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1. Introducció 

El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya. 

L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la 

gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en 

l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la 

biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats 

positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. 

Segons estableix la Llei, l’ANACAT s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que 

n’aprovi els estatuts. L’any 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el 

procés de redacció dels estatuts amb l’objectiu que l’ANACAT es constitueixi l’any 2024. 

1.1. Antecedents i context 

Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament 

d’aquest nou organisme, sempre d’acord amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres 

normes pròpies de les administracions públiques. 

Dels aspectes que regularan els estatuts de l’Agència, n’hi ha alguns de relacionats amb la 

governança i el desplegament territorial del nou ens que el Govern de la Generalitat ha 

considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana. 

1.2 Objectius del procés participatiu 

Els objectius d’aquest procés de participació ciutadana són: 

 Implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de 

creació de l'Agència i informar-los de tots els passos previstos fins a la seva 

constitució. 

 Recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en 

consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics. 

 Recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de 

l’Agència, que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres documents 

estratègics. 

Aquest procés participatiu no ha abordat els aspectes següents: 

 Un debat sobre aspectes ja definits a la Llei 7/2020. 

 Altres qüestions i procediments interns propis de l’Administració. 
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1.3 Eixos de debat de les sessions territorials 

De tots els aspectes que regularan els estatuts de l’ANACAT, aquells més directament 

relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l’Agència són els que es 

debaten durant el procés de participació ciutadana. Concretament, a les sessions 

territorials els eixos de debat són els següents: 

 Comissió Social: serà un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’ANACAT 

(juntament amb el Consell de Direcció i la Comissió Científica). 

 Territorialització de l’Agència: com es desplegarà aquest nou organisme en el 

territori. 

 Mecanismes i òrgans de participació i col·laboració amb entitats, empreses i 

persones. 

Durant les sessions territorials, i per facilitar el treball en grups, aquests eixos de debat 

s’han agrupat de la següent manera: 

Bloc Temes de debat Aspectes tractats 

BLOC A.  

UNA AGÈNCIA 

PARTICIPADA 

Mecanismes i vies 

d’incentivació, impuls i 

suport als agents socials 

Identificar quins poden ser aquests 

mecanismes i instruments, o com es 

poden reforçar els existents 

Òrgans descentralitzats i de 

col·laboració activa en la 

presa de decisions 

Definir com haurien de ser aquests òrgans 

territorials de participació previstos a la 

Llei, i en quins àmbits d’acció de l’Agència 

podrien col·laborar o influir 

Comissió Social 

Determinar què se n’espera d’aquest 

òrgan col·legiat de govern (funcions) i com 

hauria de ser 

BLOC B.  

UNA AGÈNCIA 

PROPERA AL 

TERRITORI 

Estructura territorial 

desitjable 

Definir quins àmbits geogràfics podrien 

estructurar l’Agència per garantir una 

administració àgil, útil i eficaç arreu del 

territori 

Serveis oferts per les oficines 

territorials 

Proposar quins serveis haurien d’oferir les 

oficines o delegacions territorials de 

l’Agència 

Relacions amb altres 

organismes presents  

al territori 

Debatre com s’haurien de relacionar les 

noves oficines territorials de l’Agència amb 

altres organismes presents al territori 

Canals i mecanismes 

no presencials 

Proposar canals i mecanismes no 

presencials que hauria d’oferir l’Agència 
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2. Assistència i participació 

La sessió va comptar amb la participació de 19 persones que representaven 

11 organismes, entitats o empreses diferents (més un/a participant a títol individual). 

2.1. Perfil dels participants 

A partir de les dades del qüestionari d’avaluació que es va facilitar al final de sessió (vegeu 

Annex I), es mostren tot seguit algunes dades del perfil dels participants. 

Participants per sexe 

 

Participants per edat  
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Municipi de residència dels participants 

Municipi Nombre de participants 

Lleida 10 

Gerb – Os de Balaguer 2 

Vallbona de les Monges 1 

Sant Martí de Maldà 1 

Montsonís 1 

La Pobla de Segur 1 

Sant Guim de Freixenet 1 

Massalcoreig 1 

Nota: NC indica que els participants no han contestat aquella pregunta.

