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- Concreció dels eixos i temàtiques a tractar 
durant el procés



- Perfil (tipus d’actor, experiència amb eines de participació digital)

- Governança (en presa de decisions, disseny de producte, rendició de comptes)

- Usos (quins usos i moments voldríem a la plataforma)

- Riscos i reptes (risc de no participar, sostenibilitat de l’eina)

- Avantatges (què ens aporta metacercles, quins interessos tenim)

- Comunitat (usuàries finals, destinatàries, comunitat metacercles)

- Comunicació (com ens comuniquem i interrelacionem entre actors)

Proposta de categories / temàtiques



Enquesta
01

- 12 respostes
- Preguntes i resultats de l’enquesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riyZZAFqLf
6vyIYMz95wq8iWK6JyHoK1xonIvA5JHbw/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riyZZAFqLf6vyIYMz95wq8iWK6JyHoK1xonIvA5JHbw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riyZZAFqLf6vyIYMz95wq8iWK6JyHoK1xonIvA5JHbw/edit#gid=0


Part 1 : Perfil i capacitat tecnològica

❖ Quin tipus d'organització ets?

❖ Quantes persones treballadores, sòcies i no sòcies, sou a la vostra cooperativa o 
federació? (un bug a Decidim ha fet que es perdessin aquestes respostes)

❖ A la vostra organització, feu ús d'eines de participació digital?

❖ Esteu valorant usar Cercles.Coop per la vostra organització?

❖ En cas afirmatiu, estaríeu disposades a fer de mentores de les organitzacions que 
s'iniciïn a Cercles.Coop?



Part 1 : Perfil i capacitat tecnològica

❖ Quin tipus d'organització ets?



Part 1 : Perfil i capacitat tecnològica

❖ A la vostra organització, feu ús d'eines de participació digital?



Part 1 : Perfil i capacitat tecnològica

❖ Esteu valorant usar Cercles.Coop per la vostra organització?



Part 1 : Perfil i capacitat tecnològica
❖ Estaríeu disposades a fer de mentores de les organitzacions que s'iniciïn a 

Cercles.Coop?



Part 2 : Governança i transparència

❖ Governança de l'organització

❖ Qui participa en l'elaboració de: Pla estratègic, Reglament de règim intern, 
Pressupost anual, Pla de gestió

❖ Mitjans utilitzats per distribuir l'informació rellevant

❖ En un futur pròxim, creus que la governança de les cooperatives serà digital?



Part 2 : Governança i transparència
❖ Governança de l'organització



Part 2 : Governança i transparència
❖ Qui participa en l'elaboració de...



Part 2 : Governança i transparència
❖ Mitjans utilitzats per distribuir l'informació rellevant



Part 2 : Governança i transparència
❖ En un futur pròxim, creus que la governança de les cooperatives serà digital?



Part 3 : Espai meta.cercles.coop

❖ Priorització de possibles usos de meta.cercles.coop

❖ A part dels usos proposats, tens alguna proposta d'ús o has identificat alguna altra 
necessitat que creus que podríem cobrir mitjançant el Meta.cercles.coop?

❖ Categorització dels següents riscos en quant a l'ús de meta.cercles.coop: 
➢ Risc de no participar
➢ Risc de sostenibilitat econòmica de l’eina

❖ Què creus que Meta.cercles.coop podria aportar a la teva organització?



Part 3 : Espai meta.cercles.coop
❖ Priorització de possibles usos de meta.cercles.coop



Part 3 : Espai meta.cercles.coop
❖ A part dels usos proposats, tens alguna proposta d'ús o has identificat alguna altra 

necessitat que creus que podríem cobrir mitjançant el Meta.cercles.coop?

Poder realitzar 
videoconferències i no dependre 

d'altres plataformes

Poder facilitar les votacions 
individuals (de cada apartat) 

durant una mateixa assemblea



Part 3 : Espai meta.cercles.coop

❖ Categorització de riscos en quant a l'ús de meta.cercles.coop



Part 3 : Espai meta.cercles.coop
❖ Què creus que Meta.cercles.coop podria aportar a la teva organització?



Espai obert

Probablement canviaria algunes de les valoracions si 

conegués millor l'eina. per tant, més endavant voldria 

tornar a omplir l'enquesta. 

❖ Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? Suggeriments, dubtes, propostes....



Debat
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- Resultats de la sessió de debat i acta
>> Enllaç a la trobada <<

https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/20/meetings/4


Preguntes del debat
Part 1 : Usos (enllaç al debat)

- Quines activitats i accions t’agradaria que hi hagués en l’espai de promoció democràtica 
(repositori d’experiències per la governança digital)?

- Com ens imaginem assessorament tècnic i funcional? A través de l’experiència 
compartida, a través d’empreses externes o una combinació d’ambdues?

- A través de l'assessorament tècnic i funcional es poden identificar millores en la usabilitat i 
la funcionalitat. Quins paràmetres usem per prioritzar la implementació de les diferents 
millores i com les hauríem de finançar?

