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1. Introducció 

La Direcció General i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament plantegen un diàleg 

sobre el futur de la cooperació catalana, amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 

sostenible, adoptats per les Nacions Unides l’any 2015, com a referència. 

Per a fer-ho, s’ha iniciat un procés participatiu que ha estat acompanyat per la Direcció General 

de Participació Ciutadana, i que ha proposat un debat ampli i innovador: tant des del punt de 

vista dels interlocutors, com de les matèries a tractar i dels canals de participació. Així, s’ha 

intentat anar més enllà dels interlocutors habituals, i arribar a altres col·lectius, tant a 

Catalunya com als països socis, amb capacitat i voluntat de contribució al desenvolupament.  

S’han tractat nous temes que formen part de l’Agenda global, i que fins ara havien rebut poca 

atenció; i s’han obert diferents possibilitats per a prendre part i fer aportacions al debat, de 

forma presencial i virtual. Els tres grans objectius han estat els següents: 

· Aconseguir una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació catalana al 

desenvolupament  en relació amb l’Agenda 2030. És allò que anomenem Visió 2030. 

· Sentar les bases del futur Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. 

· Ampliar i diversificar les relacions, i crear noves oportunitats de treball conjunt. 

El procés participatiu ha constat de diferents fases i canals, entre els quals es troben les 

Sessions de debat que s’han realitzat a Catalunya. Els temes tractats responen a una lectura 

pròpia de l’Agenda 2030 i de les qüestions més rellevants que aquesta planteja, inclosa 

l’organització de la mateixa política pública de cooperació al desenvolupament i dels seus 

agents. S’han organitzat 23 sessions monogràfiques, per a les quals s’ha elaborat un guió de 

debat específic, i  s’han adreçat tant a persones expertes com a la ciutadania en general. 

Aquest document correspon a l’informe final de resultats i recull les principals conclusions 

extretes de les sessions presencials realitzades en relació amb els temes que inclou l’eix 2: 

noves eines i aliances.  
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2. Descripció del procés 

2.1. Objectius de les sessions 

Les sessions presencials tenien dos objectius paral·lels en funció de si la temàtica era nova per a 

la cooperació catalana o bé si la temàtica ja hi havia estat integrada: 

1. Informació. Les sessions d’informació anaven dirigides a debatre aquells temes nous o 

relativament nous per a la cooperació catalana. L’objectiu d’aquestes sessions ha estat 

obtenir informació i criteri sobre qui està fent què entre els agents participants, així com 

sobre quines són les tendències i la perspectiva de futur en relació amb cadascun dels 

temes de debat i sobre la millor pràctica per fer front als reptes. 

2. Avaluació. Les sessions d’avaluació són aquelles que tractaven temes entorn als quals la 

cooperació catalana ja té una trajectòria, en alguns casos força consolidada. L’objectiu 

ha estat el de verificar la recepció i valoració que es està tenint  la forma de treball de la 

cooperació catalana i recollir les alternatives i propostes de millora. 

En el cas de l’eix 2, també es van realitzar unes sessions específiques per tal d’abordar temes 

molt concrets que es consideren innovadors o que poden aportar un valor específic. L’objectiu 

era,  entre d’altres, explorar potencials temàtiques i posar en comú agents de cooperació. 

2.2. Eixos temàtics i temes específics 

Eix 2. Noves eines i aliances. L’Agenda 2030 emfasitza la necessitat de relacions i aliances 

d’impacte en el desenvolupament 

2.1 Nous partenariats 

2.2 Nous finançaments per al desenvolupament 

2.3 Noves eines, esports, cultura i desenvolupament 

2.4 Comunitat de professionals del desenvolupament a Catalunya / Barcelona 

2.5 Estratègies de les entitats i el tercer sector 
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2.6 Què hem de comunicar? 

El present informe només recull les conclusions referents a tots aquests temes. 

