DOC1. PRESENTACIÓ DE
LES SESSIONS AUTOGESTIONADES

Què són les sessions autogestionades?
Les sessions autogestionades són trobades de participació que podeu organitzar i
desenvolupar des del vostre col·lectiu/empresa/institució per conèixer les mesures
proposades per l’ACA, fer aportacions a aquestes i recollir noves propostes per enriquir el Pla
des de la vostra organització.
QUÈ ENS APORTEN?
L’objectiu és facilitar la vostra participació si no podeu assistir a les sessions dinamitzades en línia
(podeu consultar el calendari aquí), així com facilitar-vos eines de participació interna per enriquir les
aportacions al pla de mesures. En aquest cas, podeu fer una sessió interna i posteriorment assistir a
les sessions dinamitzades amb una visió compartida per la vostra organització.

Us oferim suport tècnic a distància per dissenyar la sessió
participativa interna i compartir la vostra experiència
participa@raons.coop

Volem organitzar una sessió, què fem?
1.

CONTACTEU AMB EL SUPORT TÈCNIC: participa@raons.coop

Envieu un correu electrònic mostrant el vostre interès i especificant el territori i els àmbits temàtics que
voleu treballar.
1.

CONSULTEU EL CALENDARI DEL PROCÉS

Hem organitzat les sessions autogestionades per temàtiques segons el següent calendari que vincula
aquestes sessions a les dinamitzades en línia i a la recollida d’aportacions a la plataforma. Les dates
estan en funció de la disponibilitat dels documents tècnics de mesures proposades per a cada àmbit
temàtic.

Qualsevol dubte o
suggeriment podeu
escriure a
participa@raons.coop

Com seria una sessió autogestionada?
1. Teniu dues opcions per organitzar la sessió amb el vostre col.lectiu o equips de treball:

Sessió virtual

Sessió presencial en
la vostra organització

Podeu organitzar una
videoconferència per fer la
trobada en línia

Podeu organitzar una reunió
amb mesures preventives
COVID

2. Recomanem una trobada (virtual o presencial) de 2 hores (adaptable):
- 30 minuts: presentació de la sessió i de la proposta de mesures de l’ACA
- 1 hora: per fer una dinàmica en grups per a recollir aportacions a les propostes i proposar
noves mesures
- 15 minuts per plenària per compartir les aportacions
- 15 minuts per valorar l’experiència i fer el tancament
3. Teniu a la vostra disposició el nostre suport tècnic i els següents recursos:
- una guia per organitzar la sessió (ja sigui virtual o presencial)
- una presentació de les mesures proposades per l’ACA en l’àmbit temàtic a treballar: un vídeo
explicatiu i un document divulgatiu de mesures proposades.
- una fitxa per recollir les observacions a les mesures plantejades i les noves propostes del
vostre grup.
- un qüestionari d’avaluació de la sessió per a les persones participants i un altre per a les
organitzadores.

Com és una sessió?
Moment 1
Presentació
En aquest primer moment, informeu sobre el procés i expliqueu
com és la sessió participativa. Us facilitarem una presentació de
les mesures proposades i l’enfocament del Pla en la temàtica
concreta de la sessió (Vídeo i document divulgatiu).

Moment 2
Dinàmica de grups
Us proporcionem un guió de treball per fer una dinàmica de
grups que us ajudi a analitzar les accions plantejades i recollir
les observacions, reformulacions o noves propostes us
proposem realitzar una dinàmica de treball per grups.

Moment 3
Plenària, avaluació i tancament
Per finalitzar, compartireu en plenària les aportacions de cada grup de
treball, recollint els consensos i disensos. En el tancament és
important informar sobre els següents pasos en el procés i fer una
valoració de l’experiència.

Què trobareu en la guia?
Bloc 1
Com és el procés de
participació del 3er Cicle de la
Planificació Hidrològica?
Informació sobre els objectius del procés,
el calendari, les fases i espais de
participació, i els eixos i temes del debat

Bloc 2
Com organitzem i fem una
sessió autogestionada?
Orientacions per dissenyar i
dinamitzar la sessió, recollir les
aportacions i avaluar la
vostra experiència participativa.

Bloc 3
Quins materials i recursos
tenim per fer la sessió?
Recull de materials per la realització
de la sessió, la recollida de les
aportacions generades i l’avaluació
de l’experiència.

Gràcies per participar!!!
Agència Catalana de l’Aigua
Web: aca.gencat.cat
Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat
Facebook: facebook.com/aiguacat
Youtube: Canal ACA

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre
que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es
contradigui amb una llicència específica.

