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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la tercera sessió de l’Àgora en el marc del procés 

de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. 

1.1. Antecedents i context 

L’octubre de 2020, Catalunya entra a formar part de l’Open Government Partnership 

(OGP), l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc 

continents amb l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern 

obert, apoderar la ciutadania, lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la 

incorporació de noves tecnologies. 

Catalunya entra a l’OGP després d’aprovar-se la candidatura presentada per la 

Generalitat en nom de tots els membres de la Xarxa de Governs Transparents i també 

per Iniciativa Barcelona Open Data en nom d’un conjunt d’entitats de la societat civil. 

Una candidatura que, a més, va rebre el suport de moltes altres entitats i ciutats 

catalanes.  

La incorporació de Catalunya a l’OGP comporta la cocreació d’un pla d’acció entre 

administracions públiques i societat civil, en diferents àmbits de debat, emfatitzant la 

transparència, les dades obertes, la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció i 

amb l’objectiu de millorar la democràcia i aprofundir en la bona governança. Aquest pla 

d’acció estarà format per diversos compromisos concrets que hauran de ser aplicats per 

les administracions catalanes (Generalitat i administració local) durant els pròxims anys.  

La present sessió és un dels espais de debat generats per cocrear el pla d’acció 

mencionat. Concretament, l’Àgora és l’espai de plenària on participen aproximadament 

60 persones representants de les administracions públiques catalanes, entitats 

especialitzades en Govern Obert, entitats generalistes i persones expertes en Govern 

Obert; espai que té les funcions de seguiment del procés de cocreació, aprovació i 

impuls del Pla d’Acció OGP. 

1.2 Objectius de la sessió 

 Presentar els 5 compromisos cocreats 

 Validar i complementar la proposta de compromisos a incorporar al Pla d’Acció 

OGP Catalunya 

 Explicar properes passes 

1.3 Agenda de la sessió  

 10’ Benvinguda  

 5’ Presentació de la sessió: objectius i agenda  

 15’ Presentació del procés de cocreació dels compromisos 

 30’ Presentació de la proposta de compromisos  

 25’ Resolució de dubtes, valoració i comentaris envers els compromisos 

 10’ Dinàmica per complementar i validar la proposta de compromisos  

 15’ Explicació de properes passes 

 10’ Enquesta d’avaluació i tancament 

https://www.opengovpartnership.org/es/
https://www.opengovpartnership.org/es/
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2. Assistència i participació 
 

A la sessió de l’Àgora hi participen un total de 33 persones, de les quals el 48% són 

dones (16 persones) i el 52% són homes (17 persones). Per altra banda, el 76% de les 

persones assistents representen administracions públiques, el 12% representen entitats 

de la societat civil, el 3% representen al món de l’acadèmia, el 3% venen a títol individual 

i no es disposa d’informació del 6% de participants.  

A continuació (Taula 1), es detalla el nom i entitat a la qual representen les persones 

participants:  

Taula 1. Detall de les persones participants 

Persona Entitat 

1. Albert Cañigueral Generalitat de Catalunya 

2. Andreu Curto Ajuntament de Deltebre 

3. Àngels Vidal Generalitat de Catalunya 

4. Àstrid Desset Consorci Administració Oberta de Catalunya 

(Consorci AOC) 

5. Blanca Rodà Generalitat de Catalunya 

6. Carles Agustí ODI 

7. Cristina Ureña - 

8. Eduard Robert Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la 

Sociologia de Catalunya (COLPIS) 

9. Fernando Fuster-Fabra Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) 

10. Ferran Farriol Vilà Consorci Administració Oberta de Catalunya 

(Consorci AOC) 

11. Francesc Giménez i 

Martin 

Associació de Professionals de l'Arxivística i la 

Gestió de Documents de Catalunya 

12. Gemma Calvet Barot Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

13. Jan Reñé Associació Catalana de Municipis (ACM) / FTBG 

14. Javier Creus Ideas for Change 

15. Joan A. Olivares Diputació de Barcelona 

16. Joan Ruiz Generalitat de Catalunya 

17. Jordi Feiner Ajuntament de Terrassa 

18. Josep Bigorra Llauradó Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 



 