Sector d’activitat professional (dels participants que han respost que treballen, ja sigui 

per compte d’altri, o per compte propi) 

Sector Nombre de participants 

Administració pública 10 

Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal 3 

Activitats professionals, científiques i tècniques i 

administratives 

1 

Hosteleria i turisme 1 

Altres activitats: projectes de conservació 1 

Altres activitats 1 

Nota: NC indica que els participants no han contestat aquella pregunta.
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2.2. Llistat d’entitats participants 

Tot seguit es presenta el llistat d’entitats participants en la sessió, i s’indiquen el nombre de 

persones que van representar cada entitat.  

 

Administració/entitat/empresa 
Nombre participants 

(persones) 

Departament d’Acció Climàtica (Serveis territorials, oficines 

comarcals, oficines d’avaluació ambiental) 

6 

Diputació de Lleida (incloent el Patronat de Turisme) 2 

Consell Comarcal de la Segarra 1 

Ajuntament de Massalcoreig 1 

Unió de Pagesos 1 

Associació LEADER de Ponent 1 

Associació Trenca 2 

Fundació Trenca 1 

Associació La Sabina 1 

Associació Catalana de Guies de Pesca 1 

Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 1 

Títol personal 1 

 19 
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3. Recull d’aportacions 

Els participants a la sessió es van dividir en dos grups (color vermell i color groc) per treballar 

en petit comitè i rebre més diversitat d’aportacions. Cada participant havia estat assignat a un 

dels grups de manera aleatòria. Els dos grups, conduïts cadascun per un dinamitzador 

professional, van tractar els mateixos eixos de debat, amb les mateixes dinàmiques 

participatives. 

Les aportacions que es mostren tot seguit no es mostren separades segons cada grup, sinó 

que s’han integrat aquelles similars, encara que s’hagin plantejat en grups diferents. No 

obstant, en cada aportació s’indica si s’han proposat per un sol grup, o pels dos.  

Cada aportació/proposta consta d’un títol que la sintetitza i d’una descripció que afegeix 

detalls, així com d’un codi alfanumèric per identificar-la (bloc A, bloc B). Durant la sessió es van 

plantejar un total de 32 propostes: 20 corresponents al bloc A “Una Agència participada” i 12 

corresponents al bloc B “Una Agència propera”. Aquestes propostes també es publiquen a 

l’espai “Fes una proposta” del portal Participa, on poden rebre suports i comentaris d’altres 

persones (o dels propis participants a la sessió). 

3.1. Una Agència participada 

Aquest primer bloc va començar amb 5 minuts de reflexió individual durant els quals els 

participants, a través d’unes targetes, havien de respondre la pregunta següent: Amb quins 

mecanismes l’Agència hauria de donar impuls i suport a les persones, les entitats i les 

empreses per fomentar i enfortir la seva implicació en la conservació del patrimoni natural? 

El dinamitzador va recollir les respostes a aquesta pregunta, les va penjar en un panell de 

treball i va iniciar el debat sobre la resta de temes d’aquest primer bloc (òrgans 

descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de decisions, i Comissió Social).  

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.1.1. Mecanismes i vies d’incentivació, impuls i suport als agents socials 

Els mecanismes proposats van des dels ajuts de diversos tipus (sobretot al sector agrari) a la 

sensibilització social, passant per premis que reconeguin les bones pràctiques o l’impuls de 

noves professions. 

 

Proposta A1 Ajuts per a la gestió directa d’espais naturals 

Descripció Més enllà dels ajuts a projectes, o de la implicació del voluntariat, caldrien 

més línies d’ajuts a entitats del territori i a propietaris per tal que 

assumeixin (o comparteixin) la gestió directa d’espais naturals. 

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta A2 Impulsar nous mecanismes per incentivar una activitat agrícola 

compatible amb la conservació del medi natural 

Descripció L’agricultura té un paper cabdal en la conservació de molts valors naturals 

i paisatgístics. En aquest sentit, doncs, cal seguir promovent ajuts i altres 

mecanismes d’incentivació per assegurar que agricultura i conservació 

són plenament compatibles. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A3 Reforçar i consolidar els bancs de terres 

Descripció Els bancs de terres són sistemes que posen en contacte propietaris rurals 

i persones que necessiten accedir a terrenys per exercir la pagesia. 

L’ANACAT podria contribuir a consolidar aquests sistemes al conjunt del 

territori. 