2.3. Dinàmica emprada i continguts de les sessions 

La dinàmica seguida durant les sessions realitzades en relació amb l’eix 2 ha seguit l’estructura 

següent: 

1. Introducció i contextualització del procés i de la temàtica específica 

2. Reflexió i debat entorn la situació actual de la temàtica en qüestió a Catalunya 

3. Reflexió i debat entorn els reptes de futur actuals a Catalunya i les propostes 

d’actuacions, eines i estratègies per assolirir-los en relació amb la temàtica en 

qüestió 

4. Avaluació de la sessió 

5. Cloenda 

Els materials utilitzats per facilitar la dinàmica han estat paperògrafs que han permès elaborar 

mapes conceptuals dels dos àmbits de debat, de diagnosi, de reptes de futur i de 

recomanacions en el marc de la Visió 2030. 

Segons l’objectiu del tema de debat, d’informació o avaluació, la dinàmica de grup ha estat 

adaptada amb la formulació de les preguntes directores pertinents a cada temàtica i tipologia 

de sessió: 

 Per als temes d’informació, els punts 2 i 3 s’han concretat de la forma següent: 

2. Reflexió i debat entorn la situació actual de la temàtica de referència a Catalunya en 

base a les qüestions: QUÈ ES FA? i QUI HO FA? 

3. Reflexió i debat entorn les tendències de futur actuals a Catalunya en relació amb la 

temàtica de referència a partir de la qüestió: CAP A ON ANEM?, i, en segon terme, 

entorn quines d’aquestes tendències serien adients en base a la Visió 2030 i quins 
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reptes caldria afegir-hi, així com entorn què caldria fer per assolir-los, a partir de la 

qüestió: CAP A ON HAURÍEM D’ANAR I COM HAURÍEM DE FER-HO? 

 Per als temes d’avaluació, els punts 2 i 3 s’han concretat de la forma següent: 

2. Reflexió i debat entorn el balanç actual de la temàtica de referència  a Catalunya en 

base a la qüestió: QUINS SÓN ELS PUNTS FORTS I ELS PUNTS FEBLES? 

3. Reflexió i debat entorn els reptes de futur actuals a Catalunya i les propostes 

d’actuacions, eines i estratègies per assolir-los en relació amb la temàtica de 

referència, a partir de la qüestió: CAP A ON HAURÍEM D’ANAR I COM HAURÍEM DE 

FER-HO? 

 Per als temes específics, la proposta metodològica ha estat molt ad-hoc, en alguns casos 

respectant el model de sessió d’informació i en daltres,  a través d’una presentació 

sobre l’estat actual de la cooperació i amb un torn obert de preguntes i respostes amb 

els assistents (en castellà i anglès). 
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3. Resultats 

3.1. Participació a les sessions de l’eix 2 

 Nous 
partenariats 

Nous finançaments per 
al desenvolupament 

Noves eines: esports, 
cultura i 
desenvolupament 
 

Comunitat de 
professionals  
del desenvolupa-
ment a Catalunya 

Estratègies de les 
entitats del tercer 
sector 

Què hem de 
comunicar? 

Data 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 30/10/2018 9/10/2018 10/10/2018 

Lloc i hora Casa del Mar 
De 17 a19 h 

Casa del Mar 
De 17 a19 h 

Casa del Mar 
De 17 a19 h 

Departament de 
Polítiques Digitals i 
AP 
De 17 a 19 h 

Casa del Mar 
De 17 a19 h 

Casa del Mar 
De 17 a 19 h 

Tipus  
de sessió 

Informació Informació Informació Específica Específica Avaluació 

Nombre  
participants 

7 10 11 18 11 11 

Perfil  
dels participants 

ONG, 
universitats, 
sector privat 

ONG pel desen-
volupament, banca ètica, 
institu-cions públiques 
de finançament, 
administracions locals, 
plataformes 
crowdfunding 

Federacions es-
portives, fundacions 
esportives, 
universitats, 
Administració local i 
Administració pública 

Comunitat DEVEX, 
consultors 
internacionals en 
l’àmbit de la 
cooperació al 
desenvolupament 

ONG d’àmbit 
local, sector 
privat social, 
universitats, ONG 
de cooperació al 
desenvolupament 

Entitats 
públiques, 
societat civil, 
universitats i 
empresa 

Nombre de 
propostes i reptes 
recollits 

12 19 10 N/A 22 21 
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3.2. Principals aportacions i conclusions de l’eix 2 

Durant les sessions realitzades en relació amb l’eix 2, s’han recollit un important nombre 

d’aportacions que han permès definir la situació actual de la cooperació catalana en termes de 

noves eines possibles per tal de promoure una cooperació catalana de visió transformadora i 

nous reptes, oportunitats i mitjans. Les principals conclusions recollides es mostren als apartats 

següents. 

