Informe sessions de debat del procés participatiu
La cooperació catalana al desenvolupament global

Eix 4. La política pública: organització i agents
(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 els 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 contribuir 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 que recull les principals conclusions
extretes de les sessions presencials realitzades en relació amb els temes que inclou l’eix 4.
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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 la temàtica tractada:
1. Informació. Per a aquells temes o qüestions que són nous o relativament nous,
l’objectiu de les 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 prespectiva
de futur en relació amb cadascun dels temes de debat i sobre la millor pràctica i la
solució de problemes.
2. Avaluació. Per a aquells temes o qüestions entorn els quals la cooperació catalana té ja
una trajectòria, en alguns casos força consolidada, l’objectiu ha estat

verificar la

recepció i valoració que està tenir la forma de treball de la cooperació catalana i recollir
les alternatives i millores que es puguin expressar.
En el cas de l’eix 4, els temes 4.4 i 4.5 es troben inclosos en el primer objectiu, mentre que els
temes 4.1, 4.2 i 4.3 es troben inclosos en el segon objectiu.
2.2.

Eixos temàtics i temes específics

Eix 4. La política pública: organització i agents
4.1 Articulació de les línies estratègiques: acció humanitària, desenvolupament, EpD
4.2 Cooperació i creació de capacitats tècniques
4.3 Administracions públiques catalanes i cooperació al desenvolupament
4.4 Participació en projectes amb finançament d’altres donants
4.5 Pau i incidència global
El present informe recull les conclusions referents al tots aquests temes, a excepció del 4.1, que
finalment no es va dur a terme per la baixa assistència.
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Cal tenir en compte també que, en relació amb el tema 4.3, es van realitzar 4 sessions
territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Per tant, les conclusions fan referència a
totes les sessions.
2.3.

Dinàmica emprada i continguts de les sessions

La dinàmica seguida durant les sessions realitzades en relació amb l’eix 4 ha seguit la següent
estructura:
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 superar-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: la situació actual i els reptes de futur.
Segons l’objectiu del tema de debat, d’informació o avaluació, el debat ha variat en relació amb
la formulació de les preguntes directores:


Per a les sessions d’informació, els punts 2 i 3 s’han concretat de la següent forma:
2. Reflexió i debat entorn la situació actual de la temàtica en qüestió a Catalunya en
base a les qüestions: QUÈ ES FA? iQUI HO FA?
3. Reflexió i debat entorn les tendències de futur actuals a Catalunya en relació amb la
temàtica en qüestió a partir de la qüestió: CAP A ON ANEM? i, en segon terme,
entorn quines d’aquestes tendències serien adients a la visió 2030 i quins reptes
caldria afegir. També entorn què caldria fer per superar els reptes, a partir de la
qüestió: CAP A ON HAURÍEM D’ANAR I COM HAURÍEM DE FER-HO?

5



Per a les sessions d’avaluació, els punts 2 i 3 s’han concretat de la següent forma:
2. Reflexió i debat entorn el balanç actual de la temàtica en qüestió a Catalunya a
partir de les qüestions: 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 superar-los en relació amb la temàtica en
qüestió, a partir de la qüestió: CAP A ON HAURÍEM D’ANAR I COM HAURÍEM DE FERHO?
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3. Resultats
3.1.

Participació a les sessions de l’eix 4

4.2. Cooperació i
creació de
capacitats tècniques

4.3 Administracions públiques
catalanes i cooperació al
desenvolupament

4.4 Participació en projectes amb
finançament d’altres donants

4.5 Pau i incidència
global

Data

17/10/2018

18/10/2018 (Barcelona)
24/10/2018 (Tarragona)
25/10/2018
(Girona i Lleida)

25/10/2018

15/10/2018

Lloc i hora

Casa del Mar
17 h

Departament de Polítiques Digitals i
AP (Bcn) 13h
Espai Jove Kesse (Tarragona)
18 h
Seu de la Coordinadora d'ONG
solidàries (Girona)
17 h
Seu de la Coordinadora ONGD i AM
(Lleida)
19 h

Casa del Mar
17 h

Casa del Mar
17 h

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

4

63

10

6

Tipus de
sessió
Nombre de

7

participants
Perfil dels
participants

Nre. de
propostes i
reptes
recollits

8

Personal de
l’Administració local,
Departament de
Justícia, consultories
privades i estudiants

20

Personal de l’ACCD i de la Direcció
General de Cooperació de la
Generalitat de Catalunya,
representants d’administracions
locals i de les diputacions,
universitats, consultories privades i
entitats vinculades a la cooperació

82

Personal de l’ACCD i de la Direcció
General de Cooperació, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, Centre
Tecnològic de XX, consultories privades,
Corporació Catalana de Mitjans de
Comunicació, Consorci de Serveis
Socials de Barcelona i Institut Europeu
de la Mediterrània (IEMed) i ONG

Personal de l’ACCD i de la
Direcció General de
Cooperació de la
Generalitat de Catalunya,
fundacions i associacions
que treballen en l’àmbit
de la pau

23

26

3.2.