Grups Proposada pel grup groc 

 

Proposta A4 Oferir al sector ramader mesures de protecció davant possibles 

atacs d’espècies protegides 

Descripció Davant dels possibles atacs d’espècies com l’os o el llop, els ramaders 

prefereixen disposar de mesures de protecció (per prevenir els atacs) que 

no pas de compensacions econòmiques un cop aquests s’hagin produït. 

Les compensacions no solen compensar tot el que es perd. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A5 Més ajuts als programes d’educació ambiental destinats a centres 

educatius, amb professorat específic 

Descripció El futur passa per les escoles. Així doncs, en la mesura que sigui possible, 

calen més programes d’educació ambiental sobre el medi natural 

destinats als centres educatius del país, i que els mateixos centres els 

incorporin en el seu programa lectiu. I aquests programes han de 

comportar la presència de professors experts en medi natural a les aules, 

no tot ho han d’assumir el professorat titular. Aquesta mesura podria 

comptar amb el suport del programa d’Escoles Verdes de la Generalitat 

de Catalunya.  

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta A6 Incrementar els recursos destinats a la divulgació ciutadana del 

medi natural i de les accions de conservació  (inclosa l’ANACAT) 

Descripció Per incrementar el reconeixement social dels valors naturals, i aconseguir 

una ciutadania més implicada en la seva conservació, és imprescindible 

destinar molts més recursos a estratègies i accions de caire divulgatiu. Cal 

difondre el patrimoni natural de cada comarca (espècies, hàbitats, etc.), 

sistematitzar i aglutinar en un únic espai informatiu la multitud de 

projectes i accions de conservació que es porten a terme. Així mateix, cal 

explicar a la ciutadania i als sectors més implicats la nova ANACAT i les 

seves funcions. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta A7 Impulsar noves professions reglades relacionades amb la 

conservació i gestió del medi natural 

Descripció Cal que la conservació del medi natural porti associades tot un seguit de 

noves professions reglades. Cal, doncs, impulsar noves formacions i 

professions on la conservació del medi natural sigui l’eix central. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A8 Incrementar les deduccions fiscals a les entitats sense ànim de lucre 

dedicades a la conservació de la natura 

Descripció Cal ampliar les deduccions fiscals que poden fer els contribuents quan 

col·laboren o fan donacions a entitats sense ànim de lucre que conserven 

i gestionen el medi natural. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A9 Concedir premis i reconeixements a les persones i entitats que fan 

aportacions positives a la conservació de la natura 

Descripció Establir algun sistema de premis a iniciatives exitoses i bones pràctiques 

de conservació de la natura, per donar a conèixer-les i reconèixer l’esforç 

dels seus impulsors. A diferència dels ajuts, els premis es concedirien a les 

iniciatives sense necessitat d’una tramitació administrativa prèvia. 

Grups Proposada pel grup groc 
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3.1.2. Òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de 

decisions 

El debat va versar sobre la funció consultiva o vinculant d’aquests òrgans, sobre la seva 

composició i representativitat, i sobre el seu funcionament. 

 

Proposta A10 Atorgar als òrgans descentralitzats una funció consultiva general 

però valorar si podria ser vinculant en algun àmbit 

Descripció Aquests òrgans han de ser essencialment consultius, si bé és clau que 

aprofitin l’experiència dels agents de cada territori i, per tant, caldrà 

valorar si se’ls atorga una funció vinculant en alguna qüestió que sigui 

rellevant. Per exemple, un òrgan descentralitzat podria proposar algun 

nou projecte o normativa, que els òrgans de govern de l’ANACAT (si el 

consideren necessari) el desenvolupessin i que després l’òrgan 

descentralitzat que l’ha proposat l’hagués de validar abans de ser aprovat. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A11 Atorgar caràcter vinculant a les decisions dels òrgans 

descentralitzats  

Descripció Per tal de garantir una governança de baix cap a dalt, i que els òrgans 

descentralitzats tinguin un pes específic propi, cal que puguin incidir en el 

pla d’acció i el pressupost destinat al territori, i també en les polítiques 

sectorials amb impacte sobre l’entorn natural de cada demarcació.  

Grups Proposada pel grup groc 

 

Proposta A12 Centrar els aspectes que tractaran els òrgans descentralitzats a 

aquells que tinguin un abast i un interès per al territori en qüestió 

Descripció Aquests òrgans han de servir per abordar temàtiques de caire 

estrictament territorial, atenent a les característiques pròpies de cada 

territori. 