- El punt de trobada és el moment més important de la comunitat. Quina regularitat hauria 
de tenir, per què ha de servir i com ens imaginem l’espai?

https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/8
https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/8


- Com hauria de ser l’espai de benvinguda i quina informació necessitem per introduir-se 
a Cercles.Coop?

- Pels usos que hem pogut identificar, creieu que falta algun actor o grup d'interès en la 
comunitat identificada inicialment? [context gràfic organizacions]

- Quina creieu que és la millor forma d’organització per donar resposta als usos plantejats 
de meta.cercles.? [explicar com s’està fent ara]

Preguntes del debat
Part 2 : Comunitat (enllaç al debat)

https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/9
https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/9


Preguntes del debat
Part 3 : Riscos (enllaç al debat)

- Un dels riscos que hem identificat és la manca de temps i/o recursos, quines 
maneres podem identificar per pal·liar i solventar aquest risc?

- Actualment, la forma de finançament és a través d’un copagament a través d’una 
política de tarifes. Aquesta s’identifica com un risc potencial. És el finançament 
col·lectiu que esperem? Quines alternatives hi ha?

https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/10
https://meta.cercles.coop/processes/cocreacio-meta/f/19/debates/10


Usos de Meta.Cercles.Coop
Promoció democràtica i repositori d’experiències

OBJECTIU

Millorar el coneixement de l'eina i 
augmentar les nostres capacitats

Tenir capacitat d’incidència per 
millorar el Decidim per a 
cooperatives

ACCIÓ ESPECÍFICA

Promoure cooperatives mentores en la digitalització de la 
governança

Difondre recull d'experiències de les cooperatives en la 
digitalització de la governança

Documentar experències d'interés d'una manera 
estandaritzada

Experiències d'ús del Cercles.Coop pel dia a dia de les 
cooperatives

Coordinació entre Cercles.Coop i Decidim



OBJECTIU

Fer un Decidim més orientat a les 
cooperatives i no a l'administració

Compartir incidències de les versions 
del Decidim i promoure’n la resolució

Assessorament tècnic i funcional (I)

Usos de Meta.Cercles.Coop

ACCIÓ ESPECÍFICA

Adaptar el llenguatge Cercles.Coop als termes propis de 
les cooperatives

Definir millores usabilitat i funcionalitat per adaptar 
Cercles a les necessitats de les cooperatives (millorar 
accés alta a col·lectius amb dificultats...).

Tenir un top 10 de les incidències detectades

Repositori d'incidències on puguis fer-ne el seguiment

Resoldre els dubtes juntes



ACCIÓ ESPECÍFICA

Realitzar sessions de formació/resolució de dubtes sobre 
el Cercles.Coop

Treballar la benvinguda o ruta de primer accés a Cercles

Recollir necessitats detectades de manera estructurada, 
veure si altres les han detectades, veure si hi ha solucions 
proposades i en quin estat estan (si estan en descartades, 
en previsió, en desenvolupament…)

Priorització de desenvolupaments / Tenir sistemes de 
filtratge per establir prioritats de les noves funcionalitats

OBJECTIU / BENEFICI

Fer front a la corba d'aprenenatge de 
Cercles.Coop

Buscar formes de finançament per 
desenvolupar les millores que no vol 
Decidim

Assessorament tècnic i funcional (II)

Usos de Meta.Cercles.Coop



Assessorament jurídic i legal
OBJECTIU / BENEFICI

Coordinar/Adaptar les funcionalitats 
de Cercles.Coop en l'àmbit jurídic de 
les cooperatives

Promoure el Cercles.Coop a 
cooperatives europees

Usos de Meta.Cercles.Coop

ACCIÓ ESPECÍFICA

Treballar conjuntament com a usuàries de Cercles.coop 
per a què la Llei de Cooperatives contempli aquest tipus 
d'eines per a la governança



Nous usos detectats
OBJECTIU / BENEFICI

Fer processos deliberatius i de presa 
de decisions més enllà dels 
convencionals i poder alimentar-se 
de les experiències.

Usos de Meta.Cercles.Coop

ACCIÓ ESPECÍFICA

Poder tenir diferents sistemes de votació (no només el 
majoritari) i també diferents models de ponderació de 
vot. Tenir un espai per proposar nous sistemes.

Afegir sistemes com els que té loomio, posar-los en 
pràctica en cooperatives i poder fer seguiment de com 
està funcionant.



Explicar-ho com una federació?

Governança Cercles.Coop

La comunitat d'usuàries de Cercles.Coop que vol impulsar aquesta eina, que cada vegada sigui 
més usada i  juntes el fem créixer

És l'espai d'ajuda mútua i de definició de millores en els usos de Cercles.Coop

Un lloc on compartir experiències d'ús de Cercles, on identificar noves necessitats, on decidir 
col·lectivament cap on va el projecte.