Principals aportacions i conclusions de l’eix 4

Durant les sessions realitzades en relació amb l’eix 4, gestió del coneixement i orientació a
resultats, s’han recollit un important nombre d’aportacions, que han permès configurar una
radiografia de quina és la situació actual a Catalunya i quins haurien de ser els reptes de futur.
Les principals conclusions recollides per a cadascun dels àmbits del debat es mostren als
següents apartats.
3.2.1. Diagnosi del tema específic de la sessió
4.2. Cooperació i creació de capacitats tècniques
L’actual situació a Catalunya entorn la cooperació i creació de capacitats tècniques permet
destacar com a punts forts els mateixos professionals de l’Administració pública. Aquests
professionals destaquen pel seu nivell d’expertesa i bon desenvolupament laboral, al mateix
temps que es ressalta la seva predisposició per ser mobilitzats. Aquests dos elements
incideixen en el gran prestigi internacional de què gaudeix Catalunya en àmbits tan diversos
com la gestió de residus, el sistema penitenciari o el teixit associatiu. És important tenir en
compte el lideratge que pot exercir Catalunya en àmbits com els esmentats.
El suport de l’Agència Catalana de Cooperació a les administracions i ens locals és elevat. En
aquest sentit, sobresurt que les accions de creació de capacitats tècniques tenen un alt grau
de penetració en el territori on es desenvolupen i que el cost de la cooperació bilateral tècnica
entre administracions és molt reduït.
Contràriament, hi ha un plegat de punts febles que la dificulten: una manca de posicionament
estratègic, una normativa excessivament rígida i la inexistència d’una base de dades que
reculli tots els treballadors mobilitzables. Per altra banda, es troba a faltar una xarxa de treball
que permeti interconnectar diferents actors (universitats, sector empresarial, administracions,
etc.) i una absència de foment de la participació dels treballadors públics en projectes de
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capacitació i assistència tècnica. A més, s’exposa la necessitat de convertir la cooperació
administrativa en quelcom atractiu políticament.

4.3 Administracions públiques catalanes i cooperació al desenvolupament
Entre els punts forts de la coordinació i la complementarietat de les administracions públiques
catalanes en relació amb la cooperació al desenvolupament en destaquen alguns de referents
a la pròpia Administració, com ara les capacitats tècniques o el lideratge i impuls exercit per la
Generalitat i el suport municipal de la Diputació de Barcelona, però també el finançament
institucional, del qual es destaca l’existència d’un fons específic que aposta per una estructura
interna. Així mateix, també es percep certa voluntat de l’Administració per trencar amb el
centralisme.
En relació amb les entitats que treballen en cooperació, els punts forts se centren en
l’existència i el treball que duen a terme les coordinadores d'entitats, la proximitat que
existeix entre les entitats d’un mateix territori, el rol de la taula del tercer sector social com a
punt de trobada i, en general, l’existència d’un teixit associatiu potent i que treballa pel codesenvolupament.
Quant a polítiques, es consideren punts forts que la cooperació constitueixi un eix transversal
de les polítiques públiques, la mateixa Llei de cooperació de 2001, que encara es percep
vigent, i la consolidació i l’existència d’un discurs arrelat en la política de cooperació catalana.
L’experiència i les bones pràctiques assolides es destaquen també com a factors d’eficiència.
Així mateix, es percep una evolució positiva quant a coordinació entre administracions i
cooperació tècnica.
En altres àmbits, es recullen com a punts forts una bona actitud de la ciutadania envers la
cooperació, l’existència de formació universitària en l’àmbit de la cooperació, l'aposta ètica i
política de l’Administració per adoptar l'enfocament de gènere i basada en els drets humans,
els ODS com a elements mobilitzadors i la possibilitat de canalitzar i aglutinar recursos.
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Per contra, es recullen com a punts febles o de millora la manca de cooperació bilateral entre
administracions o la poca implicació de l’Administració municipal o supramunicipal en l’àmbit
de la cooperació.
En relació amb els actors, es destaquen les dificultats per implicar nous actors i l’atomització
entre els petits actors.
A nivell territorial, es veu com a punt feble la centralització de les polítiques i recursos en
l’àmbit de la cooperació i la manca d’una distribució territorial equitativa.
També es destaca certa manca de cooperació entre les entitats que treballen en cooperació.
Quant a metodologies i instruments, es recull un excés de zel, la inexistència d’instruments
homologats, la manca d’avaluació per part dels ajuntaments o la ineficiència dels mecanismes
actuals.
Es recull també l’absència d’una plataforma institucional de gestió de projectes o la pràctica
inutilitat de la CCEL (comissions de coordinació amb el ens locals).
En relació amb les polítiques es destaca que les actuals polítiques públiques no són prou
transversals i coherents entre si. Més en general, es percep una manca de voluntat política i
interferències partidistes en l’àmbit de la cooperació.
També es descriu una limitació dels pressupostos destinats a l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i absència de recursos tant humans com econòmics a nivell d’administració
i d’entitats.
Finalment, altres punts febles recollits són la dificultat d'accés a l'ACCD, l’existència de rols
poc delimitats i definits, la manca de valors socials de cooperació i un reduït nivell de debat i
reflexió conceptuals.