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta A13 Assimilar la representativitat sectorial dels òrgans descentralitzats a 

la que tingui la Comissió Social 

Descripció Els òrgans descentralitzats haurien de tenir una composició, des del punt 

de vista sectorial, similar a la que acabi tenint la Comissió Social. 

Grups Proposada pels dos grups  

 

Proposta A14 Garantir que la composició dels òrgans descentralitzats sigui 

representativa de la realitat del territori 

Descripció A l’hora de composar els òrgans descentralitzats, caldria fer una anàlisi 

exhaustiva del territori (un mapa d’actors, per exemple) i implicar les 

mateixes entitats en la seva constitució. Les associacions LEADER podrien 

servir de referents pel que fa a la composició dels òrgans descentralitzats.  

Grups Proposada pel grup groc 

 

Proposta A15 Aprofitar la diversitat de sectors presents als òrgans 

descentralitzats per debatre i assolir acords en temes conflictius 

Descripció Aquests òrgans descentralitzats haurien d’integrar una diversitat àmplia 

de sectors. Això pot generar debats encesos però, al mateix temps, són 

una oportunitat excel·lent per assolir acords i consensos per a qüestions 

delicades relacionades amb la conservació del medi natural.  

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A16 Diversificar els espais participatius dels òrgans descentralitzats més 

enllà de les sessions presencials 

Descripció La funció participativa d’aquests òrgans no s’hauria limitar a les reunions 

o sessions (siguin presencials o en línia). Caldria preveure altres espais de 

treball més permanents en el temps, per exemple amb grups o 

comissions temàtiques.  

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta A17 Establir seus rotatòries per als òrgans descentralitzats 

Descripció Els òrgans descentralitzats han de ser espais rotatoris, itinerants per tot el 

territori.  

Grups Proposada pel grup groc 
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3.1.3. Comissió Social 

Aquest nou òrgan es va debatre durant poca estona i es va incidir, sobretot, en com s’hauria 

de coordinar amb els òrgans descentralitzats i sobre la seva funció principal.  

 

Proposta A18 Connectar la Comissió Social amb els òrgans descentralitzats per 

donar-li representativitat territorial (a més de sectorial) 

Descripció La Comissió Social hauria de tenir, com a mínim, un representant de cada 

òrgan descentralitzat. D’aquesta manera la Comissió Social no només 

tindria una representativitat sectorial, sinó també territorial. Aquests 

representants territorials a la Comissió Social haurien d’exposar els 

debats i acords assolits als corresponents òrgans descentralitzats. Els 

òrgans descentralitzats podrien escollir part dels membres de la Comissió 

Social de l’ANACAT, per tal que representessin els agents de tots els 

territoris. 

Grups Proposada pels dos grups 

 

Proposta A19 Establir un sistema rotatori dels membres de la Comissió Social 

Descripció Els membres de la Comissió Social haurien d’anar renovant-se de forma 

regular, a través d’un sistema de rotació que mantingui la 

representativitat de cada sector i cada territori a la Comissió.  

Grups Proposada pel grup groc 

 

Proposta A20 Atorgar a la Comissió Social capacitat auditora i fiscalitzadora de 

l’Agència 

Descripció La Comissió Social hauria de poder fer un seguiment acurat de l’activitat 

de l’Agència, de l’assignació dels recursos públics (especialment pel que fa 

als salaris) i proposar mecanismes correctors quan sigui necessari. 

Grups Proposada pel grup groc 
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3.2. Una Agència propera al territori 

Aquest segon bloc va començar amb 5 minuts de reflexió individual durant els quals els 

participants, a través d’unes targetes, havien de respondre la pregunta següent: Quins àmbits 

territorials haurien d’estructurar l’Agència (per garantir un model administratiu àgil i una 

presència útil i eficaç al territori), i quins són els 2 serveis prioritaris que haurien d’oferir les 

delegacions/oficines territorials de l’Agència? 

El dinamitzador va recollir les respostes a aquesta pregunta, les va penjar al panell de treball i 

va iniciar el debat sobre la resta de temes d’aquest segon bloc (relacions amb altres 

organismes presents al territori, i canals i mecanismes no presencials).  

