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1. Introducció  

La setena Àgora Ciutadana les “Accions pilot a avaluació!”, es va desenvolupar el dia 18 de 

juny de 2018 al Teatre Kursaal de Manresa. Van participar-hi un total de 27 persones de 

diferents perfils: referents tècnics de les administracions implicades, representants 

d’entitats gestores i proveïdores de serveis, consultors i professionals de l’àmbit de la 

sostenibilitat ambiental, centres universitaris i tecnològics, entitats ambientalistes, 

empreses i ciutadans de Manresa. Moltes d’elles havien assistit a alguna de les àgores 

anteriors.    

Aquesta s’emmarca en el projecte UrbanWINS, finançat per la Unió Europea, que té com a 

objectiu l’elaboració de plans estratègics eco-innovadors per a la prevenció i la gestió de 

residus que impulsaran la resiliència mediambiental urbana i contribuiran a avançar envers 

patrons de producció i consum més sostenibles. 

En aquest informe, es presenten els resultats de l’àgora estructurats en els diferents 

moments que van viure els i les participants a les sessions, amb els seus objectius 

concrets. El principal objectiu del debat va ser establir el Pla d’avaluació de les tres 

accions pilot que s’havien escollit en l’àgora anterior: 

 Conscienciar als productors singulars, de la conveniència de minimitzar residus, 

reciclar i utilitzar adequadament el servei de recollida porta a porta 

 Difondre i analitzar fluxos de recursos, residus i subproductes per explorar nous 

models de negoci 

 Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus 

 

Per tal de facilitar aquesta reflexió, es va dedicar un primer moment a conèixer el detall 

de les accions i les primeres idees per a la implementació. Un darrer moment, al final de 

la sessió, va permetre imaginar com s’havien de comunicar aquestes accions i per tant 

aprofundir en els seus avantatges, resultats 

esperats, població diana, etc.    

Finalment, en l’informe es troba l’avaluació 

que de la sessió van fer els mateixos 

participants.  

En cursiva, s’incorporen comentaris de la 

persona encarregada de la dinamització de 

l’àgora que volen reproduir aportacions i 

aclariments que es fan en el marc del debat, 

i que són interessants per entendre millor 

l’aportació original del participant.  
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2. Programa  

Dia: 18 de juny de 2018 

Horari: de 12:00 a 16:00h.  

Lloc: Sala del Kursaal  

 

12.00 h Arribada i registre dels participants 

12.30 h Benvinguda del regidor i breu recordatori del projecte UrbanWINS.  

12.40 h Un viatge a través de les accions... Presentació de la informació de cada acció 

(qui l’implementarà, quan, com...) 

13.00 h Avaluar el desenvolupament de les propostes  

- Què cal avaluar? 

- Com s’ha d’avaluar? 

- Quan? Amb quina freqüència? 

- Quins són els resultats esperats? 

13.40 h Dinar 

14.30 h Treball grupal: Avaluar el desenvolupament de les propostes 

15.10 h Pla d’Acció: Com venem la nostra acció? Com l’expliquem?  

15.35 h Posada en comú: Plans de comunicació 

15.55 h Cloenda i fi de la sessió 

3. Part II: Viatge a través de les accions 

El senyor Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament 

de Manresa, va donar la benvinguda i va agrair la implicació que havien tingut les persones 

presents a la sala durant tot aquest interessant alhora que exigent projecte europeu 

d’UrbanWins. El senyor Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de 

residus, va continuar contextualitzant la sessió, explicant el treball desenvolupat fins al 

moment, i les accions escollides per a ser posades en pràctica. La senyora Yolanda 

Jiménez, dinamitzadora de l’equip d’EIDOS Dinamització Social, va concretar l’objectiu de 

la sessió i va iniciar el debat.  

Prèvia a aquesta presentació, la reunió s’inicia amb un moment en el qual, mentre la gent 

va arribant, les persones que ja han arribat estan conversant informalment i treballant 

relaxadament en la que s’anomena, la buffer activity.  