Espai de trobada de les usuàries de Cercles.Coop per compartir coneixement i facilitar l'ús de 
l'eina

Incentius i comunitat
Propostes per fer entendre millor què és meta.cercles (I)



Punt de trobada de la participació digital en el cooperativisme

Utilitzar una metàfora: Explicar-ho com un habitatge (edifici) cooperatiu de propietat col·lectiva 
on si hem de modificar l'estructura de l'edifici s'ha de debatre i decidir conjuntament

L'espai de deliberació i decisió de l'eina de delibaració i decisió (per això "meta")

Persones d'altres equips de l'organització, l'entenen i el veuen amb potencial, ajuntar forces, tot 
i que preocupa també l'eficiència.

Incentius i comunitat
Propostes per fer entendre millor què és meta.cercles (II)



"Cercles = un DECIDIM per cooperatives
Mets Cercles = Ja t'ho faràs, he de venir ?"

Que és una oportunitat per la digitalització de les cooperatives.  És difícil l'usabilitat. El 
vocabulari confon.

Una eina per resoldre la votació digital a les assemblees

"Ja no caldrà quan puguem fer l'assemblea presencial"
"Si fem servir aquesta eina algú ens podrà impugnar la votació"?

"Uns pregunten: el vot pot ser totalment secret?
Altres pregunten: el vot pot ser com si fos a mà alçada i totalment a la vista? (qui vota què)"

Incentius i comunitat
Què diu la gent amb qui parlem?



Necessitat legal en combinació amb la tecnologia

Un modul de meta cercles per cada instancia de la cooperativa

Indicant a les usuaris de Cercles.Coop que poden fer les seves consultes a Meta, en comptes de 
respondre directament en privat

Moviment polític per la participació digital

Crec que és establint un doble vincle, compartir experiència amb altres i a la vegada, si som 
forces usuàries podrem avançar més lluny amb les nostres demandes.

Incentius i comunitat
Propostes per dinamitzar la nostra comunitat (I)



Ajut o suport gratuït per la posada en marxa de la instància i resolucions tècniques inicials.

Un metacercles amb eines similars a les que hem fet servir avui, eines de cocreació, tipus "miro", 
tipus wotify, posicionament en eixos...

Anar amb compte amb no generar expectatives massa grans

Dinamitzador propi del meta.cercles

Programar trobades mensuals, per exemple, per compartir experiències directament, no només 
a través d'un web

Incentius i comunitat
Propostes per dinamitzar la nostra comunitat (II)



Retorn
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- Proposta de model de governança



Proposta d’espais de treball (enllaç)

https://meta.cercles.coop/assemblies
https://meta.cercles.coop/assemblies


Promoció democràtica (enllaç)

Mentories

- debat -

Experiències d’ús

- debat -

Espai on conectar 
cooperatives amb 

experiència en 
digitalització de la 

participació i 
cooperatives que tot 

just s'inicien en aquest 
camí.

Espai on fer un recull 
d’experiències de les 

cooperatives en la 
digitalització de la 

governança.

https://meta.cercles.coop/assemblies/promocio-democratica
https://meta.cercles.coop/assemblies/promocio-democratica


Fòrum tècnic i funcional (enllaç)

Proposar Millora / 
Reportar Error

- propostes -

Desenvolupaments 
col·laboratius

- propostes -

Espai on reportar 
incidències tècniques 
(bugs), propostes de 

millora i dubtes tècnics 
i/o funcionals.

Categories:
Incidència tècnica, 

dubte, millora, altres

Espai on fer propostes 
de “hackathons” o 

desenvolupaments 
col·laboratius per a 

millorar Cercles.Coop.

https://meta.cercles.coop/assemblies/forum-tecnic
https://meta.cercles.coop/assemblies/forum-tecnic


Fòrum jurídic i legal (enllaç)

Dubtes i consultes

- propostes -

Espai on reportar 
dubtes i consultes de 
temes jurídics i legals 

en quant a la 
digitalització de la 

governança.

https://meta.cercles.coop/assemblies/forum-juridic
https://meta.cercles.coop/assemblies/forum-juridic


Punt de trobada (enllaç)

Trobades

- trobades -

Proposa una trobada

- propostes -

Aquí hi ha totes les 
trobades de la 

comunitat Cercles.coop.

Categories: 
trobada estratègica, 
desenvolupament 
col·laboratiu, recull 

d’experiències, 
formació, altres.

Espai per proposar una 
trobada de la comunitat 

Cercles.Coop.

https://meta.cercles.coop/assemblies/punt-trobada
https://meta.cercles.coop/assemblies/punt-trobada


Si tens dubtes, comentaris o suggerències sobre aquesta 
presentació ens trobaràs a:

marta@platoniq.net (Marta Anducas)

pau@platoniq.net (Pau Parals)

Gràcies!

mailto:marta@platoniq.net
mailto:pau@platoniq.net