 

Ajuntament de Vilaplana 

19. Julià Urrutia Generalitat de Catalunya 

20. Laura Sunyol Ajuntament de Lleida 

21. Lluís Cermeno Generalitat de Catalunya 

22. Lluís Corominas Associació Catalana de Municipis (ACM) / FTBG 

23. Lourdes Muñoz Iniciativa BCN Open Data 

24. Manel Turon Ajuntament de Sant Cugat 

25. Maria Carme Noguer Generalitat Catalunya 

26. Maria Javierre Generalitat de Catalunya 

27. Maribel Cárdenas Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

28. Marta Corcoy Universitat Autònoma de Barcelona 

29. Mercè Crosas Generalitat de Catalunya 

30. Mercè Serré Ajuntament de Sant Cugat 

31. Montserrat Clotet Masana Ajuntament de Manresa  

32. Olinda Anía Generalitat de Catalunya 

33. Sergi Benedicto Ajuntament de Mataró 

34. Teresa Esquirol - 

 





 

 

3. Acta de la sessió 
A continuació, es detalla l’acta de la sessió. Per més detall, es pot consultar el document 

de presentació de la sessió a la plataforma participacatalunya.cat. 

 Benvinguda 

Mercè Crosas Navarro, secretària de Govern Obert, dóna la benvinguda a la sessió a totes 

les persones assistents. Agraeix la participació en el procés de cocreació del Pla d’Acció 

OGP, destacant que s’ha aconseguit elaborar un pla a partir de la intel·ligència col·lectiva 

i amb una perspectiva diversa.  

La secretària destaca que ara cal passar a la fase 2, d’aplicació del Pla d’Acció cocreat, 

destacant que es continuarà treballant a través d’un espai de confluència entre 

administracions públiques i societat civil, sempre amb l’objectiu de trobar solucions a les 

problemàtiques de la societat. En aquest sentit, menciona que en principi són les 

administracions públiques les que lideren l’aplicació dels compromisos, mentre la societat 

civil té un rol d’acompanyament. No obstant, es pot considerar que la societat civil tingui un 

rol més actiu.  

 Presentació de la sessió: objectius i agenda 

Lourdes Muñoz Santamaria, directora d’Iniciativa Barcelona Open Data i membre del Grup 

Motor, explica els objectius i agenda de la sessió (punts 1.2 i 1.3 del present informe).  

  Presentació del procés de cocreació dels compromisos 

Eduard Robert Odena, secretari Interventor a l’Ajuntament de Mora d’Ebre i membre del 

Grup Motor, presenta els diferents espais en el marc dels quals s’ha realitzat la cocreació 

del pla i per tant la proposta de compromisos que es presenten en la present sessió. 

Destaca les dues Àgores anteriors, les reunions del Grup Motor i les 15 reunions dels 5 

Grups de Treball (un per cada eix de debat).  

A continuació, des de l’empresa dinamitzadora Tandem Social SCCL, es presenten els 

principals resultats en quant a quantitat de sessions, quantitat de persones participants i 

perfil d’aquestes en el marc de les 15 reunions dels Grups de Treball:  

 

Figura a. Informació de persones participants a les 15 sessions dels Grups de Treball 

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/230/Ppt_%C3%80gora_III_versi%C3%B3_DEF.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/230/Ppt_%C3%80gora_III_versi%C3%B3_DEF.pdf
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 Presentació de la proposta de compromisos 

A continuació, les persones portaveus de cada un dels Grups de Treball, expliquen el 

compromís consensuat als grups respectius, així com els agents involucrats en la 

implementació1, el qual formarà part del Pla d’Acció OGP Catalunya. Es pot trobar el detall 

dels compromisos i agents involucrats al portal participacatalunya.cat, a través del següent 

enllaç. A continuació, s’exposa el resum dels 5 compromisos:  