4.4 Participació en projectes amb finançament d’altres donants
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El que es fa actualment a Catalunya com a projectes finançats amb fons de la UE són: Projecte
a Tunísia per apoderar determinats sectors de l’interior del país per part de l’ONG catalana
NOVACTm amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; projectes
sobre igualtat de gènere a la Mediterrània; el programa europeu ENI CBC MED a Jordània,
Líban, Egipte i Palestina, establint partenariats; fons europeus destinats a l’assistència tècnica
dels països receptors de l’ajuda, i projectes d’innovació internacional per donar suport a les
administracions.
Altres donants són: el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, el Banc
Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, la Fundació Anna Lindh i altres empreses
privades.
4.5 Pau i incidència global
A hores d’ara, a Catalunya, en termes de pau i incidència global es realitzen les següents
actuacions: acció de govern en temes de construcció de pau amb missions i/o observacions a
Kurdistan, Filipines o el Sàhara, etc. Els mitjans de comunicació, juntament amb el CAC,
promouen la no-violència, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en
col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i amb el suport de l’ACCD, treballa
en el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Altrament, es fan actuacions referents a educació que es poden classificar en: educació per la
pau formal, educació per la pau en el lleure i educació per la pau en general. Tampoc poden
obviar-se accions de mediació, d’intercanvi de coneixements i el treball que fan les ONG
incorporant l’enfocament de gènere, la justícia global o la divulgació per la pau.
Per acabar, convé ressaltar la mirada sobre la prevenció de totes les formes d’extremisme
violent respectant els drets humans, la participació en processos de desmilitarització i
desarmament, i, a un nivell més micro, les actuacions de democratització, descentralització i
governabilitat que duen a terme certes administracions.
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3.2.2. Reptes de futur de cara a la visió 2030
4.2. Cooperació i creació de capacitats tècniques
Cal que Catalunya esdevingui una referència en determinades matèries dins de la cooperació.
Tenint en compte aquest objectiu, és imprescindible que l’Administració catalana prioritzi els
àmbits d’actuació i hi concentri els esforços. Aquest posicionament implica la creació
d’aliances amb altres actors rellevants de la cooperació, una feina de sensibilització i
divulgació interna entre els mateixos treballadors de l’Administració i l’elaboració d’una
normativa interna de funcionament que permeti millorar la gestió interdepartamental i la
flexibilitat de les unitats de cooperació.
Tanmateix, és urgent convertir la cooperació internacional tècnica en quelcom atractiu per als
polítics i canviar la imatge típica de “donant” de la cooperació, tot normalitzant la cooperació
tècnica bilateral.