3.2.1. Diagnosi del tema específic de la sessió 

Un dels elements més innovadors de la Visió 2030 i de l’execució dels ODS és la necessitat de 

generar noves aliances formades per actors tradicionals (donants, governs receptors i societat 

civil) i d’altres no tan tradicionals en el món de la cooperació. La prioritat de crear noves 

aliances nord-sud i sud-sud en aquesta agenda és tant rellevant que es va adoptar un ODS 

específic per assolir aquest objectiu: l’ODS 17 “Enfortir els mitjans per a implementar i 

revitalitzar l'Aliança per al Desenvolupament Sostenible”. En el cas de la cooperació catalana, 

estaríem parlant de la incorporació d’actors com el sector privat, el sector d’economia social i 

solidària, els col·legis professionals i altres organitzacions que treballen més a nivell comunitari. 

La incorporació de nous actors requereix innovar en la forma de fer aliances. A partir 

d’experiències pròpies, els actors han identificat elements innovadors i útils per configurar 

aquestes noves aliances, sorgits de les pràctiques de la cooperació catalana en temes de la 

provisió de l’aigua, la construcció de pau a Colòmbia, la necessitat de transformació de les 

relacions basades en la dependència en relacions d’igual a igual i la transparència i coherència 

de les accions dels donants sobre el terreny. Tot i així, el tema noves aliances sembla ser encara 

un àmbit força incipient. 

El gran nombre de temàtiques i objectius a aconseguir en relació amb els ODS exigeix treballar 

no tan sols amb nous actors, sinó també en nous sectors que generen canvi social però que fins 

ara han estat oblidats en les agendes globals i la cooperació al desenvolupament. L’esport es 

troba entre aquests sectors que han irromput com noves eines conductores de la transformació 
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social i el canvi. En el cas de Catalunya, hi ha una comunitat important en el sector de l’esport 

que treballa en l’esport per al desenvolupament des de diferents àmbits: educació, 

desenvolupament de l’esport en països tercers  o com a eina d’apoderament i canvi social en 

països tercers. En aquest àmbit també trobem una gran varietat d’actors, tals com les 

universitats i altres organismes educatius, federacions esportives, consells 

municipals/ajuntaments, fundacions i altres ONG. A nivell d’enfocaments, dues estratègies 

principals foren identificades. Per a algunes organitzacions, el major objectiu de realitzar 

projectes de cooperació és desenvolupar el sector de l’esport en països socis. Per a d’altres, de 

caire més social, l’esport és considerat  un mitjà d’apoderament i transformació social. 

La creació de noves aliances i la incorporació de nous actors i sectors en el marc de l’Agenda 

2030 requereix noves estratègies per al tercer sector i nous instruments de finançament. En 

aquest sentit, el tercer sector a Catalunya es troba en procés d’adopció dels principis establerts 

per l’Agenda 2030 i de la integració dels ODS en les seves accions. Tot i que es reconeix que el 

sector privat està força més avançat, les entitats del tercer sector han anat adoptant l’Agenda 

2030 mitjançant processos que han inclòs fases de sensibilització a l’interior de l’organització i 

a la ciutadania, establiment de fulls ruta per ser materialitzats posteriorment, treball d’anàlisi 

de l’impacte social i en xarxa amb diversos actors (inclòs el sector privat) i participació en 

sessions d’informació i formació sobre l’Agenda 2030 per assegurar la transversalització dels 

ODS. 