 Compromís 1. Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes 

amb impacte territorial – explicat per Blanca Rodà, Responsable de Planificació 

de Projectes Participatius de la Secretaria de Govern Obert:  

o Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte 

territorial, amb l'objectiu de crear de manera col·lectiva un model de 

participació per abordar projectes amb impacte territorial, que pel seu abast 

tenen repercussió en tota la societat catalana i que afecten múltiples nivells 

administratius. 

o El model haurà d’incorporar: sistemes per consultar la ciutadania els 

projectes més rellevants, que alhora puguin contrastar-se amb dades,  

espais de coordinació administrativa multinivell i espais de seguiment amb 

la ciutadania, compromís polític a llarg termini, transparència i llenguatge 

entenedor per part de les administracions implicades, formació als diferents 

agents, metodologies innovadores, canals de participació i comunicació 

diversos i resultats ordenats en base als ODS. 

o El model es dissenyarà en base a un procés participatiu pilot que incorporarà 

ja alguns dels elements esmentats que puguin servir com a assaig. 

 Compromís 2. Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per 

la lluita contra la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública en 

l’àmbit local – explicat per Maria Javierre Susin, tècnica de la Secretaria de 

Transparència:  

Projecte per fomentar la implementació d’instruments per la lluita contra la corrupció 

i el foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en plans d’integritat, als ens 

locals de Catalunya; el qual parteix del projecte “Plans d’integritat a l’administració 

local” impulsat per l’ACM. El compromís inclou les següents fases:  

o Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de formació 

i sensibilització  

o Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que puguin 

adaptar-se a les característiques pròpies, així com suport per part de les 

entitats impulsores i d’entitats supramunicipals. En aquesta fase s’inclouen 

accions formatives per a totes les persones de l’administració pública 

(persones amb càrrecs electes i personal tècnic) així com totes les persones 

que es relacionen amb l’administració pública; i metodologies participatives 

que permetin la generació de consens polític i processos de baix a dalt.  

o Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de 

fiscalització, a través de mecanismes com un segell de qualitat, la qual 

inclogui participació dels propis ens implementadors i d’agents externs, 

ciutadania i societat civil organitzada. 

                                                           
 

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/227/Pla_Acci%C3%B3_OGP_CAT.pdf


 

 

Un dels objectius principals del compromís és que tots els ens locals que vulguin 

adherir-se al projecte puguin fer-ho, fomentant que les mesures d’integritat es facin 

extensives a tot el territori. 

 Compromís 3. Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició 

dades obertes en format Open Data i de qualitat de tot el territori, facilitant la 

seva reutilització i potenciant el seu impacte – explicat per Francesc Giménez 

Martín, president de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de 

Documents de Catalunya: 

o Identificar i analitzar models que estiguin treballant per l’estandardització de 

dades obertes envers els ODS -definir el model català.  

o Estandardització dels datasets per obtenir dades de qualitat, en format Open 

Data, estructurades, fiables, granulades, desagregades per territori i gènere 

i amb visió històrica envers els ODS a Catalunya.  

o Publicar les dades en un portal de dades obertes. Hauran d'aparèixer els 

indicadors dels 17 ODS i incloure un quadre de comandament amb l’estat 

d’avenç de cada ODS i l’estat d’avenç en quant a publicació de dades 

obertes de qualitat.  

o Realització d’accions per fomentar l’ús i reutilització de les dades per part 

de periodistes, acadèmia, AAPP, ciutadania, etc.: campanya de 

comunicació, entrega d’eines i suport per part d’ens supramunicipals a ens 

locals, entre d’altres.  

o En l’estandardització de les dades s’ha de desagregar fins al nivell municipal 

en els casos que sigui possible per facilitar l’automatització. 