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.2.1. Estructura territorial desitjable 

Els participants van proposar diversos criteris per estructurar territorialment l’ANACAT que 

van fer emergir dos models possibles: aprofitar àmbits administratius existents (com ara les 

vegueries o les províncies) o apostar per una estructura basada en grans àmbits naturals i/o 

paisatgístics. 

 

Proposta B1 Utilitzar les vegueries com a estructura territorial de l’ANACAT, però 

amb desplegament comarcal 

Descripció Aquest model va ser el més valorat en aquesta sessió de Lleida, atès que 

permetria aprofitar l’estructura actual dels serveis territorials de la 

Generalitat de Catalunya. A més a més, a partir d’una estructura general 

basada en les vegueries, en alguns territoris l’ANACAT es podria desplegar 

a nivell comarcal, per generar més proximitat al territori i per mantenir 

una correspondència amb els serveis administratius que es desenvolupen 

a l’escala comarcal (especialment aquells relacionats amb l’àmbit agrari). 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B2 Utilitzar àmbits ecosistèmics o regions biogeogràfiques com a 

estructura territorial de l’ANACAT 

Descripció Diversos participants a la sessió van apostar per aquest model, amb 

l’objectiu de dotar l’Agència d’una estructura més connectada amb la 

natura, que és la missió d’aquest nou ens. En aquest sentit, es va 

proposar tenir en compte la distribució dels ecosistemes, dels aqüífers i 

conques hidrogràfiques.  

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta B3 Dissenyar un model mixt d’estructura de l’ANACAT basat en les 

vegueries però corregides atenent a criteris paisatgístics 

Descripció Un participant va apostar per un model mixt, basat en les vegueries, però 

“corregides” en aquells casos que presenten incoherències paisatgístiques 

evidents. Un exemple seria la comarca del Ripollès, clarament amb un 

paisatge i uns ecosistemes pirinencs, però que actualment s’inclou en la 

vegueria de les comarques de Girona. 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

3.2.2. Serveis oferts per les oficines territorials 

Es van proposar diversos tipus de serveis que haurien d’oferir les oficines o delegacions 

territorials de l’ANACAT.  

 

Proposta B4 Oficines territorials amb suport presencial per oferir suport tècnic i 

facilitar i agilitzar tots els tràmits i ajuts relacionats amb la gestió 

del medi natural 

Descripció Les oficines territorials de l’ANACAT haurien d’esdevenir una “finestra 

única i efectiva” de la Generalitat en tots aquells tràmits relacionats amb 

la gestió del medi natural, i haurien de contribuir a agilitzar les respostes 

de l’Administració (massa lentes actualment). Aquestes oficines han de 

disposar de persones físiques que hi treballin i que ofereixin informació i 

suport en tots aquells tràmits i ajuts relacionats amb el medi natural. 

Algunes entitats petites requereixen d’aquest tipus de suport, sobretot 

quan reben requeriments administratius complexos. 

Grups  Proposada pels dos grups  

 

Proposta B5 Atorgar a les oficines territorials capacitat d’acció i autonomia per 

decidir i gestionar estratègies i actuacions d’àmbit territorial 

Descripció Més enllà de gestionar tràmits, les oficines territorials haurien d’estar 

orientades a l’acció. Per a determinats tipus d’accions de caire territorial, 

les oficines territorials de l’ANACAT haurien de disposar de capacitat 

pròpia de decisió, sense que calgués fer consultes a la seu central. 

Aquesta capacitat d’acció reforçaria, a la vegada, el protagonisme dels 

òrgans descentralitzats i de col·laboració activa en la presa de decisions.  

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta B6 Aprofitar les oficines territorials per connectar persones i entitats 

amb interessos i/o projectes similar, i reforçar el treball en xarxa 

Descripció Les oficines territorials haurien de disposar, idealment, d’un bon 

coneixement de tots els agents socials que intervenen en la conservació 

de la natura de cada territori. Per aquest motiu, poden jugar un paper 

clau a l’hora de posar en contacte persones i projectes amb objectius 

similars, interessos comuns, proximitat territorial i que tindrien potencial 

de col·laborar (compartir recursos, impulsar iniciatives conjuntes). O, vist 

d’una altra manera, podrien oferir contactes interessants a persones 

emprenedores que acudeixin a les oficines amb idees de nous projectes. 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B7 Utilitzar les oficines territorials per promocionar productes 

agroalimentaris respectuosos amb l’entorn  

Descripció Tot i que no sigui la seva funció principal i genuïna, aquestes oficines 

també podrien tenir un paper clau en la promoció d’aquells productes 

agroalimentaris que contribueixin a conservar i gestionar l’entorn (carn de 

corder procedent de la ramaderia extensiva, per exemple). 