A continuació, es desenvolupa la feina iniciada en aquesta activitat. 
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4. Part I: Buffer Activity 

L’objectiu era que el plenari tingués una idea més clara de com es preveia implementar 
cadascuna de les accions per després construir col·lectivament el seu pla d’avaluació. A la 
fitxa amb la informació de l’acció, els i les assistents van anar afegint les preguntes de les 
quals voldrien conèixer la resposta sobre com s'implementaria. Un cop presentat l’acte, es 
va donar resposta a aquestes preguntes. 
 
 
Acció: Conscienciar als productors singulars, de la conveniència de minimitzar residus, 
reciclar i utilitzar adequadament el servei de recollida porta a porta 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL:  
Definir un pla de comunicació i sensibilització sobre el funcionament i requisits del porta a 
porta que contingui diferents accions, per exemple:  

- Informar els treballadors amb educadors que visitarien els establiments de 
Manresa implicats en el porta a porta.  

- Adreçar-se als propietaris d’aquests establiments per tal d’informar-los del 
servei i de les conseqüències de les males pràctiques i de no facilitar el 
servei.   

- Elaborar una guia pràctica que expliqui de manera senzilla, clara i visual el 
servei porta a porta. 

- Explicar molt clarament: 
- Qüestions molt pràctiques del servei de recollida, què es recull, què 

no es recull, horaris...  
- Consells pràctics per tal que l’adaptació resulti més fàcil.  
- Sancions relacionades i altres conseqüències de les males praxis.     

TIPUS D’ACCIÓ:  Sensibilització 
OBJECTIU:  

- Millorar la gestió de residus dels productors singulars usuaris del servei de 
recollida porta a porta. 

- Millorar la qualitat i la quantitat dels materials recollits als productors 
singulars. 

- Implicar els grans productors a coresponsabilitzar-se. 
RESULTATS ESPERATS:  

- Canviar els hàbits en relació a la gestió i prevenció de residus. 
- Ampliar i millorar el coneixement mutu entre l’Ajuntament i els productors 

singulars.   
ÀREA D’IMPLEMENTACIÓ: Manresa 
PÚBLIC DIANA: Comerços  i altres productors singulars 
agents implicats en la implementació de l’acció: Ajuntament de Manresa, Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus, empreses concessionàries i consultoria ambiental.  
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CRONOGRAMA: 

  Sub-acció Jun 
2018 

Jul 
2018 

Aug 
2018 

Sep 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dec 
2018 

Jan 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

Disseny de 
l’acció 

                    

Execució de 
l’acció 

                    

Tancament i 
avaluació 

          

 
 
Preguntes que ajuden a avançar en la implementació: 
 
 

 En quines fraccions es centra?  

 Cartró? Form? Vidre? 

 Dóna informació del destí final dels residus? Es planteja que seria motivador pels 
grans productors saber que recollir els residus separats té una utilitat concreta, 
serveix d’alguna cosa.  
Resposta: Sí, es donarà aquesta informació, i la campanya se centrarà en l’orgànica 
i el paper/cartró.    
 

 Ja tenim suport dels productors/empreses? 
Resposta: Sí, ja hi ha comerços que utilitzen el servei porta a porta i que ho fan bé. 
La idea però és adreçar-nos també als qui no ho fan. L’acció té un doble objectiu: 
conscienciar i millorar el servei a partir dels suggeriments dels usuaris.  
 

 Hi ha una ordenança que reguli el servei i que tingui opcions de sanció? 
Resposta: Actualment, no.  
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Acció: Difondre i analitzar fluxos de recursos, residus i subproductes per explorar nous 
models de negoci 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL: 
Realitzar tallers de networking i de detecció d’oportunitats empresarials amb l’objectiu de 
què les empreses comparteixin sinergies, intercanviïn i aprofitin material, etc. Reforçar la 
idea que “el residu és recurs”. En aquestes sessions de treball, juntament amb agents 
econòmics i del tercer sector de Manresa, s’analitzaran nous models de negoci, projectes 
empresarials de reaprofitament o transformació dels residus en el marc de l’economia 
circular.  
TIPUS D’ACCIÓ: Voluntària 
OBJECTIUS:  

- Fomentar el desenvolupament de models de negoci que tinguin com a 
objectiu final augmentar la vida útil dels productes i la reutilització. 

