
Participació deliberativa 

Deliberar: expressar, escoltar i argumentar  
per generar el màxim consens possible 



Parlant, no sempre  
la gent s’entén 



Delibera aporta mètode 
per obtenir resultats quan: 

 som molta gent 
 tenim poc temps 
 amb molts temes a tractar 



Si uns temes són més importants que d’altres. 

Si vols reduir malentesos. 

Si constates que sempre parlen els mateixos. 

Si estàs fart de perdre el temps en reunions. 

Si veus que les majories no sempre tenen la raó. 

No discuteixis, no votis… 
delibera 



Si només votem, veiem les coses blanques o negres 

Si creus que en la vida no tot és blanc o negre, 
que els matisos són més importants que els extrems... 

necessites expressar-te en colors,  

necessites 

Delibera 



Delibera…                          
              la participació en colors 

  d’acord / molt 

a mitges 

en  contra / poc 

no ho   sé 
no ho  entenc 



Deliberar es escoltar, raonar, argumentar,  
cercar consensos i construir noves solucions. 

Deliberar permet donar major força i legitimitat al 

resultat obtingut, perquè implica a totes les 
persones participants. 

Deliberar és garantir que las reunions i altres 

formes de participació siguin eficients, que 
s’obtinguin acords i es vegin resultats 



La participació deliberativa  
dóna veu a les minories que, a vegades,  
pot canviar la posició de les majories. 

Expressar i escoltar diferents arguments,  

és la base d’una participació deliberativa 
eficient i de qualitat. 

La frustració de molts processos participatius 

ha generat la idea de que la participació és 
enemiga de l’eficàcia. 



  Una bona participació és la millor inversió 

Si creus que la participació pot millorar els 
resultats.  

Si vols que tothom se senti escoltat i implicat. 

Si precises procediments transparents que 
evitin manipulacions. 

Si necessites reunions d’equip o assemblees 

més efectives i productives... 

Aposta per una participació deliberativa,  

experimenta amb Delibera 



Cicle bàsic de la metodologia deliberativa 

 

Primera sessió  

 

Forums web  

  

Segona sessió 

 

• Informació del procés participatiu 

• Presentació dels continguts. 

• Obertura forums  web (i lliurament 

formularis en paper) per a la participació a 

distància 

•  Participació en forums deliberaweb.com 

amb valoracions i comentaris 

 Devolució  • Presentació de l’informe de devolució 

• Exposició de conclusions forums web 

• Deliberació sobre aportaciones per generar 

nous consensos 



El plaer de participar 

Delibera - Serveis de Participació Interactiva, S.L. 
 

www.delibera.info  / info@delibera.info 
Barcelona: 635 437 485  
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