ACTA 15ENA SOM. Data: 25-10-2018
Durada: de 17 a 19h.
Objectiu: Explorar possibles models organitzatius per a la governança del
projecte Decidim.
Facilitadores: Alicia Mullor i Núria Baldrich.
CONTINGUT DE LA SESSIÓ
Obertura: Presentació de la sessió i de l’Agenda.
Històries Decidim: Adrià Duarte explica l’experiència del Decidim per
l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa.
Fem Decidim:
Verifica’t! Explicació del procés de verificació a càrrec de Caro)
Context i Presentació Governança. Criteris per un model de Governança.
Explicació d’un exemple: Model Sentilo, (Elisenda)
Explicació de la dinàmica participativa i què volem extreure: explorar possibles
models organitzatius coherents amb els criteris. Divisió en petits grups de
treball i exploració pas a pas: Què et semblen aquests criteris?
N’afegiries/Trauries algun? Buscar evidències (cada grup treballava dos
criteris): Com sabrieu/notarieu vosaltres o l’entorn que aquest “criteri” és un fet?
Creació de possibles models organitzatius (mapa visual): Quins creieu que
haurien de ser els òrgans que representin i governin la Comunitat
Metadecidim? Com es relacionen entre ells?
Socialització de la collita dels subgrups i plenari: s’han penjat els treballs de
cada subgrup (treball dels criteris i mapes de models organitzatius elaborats).
Un/a portaveu de cada grup ha presentat el treball realitzat al seu grup,
prestant especial atenció a com el model respon als principis. Un cop vistos tots
els murals, s’han penjat postits a dos paperògrafs que es corresponien a: a)
Allò que han vist comú i b) Allò que des del seu punt de vista és incompatible
amb els principis.
Tancament i avaluació de la SOM d’avui: s’ha utilitzat una diana en la que ha
través de postits es valorava el grau d’alineament de la metodologia utilitzada
en relació al resultat que es buscava.
RESULTATS
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Nous criteris que s’han afegit als previs.
Evidències específiques de què signifiquen els criteris (com sabíem/notaríem
nosaltres o algú extern que el criteri és un fet real).
Tres mapes de possibles models organitzatius.
Allò comú en els tres mapes elaborats i idees detectades que podrien ser
incompatibles amb els resultats. A continuació es recullen els postits que els i
les participants han generat (es recullen totes les idees, malgrat algunes es
repeteixin: les idees repetides donen com a informació que són idees força):
Allò comú:












Finançament ciutadà, crowdfunding (més independència).
I+D+I: Model de governança.
Comunitat.
Comunitat.
Sostenibilitat = desenvolupament + econòmic.
Sostenibilitat econòmica.
Sostenibilitat econòmica.
Governança democràtica.
Sistema democràtic.
Sorteig (assemblea).
Preponderància de la comunitat en governança.

Incompatibilitat amb els criteris:








Model existent. Comitè executiu.
Replicar model existent amb adaptacions.
Nous llenguatges = pedagogia.
Funcions persones.
Rol de l’assemblea, comunitat vs patrocinadors.
Sobrerepresentació dels patrocinadors a dependència dels
patrocinadors.
La usuària final està a la comunitat.
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FOTOGRAFIES RESULTATS GRUPS DE TREBALL
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