 Compromís 4. Generar dades obertes actualitzades, comparables, 

accessibles i en format Open Data que permetin analitzar de forma integral la 

desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, 

assegurant la seva accessibilitat i el seu ús – explicat per Maribel Cárdenas 

Jiménez, directora de Polítiques d’Igualtat. La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma:  

Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes envers la 

desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa a 

Catalunya, basada en les següents fases:  

o Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una visió i una 

anàlisi integral de la temàtica.  

o Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats (què tenim, 

què no tenim, a qui pertanyen les dades, quin grau d'obertura tenen). 

o Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que estiguin 

actualitzades de forma periòdica o publicades en temps real; desagregades 

per sexe i altres variables que interseccionen, idealment edat, 

diversitat/discapacitat, tipologia familiar, origen/nacionalitat; i 

geolocalitzades.  

o Estructurar i identificar dades comunes a tots els municipis desagregades 

per sexe perquè estiguin disponibles en una BBDD.  

o Generar una campanya de comunicació i altres accions per tal de garantir 

l’accessibilitat de les dades i fomentar el seu ús per part dels diferents 

col·lectius (AAPP, acadèmia, societat civil, ciutadania, escoles, etc.). 

 Compromís 5. Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries 

vinculades als reptes socials i a nous centres educatius del territori, afavorint 

l’anàlisi crítica de les persones joves i el seu impacte en les polítiques 
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públiques – explicat per Blanca Rodà, Responsable de Planificació de Projectes 

Participatius de la Secretaria de Govern Obert:  

L’acció se centra a fomentar el coneixement i ús de les dades obertes entre les 

persones joves, a través de la modificació del programa Open Cohesion School. El 

programa Open Cohesion School, actualment desplegat en cinc centres del territori, 

ofereix a les persones joves treballar a través de l’anàlisi de dades unes matèries 

concretes. Amb l’acció es pretén realitzar una prova pilot en 20 nous centres del 

territori, oferint l’oportunitat de treballar en altres matèries que no estan 

subvencionades en el programa com són els reptes socials. L’acció es basa en 

diferents fases:  

o Identificar i definir els paràmetres del nou programa 

o Crear un catàleg de recursos de l’administració pública i altres entitats 

referents 

o Coordinar la implementació amb els diferents agents implicats. 

o Realitzar la primera prova pilot en 20 centres educatius 

o Visibilitzar les propostes de millora per tal que puguin ser considerades en 

el marc de les polítiques públiques 

 Resolució de dubtes, valoració i comentaris envers els compromisos 

Joan A. Olivares felicita la feina feta i els resultats aconseguits. Menciona que li genera 

confusió que es mencioni la Xarxa de Governs Transparents com agent involucrat en la 

implementació de varis dels compromisos, sent que és un espai de trobada; i en canvi que 

no apareguin les diputacions. Pregunta quin és el rol de les diputacions. Blanca Rodà 

contesta dient que al document final si que estan llistades les diputacions com a institucions 

implementadores.  

Fernando Fuster-Fabra recalca que l’eix de gènere és transversal a tots els eixos i 

compromisos, i que cal tenir en compte la bretxa digital i la discriminació i/o violència 

institucional en l’àmbit digital.  

Gemma Calvet agraeix també la feina feta. Considera que la Xarxa de Governs 

Transparents és una agrupació d’administracions, però que cal que l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i les diputacions apareguin en nom propi com a entitats implementadores dels 

compromisos, donat que aquest fet enriqueix el procés i és part de l’esperit de la 

candidatura d’OGP. Mercè Crosas afirma que està d’acord i que cal fer-ho explícit en el 

document. Blanca Rodà afirma que es mencionaran les diferents institucions i que 

addicionalment es mencionarà que existeix la XGT com espai de coordinació.  

 Dinàmica per completar i validar la proposta de compromisos 

A continuació, es realitza una dinàmica basada a contestar dues preguntes a través de 

Mentimeter, concretament:  

 Menciona agents (entitats i/o persones) que creus que han d’estar presents en el 

desenvolupament de cada un dels compromisos mencionats: es recullen 29 

respostes.  

