DIAGNOSI COMUNITAT DECIDIM
Decidim és una comunitat oberta i col·laboradora, un ecosistema de petites i mitjanes
empreses, organitzacions i ciutadans: Metadecidim és com es diu a la comunitat en el
projecte Decidim.
El metadecidim té diferents capes d'intervenció: LAB, SOM i JAM.
 LAB Metadecidim és un espai de recerca obert i col·laboratiu que gira entorn dels
reptes que planteja la tecnologia en relació amb la transformació de la participació
política. Nous sistemes, com Decidim, estan canviant el paradigma tradicional de la
participació ciutadana en l'àmbit polític. El 2017, el LAB acollirà diversos
esdeveniments sobre aspectes rellevants de la democràcia de la Xarxa i els
desafiaments de Decidim, com ara la innovació democràtica, guiats per models
simulats, governança democràtica de les infraestructures digitals comuns,
ontologies digitals de participació, investigació de nous models de governança
democràtica per a noves escales de ciutats, estratègies de compromís per la
democràcia, identitats digitals, verificació i processos democràtics o Gamification
Polític1.
 SOM Metadecidim és un ecosistema productiu, on els ciutadans poden pensar,
prioritzar línies de desenvolupament, decidir projectes de millora i discutir els usos i
les possibilitats futures de la plataforma Decidim. És la part més important de la
comunitat dedimensionada i un dels principals objectius és potenciar els ciutadans
perquè adoptin la decisió, contribueixin al seu desenvolupament i participin en la
seva construcció.

Les SOM són reunions mensuals de la comunitat (compost per personal tècnic,
hackers, investigadors, experts, organitzacions de la societat civil i ciutadania en
general). Les sessions s'organitzen entorn a àrees temàtiques de treball o

assemblees específiques. Els eixos actius són aquests:



 TECH (tecnologies): experimentació i reflexió sobre tecnologies útils per a
Decidim, arquitectura de plataformes, comunitat de desenvolupament i gitflow,
instal·lació de la Decidim, documentació tècnica, etc.
 PX (experiència participant): on coneixeu i compartiu l'experiència que tenen
els usuaris de Decidim per millorar la usabilitat i l'experiència de participació a
la plataforma.
 COM (story): narracions de reflexió, imaginació i seducció tecno-política, per a
la construcció de discursos comuns i creatius sobre la participació, la
democràcia i la democràcia.
 LAB (investigació): aprofundir en els debats oberts a la sessió mensual de
Decidim.lab, així com en altres reptes de recerca relacionats amb el
desenvolupament de la democràcia i la democràcia en línia.
 GOV (governança): dedicat a debatre col·lectivament sobre la governança de
la comunitat i els passos a seguir en el seu desenvolupament.
 PR (processos): intercanvi d'experiències i disseny col·laboratiu de
funcionalitats des del punt de vista tècnic de la participació i la democràcia en
les organitzacions que utilitzen Decidim.
Finalment, la comunitat té la JAM Metadecidim la conferència anual del projecte
Decidim. Tres dies de tallers, conferències, panells, intervencions, presentacions i
altres activitats relacionades amb la democràcia en xarxa, la participació política,
les tecnologies digitals i el software Decidim.

Metadecidim: xarxes tecnopolítiques, democratització i comunitats recursives.
El metadecidim implica diverses innovacions clau. El primer és la seva condició com a
xarxa i comunitat tecnopolítica: en tots dos sentits, Metadecidim està orientat a
dissenyar Decidim com a tecnologia i com a projecte. Una segona innovació clau
tracta de com el Metadecidim dirigeix el projecte a la democratització tecnopolítica: fa
que el projecte Decidim no sigui només una tecnologia per a la democràcia, sinó
també una democràcia per a la tecnologia. Això provoca una característica rellevant
final: alimenta una ciutadania recursiva, que configura les condicions

tecnològiques (o tecnopolítiques) per al seu exercici de la democràcia.

