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Com registrar la usuària



Registra’t 
per a poder participar en els 

diferents espais de 
participació habilitats i així 

poder per afegir propostes, 
compartir idees en els 

debats o fer comentaris.
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Nom d’usuari/ària:
És el nom públic que apareixerà a les 

teves publicacions a la plataforma.

Àlies:
Sobrenom, curt i únic (no en poden haver 

dos d’iguals). No s’han de fer servir espais ni 
caràcters especials
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El teu correu electrònic:
Adreça de correu electrònic que vols 

vincular a aquest compte d’usuària i que 
serà la que et caldrà per tal de poder iniciar 

la teva sessió quan vulguis participar 



Termes i condicions d’ús:
És un requisit marcar la casella 

d'acceptació dels termes i condicions 
d'ús per a poder crear un compte.

És obligatori acceptar-los per tal de 
poder registrar-se!

Permís de contacte:
Notificacions. Activar en el cas de voler 

rebre notificacions d’activitat i els possibles 
butlletins que s’enviin des de la plataforma.

Registra’t:
Cal clicar aquest botó per a finalitzar 
el procés de registre.
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Contrasenya
10 caràcter mínim, no ha de ser 
massa comú i ha de ser diferents del 
teu nom d’usuària i la teva adreça de 
correu electrònic.



Notificacions:
En el cas d’haver deixat desmarcat 

el permís de contacte, se’ns 
demana confirmar si volem rebre 

o no les notificacions. 
Es pot seguir deixant demarcada, 

però cal clicar una de les dues 
opcions per a continuar i finalitzar 

el procés de registre.
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02
Com validar el compte d’usuària



info@decidim.barcelona mitjançant sendgrid.me

adreça@electrònica.es!Confirmar el compte:
Creant un nou compte t’arribarà un correu 

electrònic a l'adreça que hagis especificat, i 
hauràs de fer clic a l'enllaç que conté 

(l'enllaç que posa "Confirma el meu compte") 
per acabar de crear el compte.
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Com participar
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1. QUÈ ÉS?
2. ÀMBITS I EIXOS DEL PLA
3. MARC ESTRATÈGIC
4. PROPOSTES D’ACCIONS
5. SESSIONS

12



1. QUÈ ÉS?
2. ÀMBITS I EIXOS DEL PLA
3. MARC ESTRATÈGIC
4. PROPOSTES D’ACCIONS
5. SESSIONS

13

Informa’t! Tot el que et cal saber sobre el procés 
participatiu.
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Digues la teva! Esmena, comenta i proposa



1. QUÈ ÉS?
2. ÀMBITS I EIXOS DEL PLA
3. MARC ESTRATÈGIC
4. PROPOSTES D’ACCIONS
5. SESSIONS
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Comparteix! Inscriu-te a les sessions: debat, contrasta 
i consensua conjuntament amb altres participants.



03.1
Informa’t
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Documentació d’interès per a la participant 
relacionada amb el procés participatiu

Tota la informació sobre les diferents trobades 
programades al voltant d’aquest procés participatiu
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El document preliminar del Pla Canviem pel Clima 20130 proposa diferents 
línies d’acció que s’agrupen en 5 grans àmbits d’intervenció.
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El Pla preveu un seguit d’instruments transversals pel seu desplegament 
estructurats en 3 eixos.



03.2
Digues la teva!
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Creus que s’hauria de fer 
algun canvi en el redactat del 
text? Tens una proposta 
alternativa al text proposat?
Fes una esmena.

Creus que s’hauria de reenfocar el text o el plantejament d’aquest, 
però no tens clar com ho redactaries? Fes-nos arribar les teves 

aportacions i suggeriment a través del comentaris.
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03.3
Comparteix!
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Equip Suport Decidim Barcelona

Direcció d’Innovació Democràtica 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Ajuntament de Barcelona - juny 2021

contacta’ns:
suport@decidim.barcelona



Reconeixement - Compartir igual (CC BY-SA)
El contingut d’aquest presentació està subjecta a una llicència 

Creative Commons By-SA. Ets lliure de fer servir, copiar, modificar 
i redistribuir aquest treball sota la mateixa llicència.
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