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta B8 Oficines territorials com a canals de comunicació clau dels valors 

naturals i de les accions de conservació 

Descripció Atesa la necessitat d’incrementar els esforços en matèria de divulgació 

ciutadana, les oficines territorials haurien de tenir un àmbit d’actuació 

prioritari en aquest àmbit de la comunicació.  

Grups  Proposada pel grup vermell 

 

Proposta B9 Desenvolupar tasques de manteniment de la xarxa de camins rurals 

des de les oficines territorials 

Descripció El bon estat dels camins rurals contribueix a una bona gestió del medi 

natural, les tasques d’extinció d’incendis i l’accés a la natura per part de la 

ciutadania. Les oficines territorials poden dissenyar i executar tasques de 

manteniment des de la proximitat. 

Grups  Proposada pel grup groc 
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Proposta B10 Oferir serveis de formació i capacitació des de les oficines 

territorials  

Descripció Les oficines territorials haurien de programar cursos i tallers de formació i 

capacitació, dirigits a públics diversos (professionals o no) per contribuir a 

la formació de nous perfils professionals relacionats amb la natura, les 

bones pràctiques de gestió del medi natural i la sensibilització sobre la 

conservació de la natura. 

Grups  Proposada pel grup groc 

 

Proposta B11 Acollir i difondre des de les oficines territorials processos 

participatius de plans i projectes vinculats a l’entorn proper 

Descripció En cas que determinats plans, programes o projectes tinguin una 

incidència significativa sobre l’entorn proper, les oficines territorials 

poden contribuir a la participació ciutadana amb el disseny del mapa 

d’actors, la difusió del procés i l’allotjament de tallers i dinàmiques 

participatives.    

Grups  Proposada pel grup groc 

 

3.2.3. Relacions amb altres organismes presents al territori 

En aquest àmbit només es va recollir una proposta, relacionada amb la necessitat de 

coordinar l’activitat de l’Agència amb altres organismes de la Generalitat i les administracions 

locals.  

 

Proposta B12 Establir canals de coordinació i col·laboració amb altres organismes i 

administracions públiques 

Descripció L’ANACAT hauria de tenir una agenda compartida amb altres organismes 

de la Generalitat i també amb les administracions locals, per tal de 

garantir la coordinació i la coherència de les polítiques públiques. 

Grups  Proposada pel grup groc 
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3.2.4. Canals i mecanismes no presencials 

En aquest àmbit no es va plantejar cap proposta. Sí que es va comentar que per desplegar 

canals i mecanismes no presencials efectius, abans cal garantir que tot el territori té un accés 

ràpid i segur a internet.  

3.3. Propostes d’altres temàtiques 

No se’n va plantejar cap en aquest sessió. 
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Annex I. Avaluació de la sessió 

En aquest apartat es mostren els resultats dels qüestionaris d’avaluació que van respondre els 

participants al final de la sessió. Van respondre aquest qüestionari 15 dels 18 participants. La 

majoria (un 67%) van considerar que el tema de la sessió era MOLT important, mentre que el 

33% restant van considerar-lo BASTANT important. 

 

Valoració de la preparació de la sessió 

   

 

Valoració sobre l’execució de la sessió 
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Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 
 

Valoració global 
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Accés a la convocatòria 
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Annex II. Imatges de la sessió 

En aquest Annex es mostren algunes imatges de la sessió, incloent una captura del panell on 

es van anar recollint les aportacions. 

 

 Benvinguda institucional. 

 

 

Moment de les 

autopresentacions  

dels participants. 

 

 

Treball individual plantejant 

mecanismes de suport a la 

conservació per part 

d’entitats i empreses. 

 



 Sessió territorial núm. 4 | Lleida | Lleida, 22/11/2022 

 

 

24 | participa.gencat.cat 

 

Moments inicials del  

treball deliberatiu. 

 

 

 
 

 
 

Panells amb totes les aportacions recollides. 

 

 