 Els compromisos resultants del procés, compleixen amb les expectatives que tenies 

envers els eixos validats a l’Àgora II?: es recullen 13 respostes.  

El detall de les aportacions recollides es pot consultar a l’apartat 4 del present document.  

 Explicació de properes passes 



 

 

Blanc Rodà explica les properes passes:  

 El Pla d’Acció OGP Catalunya serà presentat a l’OGP i es publicarà a través del 

portal participacatalunya.cat. 

 El Pla tindrà una doble avaluació:  

o Avaluació del procés de cocreació, a càrrec de l’Institut d’Estudis Regionals 

i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 

o Avaluació del procés de desenvolupament i implementació del Pla d’Acció, 

a càrrec d’Ivàlua 

 Es crearan els equips encarregats de desenvolupar els compromisos.  

 Es vol consolidar l’Àgora com a espai permanent de diàleg sobre Govern Obert. En 

aquest sentit, des del Grup Motor es demanarà a les persones actualment membres 

de l’Àgora si volen seguir formant-ne part. També s’incorporaran mecanismes 

perquè l’espai sigui flexible, en el sentit que permeti noves incorporacions en el cas 

que sorgeixin noves veus o moviments que sigui rellevant que formin part de 

l’Àgora. A més es menciona que es farà una proposta de funcionament, la qual 

caldrà validar per part de les persones que confirmin que volen seguir formant part 

de l’Àgora. Finalment, s’informa que l’Àgora tindrà grups de seguiment i de treball, 

els quals està previst que es reuneixin cada 3-4 mesos; i un espai ampliat de 

retiment de comptes, el qual està previst que es reuneixi aproximadament cada 6 

mesos.  

 El Grup Motor seguirà actiu fins a la presentació pública del Pla d’Acció OGP 

Catalunya, i en el cas que els seus membres ho vulguin, podran seguir participant 

del procés incorporant-se als grups de seguiment i treball de l’Àgora.  

 Es realitzarà una presentació pública del Pla d’Acció OGP Catalunya a la ciutadania 

en aproximadament uns 2-3 mesos.  

 Es realitzaran justificacions trimestrals a OGP dels avenços en la implementació del 

Pla.  

 Enquesta d’avaluació i tancament 

Al finalitzar la sessió, es demana a les persones assistents que omplin l’enquesta 

d’avaluació de la sessió a través del participacatalunya.cat. El detall de les respostes 

enviades per part de les persones assistents es pot consultar a l’annex I del present 

document.  

Amb agraïments a l’assistència virtual de tothom, es dóna per acabada la sessió.  
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4. Recull d’aportacions 
A continuació, es presenta el buidatge de les aportacions realitzades per part de les 

persones assistents a l’Àgora III, en el marc de la dinàmica realitzada.  

4.1 Aportacions envers agents a participar en el 

desenvolupament dels compromisos 

A continuació, es presenten els resultats a la pregunta “Menciona agents (entitats i/o 

persones) que creus que han d’estar presents en el desenvolupament de cada un dels 

compromisos mencionats”, de la qual es recullen 29 respostes.  

Taula 2. Resultats de la dinàmica 

Compromís Agents proposats 

Compromís 1. Dissenyar un model de 

participació per a polítiques i projectes 

amb impacte territorial  

 NOVACT  

 Delibera 

 Entitats socials de cada territori: es 

poden identificar les més rellevants 

per nombre de socis als registres 

d’entitats de Justícia, cooperatives, 

associacions.  

 Diputacions: impulsor 

 ACM: impulsor 

 Consorci AOC: impulsor 

 Representació de 4/5 membres de 

l’àmbit local (FMC/ ajuntaments) 

Compromís 2. Plans d’integritat als ens 

locals de Catalunya: instruments per la 

lluita contra la corrupció i el foment del 

bon govern i l’ètica pública en l’àmbit 

local 

 ACM: rol de lideratge, definició del 

model en base al seu treball.  