- Reduir la producció de residus dels grans productors (comerços, 
empreses...) i millorar-ne la gestió. 

RESULTATS ESPERATS:  
- Explorar la viabilitat de línies de negoci relacionades amb els residus i 

l’activitat productiva de Manresa.  
- Implementar un projecte empresarial de col·laboració públic-privada en 

l’àmbit de l’economia circular i aprendre d’aquesta implementació. 
- Contribuir a la creació i dinamització d’una xarxa d’empresaris i/o entitats. 
- Assolir mínim un Pla d’empresa consensuat pels diferents actors abans del 

febrer de 2019. 
ÀREA IMPLEMENTACIÓ: Municipi de Manresa 
DESTINATARI: Empresaris i associacions de Manresa 
ACTORS INVOLUCRATS: Ajuntament de Manresa, Associacions d’empresaris, etc. 
CRONOGRAMA: 
 

Sub-acció Jun 
2018 

Jul 
2018 

Aug 
2018 

Sep 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dec 
2018 

Jan 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

‘Concurs 
d’idees’ 

                    

Disseny de 
l’acció 

                    

Execució de 
l’acció 

                    

Tancament 
i avaluació 
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Preguntes que ajuden a avançar en la implementació: 
 
 

 Hi ha finançament dins el projecte? 
Resposta: Sí. Hi ha un pressupost global de 45.000€ que s’ha de distribuir entre els 
3 projectes pilot. Per tant, es preveuen uns 15.000€ més o menys per aquesta 
acció.   
 

 Heu fet un mapa d’stakeholders? 

 Qui participarà en el networking? 

 Quin “deadline” intern us proposem a l’hora de tenir un llistat d’empreses 
col·laboradores. 
Resposta: No existeix un mapa d’actors elaborat que defineixi els actors 
interessants i interessats pel projecte. Aquesta serà una de les primeres accions a 
desenvolupar.   
 

 Es comptarà amb l’experiència prèvia de l’Oficina de sinergies de Bufalvent? 
Resposta: Sí, és un actor més.     
 

 Pot ser només privat? 
Resposta: Tant de bo. És a dir, el de l’economia circular és un àmbit en el qual 
l’administració considera que té tot el sentit que l’esfera privada tingui una 
presència protagonista. Tanmateix, aquest impuls privat encara és insuficient. 
L’administració és un actor més de l’economia circular i el que vol amb aquest 
projecte és facilitar que sorgeixin noves oportunitats.     
 

 Es farà una diagnosi inicial dels recursos? 
Resposta: En teoria, se n’ha fet una en el marc del projecte UrbanWins però per a 
ser útil hauria de ser més concreta, ara és una mica abstracta.        

 

 L’àmbit de la xarxa quedarà limitada només al municipi de Manresa? 
Resposta: Sí, la idea és que qui desenvolupa el 
projecte pot ser d’arreu, però el projecte s’ha de 
desenvolupar a Manresa.     

 

 S’informarà abans per apuntar exemples, 
possibilitats...? 
Resposta: S’anota la possibilitat.        

 

 Com funcionarà el “concurs d’idees”? 
Resposta: La previsió és convocar un hackató, un 
format de jornada molt enfocada a desenvolupar 
de manera col·laborativa solucions a reptes, amb 
possibles inversors, mentors, etc.     
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Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus 