El sector, però, sembla poc familiaritzat amb els nous instruments de finançament. Sembla ser 

que no tot el sector està innovant en aquesta matèria i la informació sobre nous mecanismes és 

poc compartida. Tot i així, certes organitzacions sí que estan innovant. A nivell d’ONG, s’ha 

estès l’ús del crowdfunding per recaptar fons per a projectes específics. Aquest mecanisme té 

per objectiu no només captar donacions individuals sinó també servir de clau de volta per a la 

captació del sector privat. Tot i així, només un 26% de les organitzacions del sector l’estan 

utilitzant com a eina. El match-funding és un altre instrument força nou utilitzat per 

l’Ajuntament de Barcelona en el sector social i consisteix a complementar donacions mitjançant 
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el crowdfunding amb fons públics. D’altra banda, només una organització sembla estar 

experimentant amb sistemes més complexos que intenten combinar sobre el terreny fons 

públics, fons privats i assistència tècnica per part de l’ONG donant. Per part de la Generalitat de 

Catalunya, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament està estudiant tant a nivell 

econòmic com legal la possibilitat d’establir fons fiduciaris amb altres actors de la cooperació 

catalana, i també incentius i mecanismes de salvaguarda (avals, crèdits, etc.) que puguin 

mobilitzar actius de la banca ètica i oferir suport a iniciatives d’economia solidària.  

De la mateixa manera que la CPD, els participants consideren que a l’hora de fer una 

cooperació transformadora i de qualitat és fonamental la manera com comuniquem i poder 

incorporar-hi nous instruments. L’èmfasi i els recursos que la cooperació catalana ha posat a 

disposició dels actors per a la comunicació per al desenvolupament han permès avenços 

importants en aquest camp, des de la incorporació sistemàtica de plans de comunicació en les 

entitats del sector fins a aliances entre diferents actors amb missatges comuns i enfocaments 

consensuats. Així, s’ha afavorit una millor comunicació de “què és, què es fa, i on” i, al seu torn, 

una inversió en la transparència i la rendició de comptes tant de les entitats públiques de 

cooperació com també de les ONG. 

3.2.2. Reptes de futur de cara a la Visió 2030 

Formar aliances útils. La tendència actual és fer noves aliances basades en la disponibilitat de 

fons o l’accés a fons, sense una visió estratègica o compartida. En aquest cast, és difícil definir 

de manera comuna què es vol aconseguir amb aquesta aliança i, un cop el projecte s’ha acabat, 

moltes  presenten resistència a desaparèixer. D’altra banda, la incorporació de nous actors, 

com el sector privat, sembla complexa. La cooperació entre el tercer sector i el sector privat 

sembla  experimentar dificultats encara, barreres i reticències per formar aliances en l’àmbit de 

la cooperació. La manca de regulació, criteris i codis ètics per al sector privat són els principals 

frens per a aquest tipus de cooperació.  
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Assolir el 0,7%. Tot i que els participants van valorar positivament la innovació en termes de 

mecanismes de finançament, els crèdits i altres mecanismes que impliquin el treball amb bancs 

i el sector privat resten temes sensibles en el sector de la cooperació. Tot i així, els participants 

van destacar que el Govern català no ha complert  el compromís de destinar el 0,7% del 

producte interior brut a la cooperació al desenvolupament en forma d’ajuda oficial al 

desenvolupament, que és una qüestió més prioritària que la innovació i el suport de nous 

instruments financers. Es manifesta el temor que aquests nous instruments reemplacin l’ajuda 

oficial i, per tant, siguin presos per ajuda oficial quan en realitat no ho són.  

Generar demanda ciutadana. Els actors també van reconèixer que una manca de sensibilització 

sobre l’Agenda 2030 i els ODS no genera  demanda social ni pressió a nivell de  societat per 

poder-la adaptar. Aquesta manca de demanda pot resultar en una rendició de comptes feble 

dels compromisos de les administracions públiques en el marc de l’Agenda 2030 i, en 

conseqüència, de les seves polítiques de cooperació al desenvolupament. Per això, cal també 

millorar la manera de comunicar, que fins ara resta molt tècnica, especialitzada i, malgrat els 

esforços, de poc abast. 

Efecte aclaparador de l’Agenda 2030. Les entitats del sector van coincidir a reconèixer que 

l’Agenda 2030 pot tenir un efecte aclaparador per la seva complexitat, pel gran nombre d’ODS 

com també el gran nombre d’indicadors. Les organitzacions també van reconèixer que la seva 

adopció implica una revisió interna de l’organització i, per tant, un qüestionament de la seva 

sostenibilitat, reflexió que no sempre és fàcil. Per tant, l’adopció de l’Agenda pot generar certa 

frustració i bloqueig a l’hora de posar-la en pràctica i la seva aplicació pot reduir-se a una simple 

referència. 