 Associació Catalana de Gestió 

Pública: fomentar i crear plans 

d’integritat com a directius públics 

 Oficina Antifrau de Catalunya: 

prescriptor, validació.  

 Consorci AOC: implementació 

 Observatori Ciutadà Anticorrupció 

 Comissió Executiva de la 1ª 

Cimera Anticorrupció 

 Living lab UB 

 Agència de Transparència de la 

UB 

 Xarxa de Comitès d’Ètica de la 

Generalitat de Catalunya 

 Xarxa de Governs Transparents: 

validació 

 Ajuntament de Barcelona 

 Diputacions: implementació 



 

 

Compromís 3. Estandarditzar datasets 

vinculats als ODS posant a disposició 

dades obertes en format Open Data i de 

qualitat de tot el territori, facilitant la 

seva reutilització i potenciant el seu 

impacte 

 Iniciativa Open Data 

 Xarxa de Governs Transparents (i 

els seus membres) 

 Departament VPD com a 

competent en ODS a 

l’Administració 

 Associació de Professionals de 

l’Arxivística i la Gestió de 

documents de Catalunya: 

identificació dels estàndards per 

una qualitat de les dades 

 Institut de Seguretat Social i SOC: 

són institucions que generen dades 

que són susceptibles de ser 

tractades com a dades obertes i 

que poden aportar molta 

informació en referència a la 

temàtica del compromís.  

 Secretaria de Govern Obert 

(Dades obertes): lideratge 

 CTITI, Consorci AOC i DIBA: 

acompanyar a la Secretaria de 

Govern Obert 

 Story Data (Periodisme dades) (Eli 

Vivas): comissió de seguiment per 

contrastar si la utilitat real de les 

dades consumir.  

 Geoinquiets (Marc Torres – 

geoinquiet i cartogràfic): societat 

civil pel seguiment del compromís. 

Activista i expert en obertura de 

dades.   

Compromís 4. Generar dades obertes 

actualitzades, comparables, 

accessibles i en format Open Data que 

permetin analitzar de forma integral la 

desigualtat socioeconòmica de les 

dones i la feminització de la pobresa, 

assegurant la seva accessibilitat i el 

seu ús 

 Federació de Dones per la Igualtat 

(Nuria Mila): interlocutor de la 

societat civil dels drets de les 

dones, comissió de seguiment 

 La CIBA Observatori (Silvia 

Migueiz) 

 Comissió de gènere del COLPIS 

 

Compromís 5. Ampliar el projecte Open 

Cohesion School a matèries vinculades 

als reptes socials i a nous centres 

educatius del territori, afavorint l’anàlisi 

crítica de les persones joves i el seu 

impacte en les polítiques públiques 

 Col·legi de Pedagogs: rol de 

difusió pedagògica d’aquesta 

matèria 

 Xarxa d’Economia Solidària (XES): 

implicar entitats de l’ESS 
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En general  Persones de l’àmbit acadèmic que 

puguin aportar evidències, 

experiències 

 Activistes d’organitzacions més 

diverses 

 Persones més joves 

 Joventut Cat 

 Observatoris no vinculats al govern 

ni a les administracions públiques, 

per una avaluació equitativa.  

 Itziar González 

 Observatori Ciutadà Contra la 

Corrupció: rol de coordinació en 

tots els compromisos. Totes les 

entitats s’impliquen 

transversalment en tots els punts, 

amb rols diversos, amb compromís 

i efectivitat.  

 Ens públics que facilitin tots els 

compromisos amb un rol proactiu i 

decisiu.  

 En totes que hi hagi representació 

de 4/5 membres de l’àmbit local 

(FMC/ ajuntaments) 

4.2 Valoració dels resultats envers les expectatives 

A continuació, es presenten els resultats a la pregunta “Els compromisos resultants del 

procés, compleixen amb les expectatives que tenies envers els eixos validats a l’Àgora II?”, 

de la qual es recullen 13 respostes.  