 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL: 
Elaborar el full de ruta que contingui els objectius i accions que es compromet a executar 
l’Ajuntament i els agents socials implicats, en l’àmbit de la gestió dels residus municipals a 
mitjà i llarg termini.  
El pla es desenvoluparà a través d’un concepte integral dels residus en els àmbits de la 
reutilització, reciclatge, valorització i eliminació. L’elaboració del pla constarà de les 
següents fases: 
FASE I: Models i sistemes de Gestió de residus: Definir els diferents models i sistemes 
existents actualment sobre la recollida de residu de Manresa. Es quantificarà la 
reutilització i el reciclatge i es valorarà el sistema actual finalista dels residus. La definició 
dels models s’acompanyarà d’un Benchmarking que compararà les diferents variables i 
identificarà les experiències reals. 
FASE II: Anàlisi de l’Actual model de gestió de recollida: Diagnosi detallada la qual servirà 
per a la comparació dels models estudiats en la primera fase. Es tindrà en compte els 
contractes dels serveis actuals, la generació de residus, costos ambientals i econòmics, 
processos de generació, polítiques i pràctiques ambientals i eficiència del  model. 
FASE III: Estudi d’implantació del model i sistema òptim: Es definiran les característiques 
del model que es defineix com a òptim acompanyat d’un dimensionament econòmic i un 
balanç de costos.  
FASE IV: Definició de l’abast del programa mitjançant uns objectius quantitatius i 
qualitatius clars. 
Caldrà comptar amb la participació de la ciutadania i dels agents socials, econòmics i 
institucionals que intervenen en el cicle de la producció-recollida-gestió dels residus. 
TIPUS D’ACCIÓ: Reguladora 
OBJECTIUS:  
Identificar optimitzacions del sistema de gestió actual i comparació amb altres models de 
gestió de residus. Augmentar la taxa de recollida selectiva fins al 50%. 
RESULTATS ESPERATS:  
Aprovació del  Pla Local de  Gestió de Residus  
ÀREA IMPLEMENTACIÓ: Municipi de Manresa 
DESTINATARI: Ciutadania, comerços  i empreses del municipi de Manresa. 
ACTORS INVOLUCRATS: Ajuntament de Manresa, Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, 
empreses concessionàries i consultoria ambiental.  
CRONOGRAMA: 

Sub-acció 
Jun 
2018 

Jul 
2018 

Aug 
2018 

Sep 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dec 
2018 

Jan 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

Disseny de 
l’acció 

                    

Execució de 
l’acció: FASE I  

                    

Execució de 
l’acció: FASE II  

          

Execució de 
l’acció: FASE III  

          

Execució de 
l’acció: FASE IV 
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Lliurament i 
presentació del 
programa 
definitiu 

          

Tancament i 
avaluació 

          

 
 
Preguntes que ajuden a avançar en la implementació: 
 

 Qui redactarà el pla?  
Resposta: Un equip extern amb la col·laboració constant i seguiment de l’equip 
municipal (polític i tècnic). A més, es farà incorporant els resultats de les àgores 
ciutadanes.    
 

 No es preveu poder executar el pla òptim dins del termini del projecte? (entenc que 
l’avaluació que faríeu aquí seria teòrica). 
Resposta: L’avaluació s’haurà de fer sobre la redacció i l’aprovació, no sobre la 
seva implementació.  
 

 Existeix Pla local actual? De quin any és? S’està complint? 
Resposta: No n’existeix cap.  
 

 Si el pla analitzarà els diferents models, perquè l’acció de sensibilització es fa 
sobre un en concret (el porta a porta)? 
Resposta: Perquè l’acció de sensibilització i millora se centra en un servei concret 
que ja existeix actualment, la recollida de residus porta a porta dels productors 
singulars. El Pla en canvi, analitzarà molts altres models i per tots els orígens i 
fraccions de residus per decidir quin pot ser el més adequat per cadascun.  

5. Part III: Desenvolupament de la proposta 

d’avaluació  

5.1.  Pluja d’idees inicial  

Un cop explicades les tres accions i resolts els dubtes, es va passar a treballar el Pla 
d’avaluació de cadascuna d’elles. Primer, fent una pluja d’idees, proposant acció per 
acció, compartint sense aprofundir amb els altres respecte a les tres preguntes 
proposades: 
  

 Què cal avaluar? Idees sobre què és important avaluar en la implementació de 
l’acció   

 Com s’ha d’avaluar? Idees sobre com avaluar l’acció, quins indicadors utilitzar, 
quins paràmetres, qualitatius i quantitatius, qui avalua una variable concreta.  