4.3 Administracions públiques catalanes i cooperació al desenvolupament
Entre els reptes que afecten l’actitud i el funcionament de la mateixa Administració,
destaquen el reconeixement de l’autonomia de cada administració, la rebaixa de les dificultats
administratives existents actualment, la major implicació de les administracions
supramunicipals i un major respecte institucional, principalment envers el teixit associatiu.
S’hi afegeix la necessitat de millorar la coordinació entre administracions i de tenir una visió
més transversal i global.
En relació amb les polítiques, es considera necessari treballar per fer polítiques més coherents
i transversals, amb més grau de compromís polític envers la cooperació al desenvolupament.
S’afegeix també la necessitat de mesurar la contribució de les polítiques i actuacions
públiques als ODS per tal d’analitzar-ne l’impacte.
La descentralització seria un altre gran repte recollit, enfocat a un major coneixement de tots
els territoris i una distribució més equitativa dels recursos i actuacions.
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També caldria treballar per la sensibilització de la ciutadania amb l’objectiu de crear una
actitud més cooperant.
Quant als actors, els reptes passarien per un enfortiment de les entitats que treballen en
cooperació i per oferir-los un major suport tècnic i ampliar el mapa d’actors actual amb agents
no tradicionals en aquest àmbit. També es recull la necessitat d’enfortir el paper de les
universitats.
Ambn relació als àmbits, cal apostar per seguir enfortint l'enfocament de gènere basat en els
drets humans i valoritzar i ampliar l’EpD.
Altres reptes serien apostar per l’aprenentatge a partir de l'experiència , la millora de la
formació, l’homogeneïtzació d’instruments, el foment de projectes de co-desenvolupament i
garantir que els projectes tenen en compte les necessitats reals dels territoris.
4.4 Participació en projectes amb finançament d’altres donants
S’estima primordial definir les línies estratègiques que ha de seguir la cooperació catalana, per
tal que aquesta pugui tenir un tret distintiu, una marca, un valor afegit. Aquesta definició
hauria de realitzar-se a partir dels dos vectors següents: expertesa o fortaleses del país (best
practices) i l’interès del territori en si. Així mateix, es considera que cal més coordinació entre
diferents actors que permeti accedir al finançament internacional, i establir més partenariats
público-privats.

4.5 Pau i incidència global
Els principals reptes en relació amb la pau i incidència global són: incorporar l’àmbit de la pau
en la Visió 2030 en tot el seu protagonisme i que esdevingui transversal en totes les polítiques
públiques. També s’hauria de ponderar en la seva justa mesura el paper de determinats
actors. Per posar un exemple, caldria enfortir les ONG que treballen en temes de pau i
ampliar-ne la base social.
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Una altra estratègia a incorporar com a eix bàsic de futur és l’extensió de l’educació en
ciutadania global a tota la població. A més, s’estima oportú treballar més a fons en conflictes
generats per l’accés als recursos, atès que són conflictes que poden anar en augment amb el
temps, així com treballar per la complementarietat de la mirada local i lainternacional i
innovar en la intervenció sobre conflictes interns.
En últim lloc, s’ha d’apostar per prevenir l’extrema dreta, l’extremisme violent i fer front a
l’autoritarisme. En un sentit complementari a l’anterior, caldria una democratització de les
relacions internacionals i, de forma més genèrica, mantenir i ampliar l’acció que s’està duent a
terme actualment.

3.2.3. Propostes per a una estratègia de cooperació al desenvolupament de cara a la visió 2030
4.2. Cooperació i creació de capacitats tècniques
La principal estratègia resideix en la priorització i aposta per aquells àmbits on Catalunya és
pionera i referència mundial: la gestió de recursos hídrics, els sistemes penitenciaris, etc. En
aquest sentit, la capacitació tècnica ha d’esdevenir una prioritat política.
Altres instruments que s’estimen necessaris són: la creació d’un “club de capacitadors” que
acrediti les facultats dels professionals dels projectes d’assistència, l’adveniment d’un
organisme especialitzat que acompanyi i coordini aquests projectes i la creació d’una xarxa
d’aliances entre diferents actors rellevants.

