Informe de les sessions de debat del procés participatiu
La contribució catalana al desenvolupament global
Eix 1: Visió transformadora
(Informe global)
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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, que s’han adreçat tant a persones expertes com a la ciutadania en general.
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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 1.

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 o 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 prospectiva 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 tractaven temes entorn els 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 està tenint la forma de treball de la cooperació
catalana i recollir les alternatives i millores que es puguin expressar.
En el cas de l’eix 1, els temes combinen sessions de debat i sessions d’informació.

2.2. Eixos temàtics i temes específics
Eix 1. Visió transformadora. El nou marc on la cooperació catalana ha de construir una proposta
per al canvi positiu
1.1 Agendes globals
1.2 Creació de ciutadania global / Educació per al desenvolupament
1.3 Planeta
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1.4 Coherència de polítiques per al desenvolupament
1.5 Enfocaments: gènere i drets humans; justícia global; Agenda 2030
1.6 Focus sobre Àfrica
1.7 Pau i incidència global
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 1 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 assolir--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?
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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?; en segon terme,
entorn quines d’aquestes tendències serien adients en base a la Visió 2030 i quins
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 HO HAURÍEM DE FER?
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 HO HAURÍEM
DE FER?
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3. Resultats

3.1. Participació a les sessions de l’eix 1

Data
Lloc i hora

Tipus de sessió
Nre. de
participants
Perfil
dels
participants

Nre. de
propostes i
reptes recollits

Agendes globals

Ciutadania global/
Educació per al
desenvolupament

Planeta

Coherència de les
polítiques de
desenvolupament

EdGDH; justícia
global; Agenda
2030

Focus Àfrica

Pau i incidència
global

16/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

20/09/2018

19/09/2018

29/10/2018

15/10/2018

Departament de
Polítiques Digitals i
AP
De 18 a20 h

Casa del Mar
De 17 a19 h

Departament
de Polítiques
Digitals i AP
De 17 a19h

Casa del Mar
De 17 a19h

Casa del Mar
De 17 a19h

Departament de
Polítiques
Digitals i AP
De 17 a 19h

Casa del Mar
De 17 a19h

Informació

Avaluació

Informació

Avaluació

Avaluació

Informació

Informació

5

17

6

14

15

13

6

Administració
pública
local,
Generalitat
de
Catalunya, centres
de
recerca
i
universitats

ONG de cooperació,
organitzacions
internacionals,
universitats,
administracions
públiques locals i
ciutadans

ONG,
universitats i
Administració
pública

4

21

11

ONG, Administració
pública
(departaments de la
Generalitat)

19

ONG,
universitats,
Administració
pública

15

ONG,
universitats,
Administració
pública

10

Generalitat,
entitats
de
l’àmbit de la pau

26

3.2.

Principals aportacions i conclusions de l’eix 1
Durant les sessions realitzades en relació amb l’eix 1, s’han recollit un important nombre
d’aportacions que han permès definir la situació actual de la cooperació catalana en termes de
visió i capacitat transformadora de l’actual model, reptes, oportunitats i mitjans per assegurar
una cooperació que promogui el canvi positiu. Les principals conclusions recollides es mostren
als apartats següents.

3.2.1. Diagnosi del tema específic de la sessió
La cooperació al desenvolupament i la política global de l’ajuda al desenvolupament (AOD) s’ha
caracteritzat per la proliferació d’un gran nombre de convencions, agendes i acords per
assegurar un desenvolupament econòmic i humà sostenible i efectiu. Aquestes agendes globals
semblen ser conegudes pels actors de la cooperació catalana. De fet, a les organitzacions que hi
van participar no només els són familiars, sinó que les han incorporat com a mecanismes
d’incidència política, per buscar de manera contínua el compromís dels actors polítics per a
una cooperació més justa i efectiva, per definir i executar polítiques locals holístiques i
integrals, promoure la projecció internacional de Catalunya i de la cooperació
descentralitzada i per sensibilitzar la ciutadania en temes socials, econòmics i ambientals que
també ens afecten. Aquestes agendes també han esdevingut marcs per assolir compromisos i
consensos en els diferents àmbits de la cooperació al desenvolupament, com també promotors
d’un nou paradigma en la cooperació al desenvolupament, basat en una relació d'igual a igual
entre actors nord-sud i en la interdependència. En aquest context, les agendes globals han
esdevinguts marc per a la rendició (mútua) de comptes.
Una de les temàtiques mes tractades per aquestes agendes globals i nous paradigmes de
cooperació són les relacionades amb el medi ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat
ambiental, recollits en l’Agenda 2030 sota l'epígraf ‘Planeta’. En aquest sentit, les accions de la
cooperació catalana en la temàtica Planeta són resultat de la implementació d’una política de
cooperació catalana basada en l’enfocament sobre els drets humans. En aquest marc, la