Capacitat transformadora de l’Agenda. Finalment, en les sessions de l’eix 2 es va discutir 

àmpliament la capacitat transformadora de l’Agenda 2030 i, per tant, de totes aquestes noves 

eines. Tot i que l’Agenda 2030 afavoreix un canvi d’enfocament ‘social’ i subsidiari vers un 

enfocament basat en la ‘sostenibilitat’ i d’igual a igual, resten dubtes de la seva capacitat 



                          

 

 

11 

transformadora, ja que no posa en qüestió el model econòmic, social ni de desenvolupament 

actual.  

3.2.3. Propostes per a una estratègia de cooperació al desenvolupament de cara a la Visió 

2030   

Establir criteris i requisits mínims per tal de fomentar la participació del sector privat i 

promoure aliances transparents i basades en la confiança, la justícia global i la coherència entre 

el sector privat i el tercer sector. Això implica establir codis ètics per al sector i mecanismes per 

identificar actors del sector privat de qualitat. 

Deslligar les aliances dels recursos. Donar suport a la creació d’aliances basades no només en 

la disponibilitat de fons, sinó també en mecanismes de sostenibilitat, reflexió i estratègies de 

dissolució d’aquestes aliances. Caldria fer sensibilització del rol i les capacitats de les aliances, 

així com de la naturalitat amb què aquestes poden esdevenir obsoletes amb el temps.  

Instruments financers no substitutius. Els nous instruments proposats pel Govern català no 

haurien de substituir l’ajuda oficial al desenvolupament, sinó ser instruments complementaris a 

l’AOD (subvencions) o motors per mobilitzar recursos complementaris a l’AOD. En aquests 

sentit, els fons fiduciaris foren instruments atractius, ja que permeten una reducció de costos 

de transacció, aliances amb les ONG i una millora en la predictibilitat de l’ajuda. Els crèdits 

podrien ser acceptats si l’objectiu i manera de funcionar són comunicats de manera adequada: 

per exemple, diferenciant  clarament la contribució en crèdit/privada i la contribució en ajuda 

pública. 

Millorar la comunicació. Un dels temes recorrents a totes les sessions fou la manca 

d’informació, la comunicació parcial o no compresa. Tot i els progressos en la comunicació de la 

cooperació al desenvolupament a Catalunya, es considera que la comunicació actual segueix 

essent massa tècnica, complexa i d’abast limitat. En la majoria de les sessions es va requerir 

millorar la comunicació i, en especial, la comunicació relacionada amb la rendició de comptes. 

Això implica comunicar millor els mecanismes dels quals disposa la Generalitat per mobilitzar 
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recursos econòmics, la seva utilitat i les condicions en les quals són utilitzats. També es va 

requerir una millor comunicació per indicar com s’estableixen les prioritats en sectors, actors i 

territori. Això requereix explotar recursos comunicatius diferents, com ara documentals, entre 

d’altres, i treballar amb dades objectives, buscarr aliances entre els diferents ens locals i 

utilitzar la comunitat educativa -universitats, escoles, instituts- per comunicar. 

Canvi del rol del Govern català en l’adopció de l’Agenda 2030. L’Agenda és una oportunitat per 

canviar de paradigma en la manera de fer cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, el 

Govern català podria tenir un paper rellevant com a facilitador de l’adopció d’aquesta Agenda i 

com a garant del seu compliment. També hauria de ser l’Administració pública qui assumís el 

lideratge en el sector, tant a nivell de l’adopció com de la promoció d’aliances entre iguals i de 

la facilitació d’espais de treball i creació de sinergies entre els diferents actors, tant nous com 

tradicionals. 
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4. Infografies 

4.1. Nous partenariats 
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4.2. Nous finançaments per al desenvolupament 
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4.3. Noves eines, esports, cultura i desenvolupament 
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4.4. Comunitat dels professionals del desenvolupament a Catalunya / Barcelona 
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4.5. Estratègies de les entitats i tercer sector 
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4.6. Estratègies de les entitats i tercer sector 
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5. Avaluació de les sessions per part dels assistents 

5.1. Perfil de les persones participants 

 Gràfic 1. Sexe. 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

El 62,9% de les participants eren  dones i el 37,1%, homes. La mitjana d’edat dels participants era de 41 

anys. 