4.3 Administracions públiques catalanes i cooperació al desenvolupament
La dotació de més recursos econòmics i, sobretot, una distribució que tingui en compte
diferents variables i que apliqui, si convé, una discriminació positiva per dimensió de les
entitats o els territoris seria un dels principals mitjans esmentats. També es proposa, en
aquest sentit, una possible concertació interinstitucional entre diputacions. L’obligació del
0,7% per a totes les administracions públiques també es planteja com un mitjà eficaç.
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Un altre mecanisme seria la millora de les convocatòries, amb processos, tràmits i criteris
unificats i simplificats. Per millorar l’eficiència també es proposa crear i facilitar espais de
coordinació més eficaços.
Quant a la descentralització, es proposa crear estructures descentralitzades (serveis,
oportunitats, recursos, edificis, personal…).
En relació amb els instruments, es planteja que aquests s’homogeneïtzin i siguin compartits,
tot i que amb certa adaptació a les singularitats de cada territori. La creació d’una cartera de
serveis es veu també com un bon instrument per compartir coneixements.
En l’àmbit de les polítiques, se suggereix elaborar un Pacte nacional en cooperació al
desenvolupament, o donar suport a projectes transformadors de veritat.
En relació amb la sensibilització i conscienciació, es proposa dotar de més recursos i
reconeixement acadèmic a l'EpD (a entitats i ciutadania), incloure en el currículum formal els
valors de la cooperació a les escoles i instituts i crear un pla de comunicació. També s’apunta
la creació d’agermanaments i brigades solidàries entre la ciutadania de Catalunya.
Un pla de formació per a les entitats també es considera una eina que podria fomentar la
igualtat entre elles i dotar-les de més recursos tècnics.
Altres estratègies o mitjans recollits són la integració dels ODS i la contractació pública, o fer
una acció de lobby contra la LRSAL.

4.4 Participació en projectes amb finançament d’altres donants
Les principals propostes d’actuació per assolir els anteriors reptes són: incloure com a
mandat, en els termes de referència, la internacionalització dels departaments de la
Generalitat i fer-ho a dos nivells: polític i executiu; definir un lideratge que provingui del
Departament de la Presidència i que tingui capacitat per alinear tots els directors i directores
de servei, i establir persones de referència en temes de cooperació en els diferents
organismes públics, institucions o entitats del tercer sector.
16

A més, es conclou que és necessari un treball de sensibilització per donar a conèixer el que pot
donar de si la internacionalització i la cooperació en general, així com trametre clarament el
missatge que no és possible una bona coordinació sense recursos, tant econòmics com
personals.

4.5 Pau i incidència global
Per fer viables els reptes anteriors es considera necessari fomentar el diàleg entre cultura, pau
i tecnologia, reduir la burocratització en el sector per millorar l’eficiència i construir polítiques
públiques de pau. De manera paral·lela, es defensa fer un intercanvi de bones pràctiques
entre diversos projectes amb l’objectiu que serveixin d’experiència aprofitable i replicable, i la
creació de mecanismes d’intervenció en conflictes interns que permetin, per exemple, ampliar
la protecció que té el personal de l’ambaixada a les ONG.

4. Infografies
Amb la informació recollida, s’ha elaborat una infografia que permet tenir una visió global
sobre les idees força que s’han extret de les conclusions anteriors.
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5. Avaluació de les sessions per part dels assistents
Les persones participants a les diferents sessions de debat han tingut la possibilitat d’omplir un
full d’avaluació individual sobre el desenvolupament de cada sessió de la qual havien estat
partícips.
En relació amb les sessions de l’eix 4, del total de les 83 persones participants, han donat
resposta al formulari d’avaluació 46 persones, el que suposa un 55% del total.
El següent gràfic indica el nombre de formularis que van ser omplerts en relació amb el nombre
de persones participants en cada sessió territorial.

Figura 1.

Formularis omplerts en relació amb el nombre de persones assistents a les sessions
temàtiques

5.1.

Perfil de les persones participants

Les persones participants a les sessions temàtiques que han contestat el qüestionari d’avaluació
es distribueixen bastant homogèniament quant a sexe, i l’edat mitjana ha estat de 45 anys.
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Figura 2.

Sexe

La gran majoria de les persones participants han nascut a Catalunya.
Figura 3.

Lloc de naixement

Figura 4.

Municipi de residència
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El 87% de les persones participants estan treballant actualment, la majoria per compte d’altri i
en el sector de l’Administració pública.
Figura 5.

Situació laboral

Figura 6.

Per compte de qui treballen
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Nota: % calculats sobre el total de persones participants que treballen (87%)

Figura 7.

Sector d’activitat en el qual treballen habitualment

Nota: % calculats sobre el total de persones participants que treballaven (87%).

Dins altres sectors, han esmentat:









Activitat cultural i social
Consultora de desenvolupament
Consultoria de processos de pau
Consultoria de projectes
Cooperació
Fundació
Investigació i incidència en pau
Universitat

El nivell formatiu de les persones participants és principalment de màster, llicenciatura i
doctorat.

Figura 8.
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Nivell formatiu

Les persones participants pertanyen sobretot a associacions culturals, de lleure i d’estudis
històrics i socials.
Figura 9.

Formeu part d’alguna d’aquestes entitats o associacions?

Nota: els % no sumen 100, atès que s’admetia resposta múltiple.