temàtica ‘Planeta’ s’aborda des d’un punt de vista dels drets humans i la igualtat de gènere, i
no pas des d’un punt de vista pròpiament dels sectors més estrictament relacionats, com ara
l’agricultura, el medi ambient o el canvi climàtic. Per tant, l’enfocament de la cooperació
catalana actualment en aquest àmbités considerat pels actors com a ‘residual’ i ‘casual’.
L’enfocament de gènere i drets humans, com a metodologia de transversalitzció d’aquests dos
objectius, és una incorporació recent però força consolidada, tant en el marc de les institucions
governamentals com les no governamentals. De fet, hi ha un cert reconeixement que aquest
enfocament ha ajudat les entitats de cooperació a millorar la transversalitat de gènere a tots
els nivells institucionals i ha ajudat a l’apoderament dels col·lectius a través dels processos de
canvi que ells mateixos han generat en el terreny. L’aplicació d’aquest enfocament sistemàtic
durant un llarg període de temps ha permès que la cooperació catalana s’especialitzés en
aquest àmbit i ha dut un impacte visible i tangible tant en les organitzacions sòcies com també
en els països receptors, de tal manera que actualment la cooperació catalana s’ha convertit en
un actor clau i reconegut per la seva alta especialització en aquest àmbit en països socis.
Aquest impacte sembla haver estat afavorit per la concentració geogràfica de la cooperació
catalana a l'Àfrica. En aquest sentit, la concentració geogràfica, combinada amb
l’especialització geogràfica, ha permès que els recursos s'enfoquessin a l’assoliment d’objectius
concrets, reforçament de les capacitats dels actors, de fer xarxa i de crear sinergies entre els
actors que es troben en el territori, a la reducció de costos de transacció sovint associats a la
cooperació (sobretot als projectes), a les economies d’escala i al seu seguiment i avaluació.
Finalment, es va considerar que aquesta concentració ha permès la continuïtat de la cooperació
catalana en temps de crisi i reducció de pressupostos, però també una utilització dels recursos
eficaç, tal com requereixen algunes de les agendes globals i, en especial, l’Agenda 2030.
La coherència de les polítiques de cooperació al desenvolupament (CPD) és considerada un
element clau i transversal per tal que tots aquests enfocaments i agendes globals siguin
adoptades i executades. La CPD ha estat present en l’agenda de cooperació catalana tant a
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nivell normatiu com polític i operatiu. Això ha permès la creació de mecanismes de coordinació
entre els departaments de la Generalitat que realitzen projectes de cooperació al
desenvolupament com també amb altres òrgans que no són actius en l’àmbit international o
que no estan directament lligats amb la cooperació catalana. És també important destacar que
la CPD, el reforçament dels seus mecanismes, funcionalitat i abast han estat elements constants
en tots els debats anteriors. De fet, la CPD és considerada un mitjà necessari per assegurar una
cooperació al desenvolupament transformadora i efectiva.
Per tal que la cooperació al desenvolupament sigui efectiva i tingui un impacte sostenible cal
que vagi acompanyada de suport a l'educació per al desenvolupament (EpD). En el cas de
Catalunya, els participants han reconegut que existeix una voluntat política i de
l'Administració per treballar en EpD i canviar la perspectiva de la cooperació, fent l’EpD més
global i transversal a totes les accions de cooperació. A més, en una societat força sensibilitzada
i organitzada com la catalana, l’EpD té possibilitats d'obtenir gran impacte. Com ha passat a
nivell internacional, l’EpD a Catalunya ha evolucionat, fet que implica la possibilitat de noves
perspectives i formes de treball en xarxa de caràcter molt més transformador.
Tot i que la CPD i la comunicació per al desenvolupament no són temàtiques evidents en
l’Agenda 2030 ni en els ODS, els participants consideren que són mecanismes transversals i
necessaris per tal que els enfocaments de cooperació al desenvolupament proposats per
l’Agenda 2030 superin el discurs polític isiguin veritablement aplicables i transformadors.