 

 Gràfic 2. Lloc de naixement 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

El 74,3% de les persones participants havien nascut a Catalunya. El 20%, fora d’Espanya mentre que el 

5,7% ho havia fet a la resta del territori espanyol. 
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 Gràfic 3. Situació laboral 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

 

El 97,1% estava treballant i el 2,9% eren estudiants. 

 

 Gràfic 4. Per compte de qui treballa?. 

 
Base: 34. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

 

Del total de participants que treballaven, el 91,2% ho feia per compte d’una altra persona i, només el 

8,8%, treballava per compte propi. 
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 Gràfic 5. Sector d’activitat en què treballa 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

 

De les persones que treballaven, el 17,1% ho feia a l’Administració pública. En segon lloc, el 20% es 

dedicaven a activitats professionals i científiques o administratives. 
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 Gràfic 6. Nivell formatiu 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

 

El nivell formatiu de les persones participants era majoritàriament alt. El 85,7% havia cursat, com a 

mínim, un màster universitari. 

 

 Gràfic 7. Formeu part d’alguna d’aquestes associacions o entitats? 

 
Base: 21. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 
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El 33,3% de les persones participants formava part d’una associació ambiental o d’alguna associació 

cultural o de lleure. El 23,8% formava part d’una entitat veïnal, i el 19%, d’algun col·legi o associació 

professional. 

 

 Gràfic 8. Distribució de les persones per  taller participatiu de l’eix 2 

 
Base: 35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 

 

Dintre de l’eix 2, el taller participatiu amb més nombre de persones assistents va ser “Què hem de 

comunicar?”(37,1%), seguit d’”Estratègies de les entitats del tercer sector” (22,9%). 
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5.2. Preparació, execució i expectatives de resultats de la sessió de l’eix 2 

5.2.1 Preparació de la sessió 

 

Al 75,8% dels participants de l’eix 2 els ha semblat que el tema que es tractava era important. Igual que 

amb l’eix 1, tant els objectius com els materials van semblar adequats per  tractar els temes a les 

sessions. 

 

Taula 1. Percepció sobre la preparació de la sessió 

  Gens Poc Bastant Molt 

El tema de la sessió em sembla important 0,0% 0,0% 20,5% 79,5% 

Els mitjans de difusió utilitzats per donar a 
conèixer el procés han estat suficients 

2,3% 34,1% 52,3% 11,4% 

Els objectius de la sessió han estat clars des del 
principi 

2,3% 18,2% 59,1% 20,5% 

La convocatòria i la informació sobre la sessió 
s'ha enviat amb prou antelació 

0,0% 20,5% 52,3% 27,3% 

Els materials d'informació previs han estat clars i 
adients 

0,0% 25,6% 51,2% 23,3% 

Base: 43-44. 
El valor ressaltat correspon a la moda. 
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 Gràfic 9. Percepció sobre la preparació de la sessió 

 

Base: 33. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 
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5.2.2. Execució de la sessió 

El més destacat de les sessions és la participació dels i les participants i el paper dels i les 

dinamitzadores. El total dels participants està d’acord  que les dinàmiques van ser  t les 

adequades per assolir els objectius que s’havien plantejat. 

Taula 2. Execució de les sessions informatives i els tallers participatius 

  Gens Poc Bastant Molt 

La dinàmica de treball ha estat positiva per assolir els 
objectius plantejats 

0,0% 0,0% 51,4% 48,6% 

Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi 
han estat representades 

2,9% 8,6% 51,4% 37,1% 

Els horaris de les sessions de treball han estat 
adequats 

2,9% 5,7% 48,6% 42,9% 

Els espais físics de les sessions de treball han estat 
adequats 

0,0% 0,0% 45,7% 54,3% 

Durant les sessions de treball hi ha hagut un bon nivell 
de participació dels i les participants 

0,0% 0,0% 31,4% 68,6% 

Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell 
professional i han afavorit el debat entre els 
participants 

0,0% 0,0% 34,3% 65,7% 

Base: 35. 
El valor ressaltat correspon a la moda. 
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 Gràfic 10. Execució de les sessions informatives i els tallers participatius 

 

Base: 35. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 
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5.2.3 Expectatives de resultats 

Més de dos terços dels participants va estar d’acord amb les conclusions a  què es va 

arribar al llarg de les sessions. Només  el 35,3% dels participants va  considerar que es va 

incrementar poc la relació entre les persones. 