Les altres entitats esmentades de les quals formen part han estat:
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ONG (3 participants)
Associacions de drets humans
ATENEU popular
Cafede.cat
Castells
Cooperativa
Cooperativa de consum ecològic
Educació popular












5.2.

Federació coordinadora ONGD i AMS Lleida
Feminista
Fundació
Lleida pels refugiats
Maçoneria
Moviment social
ONG DDHA (Developmental Disabilities Health Alliance) i ONG Pau
Pau, memòria, etc.
Política
Universitat

Valoració

5.2.1. Valoració d’aspectes referents a la preparació de la sessió
S’han fet valorar diferents aspectes relacionats amb la fase preparatòria de les sessions.
Entre els plantejats, el més ben valorat han estat les mateixes sessions, mentre que els mitjans
de difusió utilitzats per donar-les a conèixer i els materials d’informació previs obtingueren una
puntuació més baixa.

Figura 10. Grau d’acord amb afirmacions referents a la preparació de la sessió
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Les millores a introduir apuntades són:


Debat escàs



Difusió entre tot el personal de cooperació



Horari més adequat a altres participants



Horari, temps, materials



La difusió



Més temps



S'han confós sessions.



Sí. Els que he marcat com a "poc".

5.2.2. Valoració d’aspectes referents a l’execució del taller participatiu
S’han fet valorar diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament de les sessions.
Els resultats indiquen que els aspectes més ben valorats són el nivell de participació dels
assistens i els dinamitzadors.
Per contra, els horaris són l’aspecte amb més valoracions negatives.
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Figura 11. Nivell d’acord amb afirmacions referents a l’execució de la sessió

Les millores aportades han estat:


Descentralitzar físicament.



Difusió amb més antelació.



Difusió i coordinació amb altres actes que tenen lloc a la ciutat.



L'horari és bo per fomentar l’assistència però no per extreure el millor de cadascú.



Més representació de diferents col·lectius de Lleida, polítics, ciutadania, etc., no només
associacions, tècnics o persones interessades.



Poc temps per adebat.



Promoure la participació d'altres sectors.

5.2.3. Valoració d’aspectes referents a les expectatives sobre els resultats del taller participatiu
S’han fet valorar diferents aspectes relacionats amb l’assoliment de les expectatives que les
persones participants tenien dipositades en les sessions.
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Els aspectes més ben valorats han estat l’interès a participar en altres processos participatius,
que els resultats assolits recullen de forma bastant aproximada l’opinió que es tenia sobre el
que s’hauria de fer, i que les aportacions hagin estat adients als objectius de les sessions.
En canvi, els aspectes amb més valoracions negatives han estat: el fet que les sessions no hagin
permès aproximar i millorar la relació entre la ciutadania i l’Administració ni hagin incrementat
la xarxa de relació de les persones que tenen interès en aquesta matèria.
Figura 12. Nivell d’acord amb afirmacions referents a les expectatives respecte dels resultats de la
sessió

5.2.4. Valoració general
Finalment, s’ha fet valorar aspectes generals de les sessions.
En aquest cas, tots els aspectes han obtingut valoracions molt similars.

Figura 13. Nivell d’acord amb afirmacions referents a la valoració general
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5.2.5. Comunicació
En darrer terme, s’ha consultat entorn els mitjans a través dels quals ha arribat la convocatòria
de les sessions a les persones participants que han contestat el qüestionari d’avaluació.
El principal mitjà que ha fet arribar la convocatòria ha estat la pròpia entitat dels participants,
seguit de la Generalitat i del boca orella.

Figura 14. La convocatòria ha arribat mitjançant...

Nota: els % no sumen 100 perquè s’admetia resposta múltiple.

Els altres mitjans esmentats han estat “coordinadores” (8 participants), “col·legi professional” o
“el meu cap”.
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5.2.6. Altres comentaris recollits
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Al final hem quedat 13 persones, de les quals 2 eren dinamitzadores, i 1 de mitjans
(fotògraf). Només10 persones hem aguantat fins al final -CAL REPENSAR-S’HO.



Bona feina!



Descentralitzar físicament l'operativa actual.



És un tastet, amb 2 hores no n'hi ha per res, no és suficient.



Ha estat interessant però voler ajuntar sessions potser no ha estat bona idea.



M'agradaria rebre al final de les jornades un document que contingui les principals
conclusions de les sessions.



Problema de la presentació d'un llibre sobre cooperació a una hora propera i el mateix
dia.