3.2.2. Reptes de futur de la cooperació catalana de cara a la Visió 2030
Els reptes identificats per assegurar una visió transformadora de la cooperació catalana de cara
l’Agenda 2030 es podriren classificar en les categories següents:
Coordinació. Encara persisteix un gran desconeixement entre els actors que treballen en un
mateix territori i en el sector. La manca de coordinació implica un desaprofitament de les
experiències i professionalitat dels actors, de sinergies i de recursos. Aquest repte es va
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identificar principalment a nivells sectorials, com ara en EpD, Planeta i gènere, però també a
nivell geogràfic, fent la distinció entre coordinació d’actors i accions sobre el terreny (Àfrica) i a
Catalunya (autoritats locals, Generalitat, ONG i altres entitats de cooperació). La coordinació
passa per un treball de mapeig d’iniciatives, d’actors i d’estructuració de mecanismes de
coordinació eficaços.
Coherència de polítiques de cooperació. Tot i els esforços a nivell institucional, la CPD encara
resta incipient i limitada a involucrar molt poques àrees i departaments. Sovint es queda en una
declaració d’intencions. Això es va atribuir a una manca de capacitat interna i d’instruments
concrets per tal d’assegurar la CPD, i a una insuficient voluntat política. Finalment, els
participants van proposar no lligar la cooperació al desenvolupament a altres polítiques
exteriors i transfrontereres com la d’immigració, acollida de refugiats i comerç, si el que de
veritat es vol és arribar a una cooperació transformadora.
Transparència i rendició de comptes. Els presents van expressar algunes deficiències i
complexitats de la rendició de comptes. Per una part, els participants troben que la selecció
dels sectors/temàtica i la determinació de la concentració geogràfica no ha estat transparent.
En alguns casos, es desconeixia el procés i els criteris darrere de les decisions, per exemple en
l’enfocament en gènere i drets humans i el focus d’Àfrica.
El repte de la rendició de comptes també fou un destacat en la sessió de l’EpD, ja que es tracta
d’una temàtica que intenta influir en les creences, actituds i comportaments dels individus, a
nivell personal i com a part de la societat. Demostrar resultats en aquest àmbit és complex, ja
que només són visibles a llarg termini.
I finalment, la manca de mecanismes de seguiment i d’enfocaments que sistemàticament
avaluïn l’impacte de la cooperació catalana tant a nivell de les institucions públiques com
entitats de cooperació al desenvolupament debilita qualsevol intent de transparència i limita la
rendició de comptes.
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Educació. Com s’ha indicat en l’apartat anterior, els participants estaven d’acord que qualsevol
política de cooperació transformadora cal que vagi acompanyada d’esforços i inversió en
l’educació de la ciutadania. De fet, l’educació i la implicació de la comunitat educativa en la
cooperació es va identificar com a clau en la majoria dels debats (gènere, EpD, Planeta, Àfrica,
CPD). Cal educar els ciutadans com a individus i com a col·lectiu per poder parlar d’una
cooperació transformadora basada en la justícia global. Per contra, aquesta es va identificar
també com una de les àrees més febles de la cooperació catalana, ja que depèn força dels
mecanismes de coherència de les polítiques de desenvolupament i del grau de participació del
sector educatiu en la cooperació.
Abast, actors i sectors. Els participants van qüestionar l’abast de l’actual enfocament en
termes d’actors, sectors i àmbits geogràfics, ja que presenta moltes limitacions i deixa fora
molts actors especialitzats en el sector però no en el context, i també altres actors que són
presents en els territoris prioritaris però que no treballen en el sector; temàtiques considerades
de més urgència a l'Àfrica (salut, canvi climàtic, creixement urbà); i altres països d’Àfrica o altres
regions del món en igual grau de necessitats, si no més. Segons els participants, aquest
enfocament acaba limitant l’abast de la cooperació catalana.
‘Despolitització’ de la política de cooperació. Els participants també van expressar cert
malestar per la vinculació de la política de cooperació amb el cicle polític, associada a canvis a
curt termini que no afavoreixen els efectes transformadors. La politització també fou
identificada en l’àmbit de l’EpD, on els participants van assenyalar el repte de fer una EpD amb
discursos o missatges desvinculats dels de les administracions públiques. Existeix, sembla, cert
risc a emetre missatges fora del marc establert per la institució finançadora del projecte d’EpD o si més no, divergents.
Instruments i estructures rígides. Segons les consultes realitzades, les estructures actuals
principalment destinades a subvencionar fons anualment i els instruments financers,
majoritàriament basats en l’enfocament de projecte, són massa rígids per donar suport a una
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agenda transformadora, on el canvi es genera a mitjà i llarg termini i, per tant, requereix un
suport també a més llarg termini.