Taula 3. Expectatives respecte dels resultats de la sessió 

  Gens Poc Bastant Molt 

Els resultats assolits recullen de forma bastant 
aproximada la meva opinió sobre el que 
s'hauria de fer 

0,0% 5,9% 67,6% 26,5% 

S'ha arribat a conclusions concretes 2,9% 11,4% 57,1% 28,6% 

La sessió ha permès aproximar i millorar la 
relació entre l'Administració i la ciutadania 

0,0% 32,4% 44,1% 23,5% 

La sessió ha incrementat la xarxa de relació de 
les persones que tenen interès en aquesta 
matèria 

0,0% 35,3% 50,0% 14,7% 

Les aportacions han estat adients als objectius 
de la sessió 

0,0% 2,9% 51,4% 45,7% 

Tinc interès a participar en altres processos 
participatius 

0,0% 5,7% 57,1% 37,1% 

Base: 34-35. 
El valor ressaltat correspon a la moda. 
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 Gràfic 11. Expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 

Base: 34-35. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 
 

5.2.4. Valoració general 

En termes generals, el 91,4% dels i les participants de l’eix 2 va considerar que els objectius 

plantejats es van assolir. Per altra banda, i en comparació amb l’eix 1, en aquest cas només el 

22,9% considera que no va aprendre coses noves, mentre que el 91,2% es mostra satisfet amb 

els resultats de les sessions. 

Taula 4. Valoració general 

  Gens Poc Bastant Molt 

Estic satisfet/a amb els resultats de la 
sessió 

0,0% 8,8% 58,8% 32,4% 

Estic satisfet/a amb el meu grau de 
participació a la sessió 

0,0% 8,6% 74,3% 17,1% 

La implicació i participació de conjunt 
de participants ha estat positi 

0,0% 0,0% 51,4% 48,6% 

S'han assolit els objectius plantejats 0,0% 8,6% 60,0% 31,4% 

He après coses que no sabia 2,9% 20,0% 54,3% 22,9% 
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Base: 34-35. 
El valor ressaltat correspon a la moda. 

 

 Gràfic 12. Valoració general 

 
Base: 34-35. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018. 
 

5.2.5 Com va arribar la convocatòria 

Al 41,2% dels participants els  va arribar la convocatòria a través de la seva entitat, en segon 
lloc, la convocatòria va arribar a través d’internet (29,4%) i, en tercer lloc, a través de la 
Generalitat de Catalunya (23,5%).Gràfic 13. Via a través de la qual  han rebut la convocatòria 

 

Base: 34. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.



                          

 

 

35 

 

5.2.6 Millores recollides 

A continuació es destaquen les millores especificades pels participants en relació amb les 

sessions: 

 Més claredat sobre la metodologia a emprar. 

 L’horari no és el més adequat per a la gent que treballa. 

 Més difusió prèvia. 

 Que les sessions tinguin més durada. 

S’ha de tenir en compte que són aportacions molt poc representatives del conjunt, ja que 

representen el 2,9% de les opinions. Les millores amb més pes son “Més claredat en la 

metodologia que s’utilitzarà” (6%) i  “Més difusió prèvia” (6%). 

 

5.2.7 Conclusions 

S’ha de ressaltar que els i les participants han valorat molt positivament la relació entre 

objectius i perspectiva d’èxit de la sessió. El fet de que es plantegessin els objectius pertinents i 

que les dinàmiques anessin de la mà d'aquells ha fet que es pogués avançar de manera 

constructiva i que, consegüentment, s'obtingués una opinió molt positiva tant de les sessions 

com dels resultats que  se’n derivaran. 

 

 

 


