la reunió presencialment. Aquestes organitzacions, tenen un nom. Aquest nom 

és el que indicarem:  

 

● Nombre total de participants: És el nombre total d’inscrits en la trobada. Com que hem 

deshabilitat les inscripcions, haurem d’indicar-ho aquí per fer el retorn de la sessió.  

 

● Propostes relacionades en aquesta trobada: Indicarem quines són les propostes que 

s’han treballat en la reunió presencial. Aquesta és una part essencial ja que connecta la 

hibridació online amb off-line. Les propostes que hem fet en “off-line” les relacionem 

amb l’”online”. Per fer aquest pas, és indispensable haver creat prèviament les 

propostes tal com hem indicat. Recordem que per seleccionar les propostes (només es 

mostren les propostes del mateix procés/consell/normativa) es fa a partir de Control + 

Clic a la proposta seleccionada.  
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Ara doncs, ja tenim la trobada tancada:  

 

L’únic que ens queda per fer, és veure com es visualitza:  
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3. Tancament de trobada 
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Per fer un desenvolupament complet de l’informe de tancament exposem accions que poden 

ser d’interès. Aquests pot ser els pros i contres de la pujada de propostes via admin o via 

participant, càrrega d’imatges o adjuntar l’acta en format Decidim o com a document adjunt.  

Les propostes les carreguem via part privada o via part pública?  

 

Com hem explicat en l'apartat Penjar propostes, per poder vincular les propostes a la trobada 

és necessari que estiguin creades abans de l’informe de tancament. Perquè volem vincular les 

propostes a la trobada? Per l’autoria i el tipus de participació. 

 

 Autoria 

Individual Col·lectiu 

Participació 

Virtual 
Proposta individual via 

part pública amb autoria 
del participant 

Proposta col·lectiva via part 
pública a través de l’esborrany 

col·laboartiu 

Presencial 

Proposta individual via 
part pública amb autoria 

del participant 
relacionada amb la 

trobada 

Proposta col·lectiva via part 
privada amb autoria de la 

trobada 

 

Exposem quin és el pas a pas que hem d’anar seguint per cada una de les situacions: 

 

● Participació virtual i autoria individual: Són les propostes que es fan directament a la 

plataforma per part dels participants de forma individual. Per tant, la participació 

només és digital.  

 

 
 

● Participació virtual i autoria col·lectiva: Són les propostes que es fan directament a la 

plataforma per part de múltiples participants de forma col·lectiva. Per tant, la 
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participació és només digital. Per habilitar aquesta opció, hem de configurar en el 

component propostes Habilitar esborranys col·laboratius.  

 

 

 
 

● Participació presencial i autoria individual: Aquesta situació és una de les que 

trobarem en l’informe de tancament de trobada. És el cas quan un participant ve a una 

trobada presencial i presenta una proposta que porta de casa. La diferència amb 

l’autoria col·lectiva és que aquesta proposta no s’ha generat a la trobada, sinó que s’ha 

treballat i discutit. Per tant, està relacionada amb la trobada. L’autoria, però, serà del 

participant concret.  
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Ara que ja està publicada la proposta, l’administrador anirà a l’Informe de Tancament per 

relacionar la proposta a la trobada 

 
Una vegada relacionada, veiem que la trobada té la proposta relacionada i l’autoria és del 

participant individual.  

 

 
 

● Participació presencial i autoria col·lectiva: Aquesta situació és exclusiva per l’informe 

de tancament de trobada. És el cas quan hi una taller de dinamització i/o creació de 

propostes conjuntes en una trobada presencial. L’autoria no és individual, sinó que és 

col·lectiva.  Aquesta proposta, està relacionada amb la trobada, ja que es treballa allà. 

L’autoria, també, serà la mateixa trobada. Per crear la proposta, es farà via la part 

privada des de l’administrador.  
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Creem la proposta i seleccionem que prové d’una trobada.  

 
 

L’autoria en la proposta publicada queda així (mirem les diferències): 
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Ara que ja està publicada la proposta, l’administrador anirà a l’Informe de Tancament per 

relacionar la proposta a la trobada 

 

I es mostrarà relacionada en la trobada de la següent manera: 

 

Adjuntar imatges en les trobades 

 

Per adjuntar les imatges en les trobades tenim dos opcions: 

 

● Afegir imatges com a fitxers adjunts. S’utilitza per adjuntar les fotos del 

desenvolupament de la sessions. Per fer-ho, ens haurem d’ubicar en la part privada de 

la trobada (veure primer gràfic del manual) i accedir a fitxers adjunts.  
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A la part pública es visualitza de la següent manera:  

 

 
 

● Afegir imatges en un camp de text. Per afegir imatges en un camp de text, ja sigui la 

descripció de la trobada, informe de tancament, acta, etc. només hi ha dues opcions:  

● Que la imatge/gràfic en qüestió estigui penjada a internet de forma pública. Una 

estratègia que suggerim és utilitzar el sharepoint de la Generalitat per fer la càrrega 

d’imatges. Quan la imatge està publicada, només hem d’arrossegar la imatge amb el 

ratolí fins a la pestanya del camp de text del participa. 

● Que la imatge/gràfic en qüestió estigui a l’escriptori. En aquest cas, també 

l’arrosseguem. 

 

Obrim dos pestanyes. Quan tenim la imatge, l’arrestrem fins al camp de text.  

 

 

Visualitza la imatge a la part pública:  
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