3.2.3. Propostes per a una estratègia de cooperació al desenvolupament de cara
a la Visió 2030
Són diverses les propostes que s’han generat en les diferents dinàmiques de grup, unes més
específiques i d’altres molt més generals i aplicables a qualsevol política de cooperació. Pel que
fa a l’eix 1, es podrien resumir de la manera següent:
Condicionalitat. En les sessions més temàtiques va sorgir el vell discurs de la condicionalitat.
Per tal de tenir veritable impacte i generar canvi, els actors consideren que caldria condicionar
l’ajuda al desenvolupament en termes de drets humans i participació de la societat civil en el
sector/temàtica, per tal d’incrementar la pressió per al compliment de les convencions de drets
humans i preservar espais democràtics per a la societat civil, actualment en declivi en la majoria
de països en desenvolupament.
Nous enfocaments, sectors i instruments a integrar. Segons el punt de vista dels participants,
per tal que la cooperació catalana al desenvolupament pugui ser considerada transformadora i
en línia amb l’Agenda 2030, li cal integrar:
Nous instruments de finançament que permetin un suport a mitjà i llarg termini, menys
dependents dels cicles pressupostaris i polítics, adaptats a les necessitats de cada
context i de cada sector/temàtica, ja que les necessitats de l’EpD, per exemple, no són
les mateixes que les de cooperació
Enfocaments que no siguin top-down o eurocentristes, com son molts dels enfocaments
de gènere, de forma més respectuosa i des d’una mirada més neutra antropològicament
i aproximada a la realitat del context
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Integració de les accions en l’àmbit del medi ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat
(Planeta) sota un enfocament integrador
Suport a les iniciatives de cooperació transfronterera, sobretot al continent africà,
fomentant així la cooperació sud-sud i la cooperació triangular nord-sud-sud.
Seguiment, avaluació i capitalització. Una de les propostes més reiterades fou la necessitat
d'establir mecanismes sòlids de seguiment, avaluació i capitalització de l’impacte de la
cooperació catalana per tal d’aprendre des de la pràctica i millorar la rendició de comptes i la
coordinació. Això implicaria més inversió en estudis de base i avaluacions per valorar l’impacte
real, el mapeig d’accions, i espais d’aprenentatge basats en les lliçons apreses de les
avaluacions realitzades. L'avaluació i la capitalització també afavoririen la creació d’informació
per a una millor coordinació dels actors.
Incorporació de la comunitat educativa. Caldria aprofitar les competències de l’educació
formal per fomentar l’aprenentatge a les aules i fora de les aules, com també reforçar l’aliança
amb la comunitat educativa per tal d’afavorir una ciutadania activa, solidària, exigent i
rendidora de comptes de la política de cooperació al desenvolupament.
Recerca i innovació. Cal promoure una major participació del sector de la recerca i la innovació
en la cooperació al desenvolupament per tal de generar noves idees, enfocaments i
instruments transformadors.
Millora de la transparència de les intervencions. En molts debats, els participants van requerir
més transparència en la selecció de les prioritats temàtiques i geogràfiques. Per això, es va
suggerir que l’estratègia incorpori, de manera clara i transparent, els criteris utilitzats que
justifiquen la intervenció de la cooperació catalana.
Reforçament dels mecanismes de coordinació per assegurar coherència de les polítiques de
desenvolupament i, així, poder assegurar una no vinculació de l’acció exterior amb altres
polítiques contraproduents amb una visió transformadora (per exemple, la política
d’immigració i/o comerç).
13