 Sí (resposta repetida 3 vegades) 

 Un pèl complexos, però sí 

 Eix 4: calen actuacions enfocades a l’arrel del problema que ja coneixem: qui genera 

la desigualtat, com revertir-la 

 Personalment, sobre l’eix 3, hagués focalitzat l’estandardització en els ítems de 

transparència, trobo els ODS de difícil abast per ser molt i molt amplis, però el grup 

així ho vam decidir.  

 Sí, superen les expectatives dipositades en el projecte. Trobo molt interessant la 

proposta del compromís 5, implicant als joves en la participació i la governança.  

 Sí, compleixen, encara que tinc la sensació que no són excessivament innovadores ni 

aporten un gran producte de canvi substancial, però això es veurà millor amb els 

productes finals.  

 Sí, crec que no només són interessants sinó que tenen un grau de complementarietat 

molt elevada.  

 Sí, és un pas important en la bona direcció 

 Sí per comptar amb la societat civil i cercar la participació ciutadana 



 

 

 Sí, crec que s’aborden temes cabdals del govern obert, pel que fa a polítiques de 

participació, d’integritat, dades obertes, transparència i retiment de comptes amb una 

visió transversal en quan a polítiques de gènere i educatives.  

 Sí. Caldrà però avaluar a nivell territorial l’impacte assolit, particularment en relació 

amb els compromisos que impliquen accions del conjunt dels ajuntaments catalans. 
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Annex I. Resultats de l’enquesta d’avaluació 
de les sessions 
En aquest apartat s’inclouen els resultats globals de les 6 respostes rebudes a l’enquesta 

d’avaluació de la sessió feta per part de les persones participants a través de la plataforma 

participacatalunya.cat.  

En primer lloc, mencionar que la taxa de resposta ha estat d’un 18%. Totes les respostes i 

resultats que es mostren a continuació es basen en aquesta mostra.  

Destacar que el 83% de les persones que han contestat l’enquesta consideren que el tema 

de la sessió els hi sembla molt important.  

En relació a la valoració de la preparació de la sessió – materials previs, convocatòria i 

claredat dels objectius – (figura 1), es pot observar que en general hi ha una bona valoració 

d’aquest ítem, doncs tots els elements es valoren molt o bastant positivament. Cap persona 

indica “Poc” ni “Gens”.  

Figura 1 Valoració de la preparació de la sessió 

   

Figura 1 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  
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Els objectius de la sessió han estat clars des del
principi

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

Els materials d’informació previs han estat 
clars i adients, i són universalment accessibles

El tema i els materials han tingut en compte
específicament la perspectiva de gènere

MOLT

BASTANT

POC

GENS

NC



 

 

Pel que fa a la valoració sobre l’execució de la sessió (figura 2), es valoren de forma 

especialment positiva el nivell professional de les persones dinamitzadores i la plataforma 

utilitzada per la videoconfèrencia. La variable menys ben valorada és “totes les opinions 

rellevants en aquesta matèria hi ha estat representades”, doncs el 17% de les persones 

respon “Poc”. No obstant, destacar que no s’ha valorat amb “Gens” cap ítem.  

Figura 2 Valoració sobre l’execució de les sessions  

 

Figura 2 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  
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La dinàmica de treball seguida ha estat positiva
per assolir els objectius plantejats

Totes les opinions rellevants en aquesta
matèria hi han estat representades

Els horaris de les sessions de treball han estat
adequats

La plataforma utilitzada per a la
videoconferència ha estat adequada i és fàcil

d'utilitzar

Durant les sessions de treball, hi ha hagut un
bon nivell de participació de les persones

participants

Les persones dinamitzadores han demostrat
un bon nivell professional i han afavorit el

debat  entre les persones participants

MOLT

BASTANT

POC

GENS

NC



 