Ús de l’Agenda 2030 com a marc transformador. L’Agenda 2030 es considera un marc de
referència per impulsar enfocaments i accions transformadores. Tenir l’Agenda 2030 i els ODS
com a marc de referència de la política de cooperació al desenvolupament contribuiria a evitar
la ‘politització’ de la cooperació, assegurar un compromís i suport a mitjà i llarg termini i també
millorar la rendició de comptes, tant de les polítiques de cooperació com de les polítiques
locals.
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4. Infografies

4.1. Agendes globals
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4.2. Creació de ciutadania global / Educació per al desenvolupament
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4.3. Planeta

17

4.4. Coherència de les polítiques al desenvolupament
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4.5. Enfocaments: gènere i drets humans; justícia global; Agenda 2030
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4.6. Focus Àfrica
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4.7. Pau i incidència global

5. Avaluació de les sessions per part dels assistents

5.1. Perfil de les persones participants
Gràfic 1. Sexe

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

Més de dos terços de les persones participants eren dones, i el 25% restant, homes. La mitjana
d’edat dels participants fou de 42 anys
Gràfic 2. Lloc de naixement

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.
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El 77,3% de les persones que han participat eren nascudes a Catalunya. El 13,7% era
nascut fora d’Espanya mentre que el 9,1% era nascut a la resta del territori
espanyol.Gràfic 3. Situació laboral dels assistents

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

El 86,4% estava treballant. El 6,8% dels participants eren jubilats/ades i, per altra banda, el
4,5% estudiava.

Gràfic 4. Per compte de qui treballaven

Base: 38.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

Del total de participants que treballaven, el 94,7% ho feia per compte d’una altra persona
inomés el 5,5%, treballava per compte propi.
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Gràfic 5. Sector d’activitat en què treballa

Base: 36.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

De les persones que treballaven el 33,3% ho feia a l’Administració pública. En segon lloc, el
22,2%
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realitzava

activitats

professionals

i

científiques

o

administratives.

Gràfic 6. Nivell formatiu

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

El nivell formatiu de les persones participants eras majoritàriament alt. El 97,7% havia cursat,
com a mínim, un grau universitari o equivalent.
Gràfic 7. Formeu part d’alguna d’aquestes associacions o entitats?

Base: 20.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.
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El 40% dels i les participants formaven part d’algun col·legi o associació professional. En segon
i tercer lloc, el 35% formava part d’alguna associació de famílies d’alumnes o d’una associació
cultural.

25

Gràfic 8. Distribució dels assistents per tallers participatius de l’eix 1

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

Dintre de l’eix 1, el taller participatiu amb més nombre de persones assistents va ser
“Coherència de polítiques per al desenvolupament” (31,8%), seguit per "Enfocament de
gènere i drets humans” (22,7%).
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5.2. Preparació, execució i expectatives de resultats de la sessió de
l’eix 1
5.2.1 Preparació de la sessió
El 79,5% dels i les participants va considerar que el tema de la sessió havia estat molt
important. Aquesta consideració va de la mà d’una molt bona valoració de la claredat dels
objectius (79,6%) i els materials de la sessió (74,5%).
Taula 1. Percepció sobre la preparació de la sessió
Gens
El tema de la sessió em sembla important

Poc

Bastant Molt

0,0% 0,0%

20,5% 79,5%

Els mitjans de difusió utilitzats per donar a conèixer el procés han estat
2,3% 34,1% 52,3%
suficients
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
0,0% 20,5% 52,3%
antelació
Els materials d'informació previs han estat clars i adients
Base: 43-44.
El valor ressaltat correspon a la moda.
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11,4%

27,3%

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

Gràfic 9. Percepció sobre la preparació de la sessió

Base: 43-44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

5.2.2 Execució de la sessió
Es va valorar molt positivament la dinàmica de treball (93,2%) en relació amb els objectius
plantejats. A la vegada, tant la participació (61,4%) com el paper dels dinamitzadors (47,7%) van
ser considerats elements fonamentals pel que fa a l’execució de la sessió.
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
0,0%
plantejats

6,8%

68,2%

25,0%

Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat
0,0% 27,3%
representades

50,0%

22,7%

Els horaris de les sessions de treball han estat adequats

4,5% 25,0%

54,5%

15,9%

Els espais físics de les sessions de treball han estat adequats

0,0%

4,5%

52,3%

43,2%

Durant les sessions de treball hi ha hagut un bon nivell de participació
0,0%
dels i les participants

4,5%

61,4%

34,1%
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Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han
0,0%
afavorit el debat entre els participants

9,1%

43,2%

47,7%

Base: 44.
El valor ressaltat correspon a la moda.

Gràfic 10. Execució de les sessions informatives i els tallers participatius

Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

5.2.3 Expectatives de resultats
Pel que fa a les expectatives de resultats, el 65,9% va declarar que els resultats assolits recollien
de forma bastant aproximada la seva opinió sobre les línies d’actuació. També es va valorar
positivament el fet de que les aportacions de la sessió anessin d’acord amb els objectius
(88,7%). Potser per això al voltant del 90,9% va declarar tenir interès a participar en altres
processos participatius.
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Taula 3. Expectatives respecte dels resultats de la sessió
Gens

Poc

Bastant Molt

Els resultats assolits recullen de forma bastant aproximada la meva
7,3% 17,1% 65,9%
opinió sobre el que s'hauria de fer

9,8%

0,0% 38,6% 56,8%

4,5%

La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre
7,0% 34,9% 55,8%
l'Administració i la ciutadania

2,3%

La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen
2,3% 38,6% 52,3%
interès en aquesta matèria

6,8%

S'ha arribat a conclusions concretes

Les aportacions han estat adients als objectius de la sessió

0,0% 11,4% 70,5% 18,2%

Tinc interès a participar en altres processos participatius

0,0% 9,1%

61,4% 29,5%

Base: 41-44.
El valor ressaltat correspon a la moda.

Gràfic 11. Expectatives respecte dels resultats de la sessió

Base: 41-44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

5.2.4 Valoració general
La valoració general de la sessió va resultar bastant bona. Les persones que hi van participar
destaquen, sobretot, el grau de participació (61,4%) i la sensació d’haver assolit els objectius
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(79,5%). També es va valorar molt positivament la implicació i l'actitud del conjunt de
participants. Per altra banda, el 40,9% va reconèixer que no va aprendre massa a banda del
que ja sabia.
Taula 4. Valoració general
Gens

Poc

Bastant Molt

Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió

0,0% 15,9%

68,2%

15,9%

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

2,3% 13,6%

61,4%

22,7%

La implicació i participació de conjunt de participants ha estat positiva

0,0%

2,3%

65,9%

31,8%

S'han assolit els objectius plantejats

0,0% 20,5%

72,7%

6,8%

He après coses que no sabia

4,5% 40,9%

38,6%

15,9%

Base: 44.
El valor ressaltat correspon a la moda.

Gràfic 12. Valoració

general
Base: 44.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.
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5.2.5. Com va arribar la convocatòria
Al 52,5% dels participants els va arribar la convocatòria a través de la seva entitat;en segon
lloc, la convocatòria va arribar a través de la Generalitat de Catalunya i, en tercer lloc, a través
d’internet (17,5%).
Gràfic 13. Viaa través de la qual han rebut la convocatòria

Base: 40.
Font: Elaboració pròpia a partir de les sessions de cooperació, 2018.

5.2.6 Millores recollides
A continuació es destaquen les millores especificades pels participants en relació amb les
sessions:
Acotar i aportar més informació per tractar
Donar més temps per sessió
Incorporar més varietat d’aportacions
Emprar un llenguatge més col·loquial
S’ha de tenir en compte que són aportacions poc representatives del conjunt, ja que
representen el 2,3% de les opinions.
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5.2.7 Conclusions
S’ha de ressaltar que els i les participants van valorar molt positivament la relació entre
objectius i perspectiva d’èxit de la sessió. El fet que es plantegessin els objectius pertinents i
que les dinàmiques anessin de la mà d'aquells va fer 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.
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