19 

En relació a la valoració de les expectatives respecte dels resultats de la sessió (figura 3), 

destaca positivament la valoració de l’afirmació “els resultats assolits recullen de forma 

bastant aproximada la meva opinió sobre el que s’hauria de fer” (el 67% de respostes ho 

valoren “Molt” i el 17% “Bastant”). En canvi, dos elements que es valoren menys són 

l’increment de la xarxa de relació de les persones que tenen interès en la matèria (valorat 

en un 33% amb “Poc”) i l’aproximació i millora de la relació entre l’Administració i la 

ciutadania a través de la sessió (valorat en un 33% amb “Poc”). Destacar que tampoc hi ha 

cap resposta “Gens”.  

Figura 3 Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 
Figura 3 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

S’ha arribat a conclusions concretes

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

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

Les aportacions han estat adients als objectius de la
sessió

Tinc interès en participar en altres processos
participatius

MOLT BASTANT POC GENS NC



 

 

La valoració global feta pels assistents (figura 4) és entre molt o bastant bona en la seva 

majoria. Així, totes les persones que contesten l’enquesta valoren “Molt” o “Bastant” 

l’assoliment dels objectius plantejats, la implicació i participació del conjunt de persones 

participants, la satisfacció en relació al propi grau de participació, o els resultats de la 

sessió. No obstant, el 33% de les persones responen “Poc” davant l’afirmació “He après 

coses que no sabia”. De nou, no hi ha cap resposta “Gens”.  

Figura 4 Valoració global 

 
Figura 4 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  

El principal mitjà d’informació de la convocatòria (figura 5) ha estat a través de la Generalitat 

de Catalunya (45%), seguida de l’entitat de la qual formen part (33%).  

Figura 5 Accés a la convocatòria 

 

Figura 5 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  
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Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió

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

La implicació i participació del conjunt de
persones participants ha estat positiu

S’han assolit els objectius plantejats

He après coses que no sabia

MOLT

BASTANT

POC

GENS

NC

A través de la 
Generalitat de 
Catalunya, 45%

A través de la meva 
entitat, 33%

A través d'internet, 
11,1%

A través de l'Ajuntament, 
11%
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En relació a la valoració de les eines digitals utilitzades (en aquest cas, Zoom i 

Mentimeter), la valoració és molt positiva, doncs tots els aspectes es valoren en un 100% 

amb “Molt” o “Bastant” (figura 6).  

Figura 6 Valoració de les eines digitals 

 

Figura 6 

Font: Enquesta d’avaluació de l’Àgora III (27 d’octubre)  

Pel que fa a les preguntes qualitatives, es recullen les següents aportacions:  

 Hi ha algun aspecte que es podria millorar en relació a la preparació i execució de la 

sessió? Quin? 

 Poder disposar del material prèviament ajudaria a realitzar el seguiment de la sessió 

(depèn com, si cal connectar-se des d'un telèfon, és quasi impossible seguir les 

presentacions) 

 En general, no arribem a entitats i persones més diverses 

 Facilitar contactes entre participants 

 No, gràcies 

 

 Hi ha algun aspecte que es podria millorar de la videoconferència? 

 No 

 NSNC 

 No, tot correcte.  

 

 Voleu afegir alguna cosa? 

 En aquesta primera fase, s'ha fet un treball molt bo. Molt bona organització, s'ha 

arribat a establir cinc compromisos molt complementaris, bona participació i 

implicació de tothom. 

 Felicitacions a tot l'equip per la motivació i capacitat d'encomanar entusiasme pel 

projecte. Moltes gràcies. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

La videoconferència a través del Zoom ha estat
una experiència satisfactòria

La qualitat del vídeo durant la sessió ha estat
satisfactòria

La qualitat del so durant la sessió ha estat
satisfactòria

L'eina Zoom permet la interacció fluïda entre
les persones participants en el debat

He pogut accedir sense problemes a tots els
continguts inclosos els documents i aplicacions

utilitzades (p.e. Pissarra virtual, mural...)
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BASTANT

POC

GENS

NC