 Quan? Amb quina freqüència? 

 Quins són els resultats esperats? 
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5.2. Proposta d’avaluació  

 

Tres taules, cadascuna d’elles amb una acció, una persona facilitadora (2 de l’Ajuntament 
i 1 del Consorci), i unes 6 ó 7 persones que tenien assignada la tasca de recollir tots els 
resultats de la fase anterior i ordenar la informació, concretar-la, donar-li coherència i 
completar-la per aconseguir el Pla d’avaluació. A continuació, s’exposa aquest treball:     
 

5.2.1. Acció: Conscienciar als productors singulars, 

de la conveniència de minimitzar residus, 

reciclar i utilitzar adequadament el servei de 

recollida porta a porta 

Què ha de ser avaluat? Com ha de ser avaluat? 
Quan ha de ser 

avaluat? 
Resultats esperats: 

Nº establiments efectius 

orgànica 
Manualment Cada dia  Increment 40% 

Nº establiments efectius 

cartró 

Manualment amb 

etiqueta? 
Cada dia  Increment 40% 

Kg recollits orgànica 
Visualment (0-25-50-75-

100%) 

Cada dia? (porta porta a 

la nit, no)  
Increment 50% 

Kg recollits cartró Pel Consorci Cada dia Increment 50% 

% impropis Caracterització al 

Consorci (dels que paga 
Al final  < 6% 
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l’ARC) amb assistència 

Ajuntament 

# abocament for a horari 

Manualment  

     Donar retorn a qui 

ho fa malament 

 

Al principi i al final Reducció 

Grau de coneixement del 

servei 
Enquesta Final 

80% 

10 visitants 

Capacitat d’escolta I 

permeabilitat projecte  

Tenir llista / tipus de 

suggeriment (de 

propietaris o 

treballadors) 

A la visita 
Existència de la 

llista 
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5.2.2. Acció: Difondre i analitzar fluxos de recursos, 

residus i subproductes per explorar nous 

models de negoci 

Què ha de ser avaluat? Com ha de ser avaluat? 
Quan ha de ser 

avaluat? 
Resultats esperats: 

Esdeveniment: hackató 

(logística) 

 Enquesta 

satisfacció 

 Nº de casos d’èxit 

presentats 

(europeus / 

simbiosi Bufalvent)  

Al moment I uns mesos 

després  

Realitzar-lo dins del 

termini 

Networking I mapa 

d’stakeholders preliminar 

 Número actors 

 Sectors 

representats 

 Grandària 

empreses 

 Quantitat 

empresaris 

Als 3 mesos 

Mínim 30: 

- 10 empresaris 

- Alters 

Difusió  Impacte mediàtic 

- Al mateix moment 

(esdeveniment) 

- Al final (feina feta 

i notícies) 

- 3 notes de premsa 

- 2 articles/ 

entrevistes 

Complementarietat dels 

participants 

 Quantitat i 

tipologia de residus 

 Sectors i perfils 

professionals 

 Edats 

Al moment 

- Implicació Centres 

Tecnològics (2 

centres) 

- Gent de diferents 

edats 

Mapa stakeholders 
 Fet/ no fet 

 Nivell de detall 
Principi i al final   Mapa stakeholders 

Idees / Nombre de sinèrgies 

viables 
 Plans d’empresa // 

Nous models de 
 3 projectes viables 
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negoci 

 Quantificació 

econòmica 

(T/any:€)  

 Innovació en 

residus, materials, 

procesos… 

 Nous productes I 

serveis 

 Nº idees: diversitat  

 Concurs idees 

Qualitat de les idees  

 Viabilitat tècnica I 

econòmica: Pla 

d’empresa 

 Productes nous 

Acabat el hackató i al 

final de l’acció 
3 idees viables 

Hackató (tribunal) 

 Tribunal: criteris 

prèviament definits 

(grau innnovació, 

etc) 

Al mateix moment 

5 persones + criteris 

(viabilitat econòmica, 

ambiental, tècnica + 

impacte) -ho hem de 

valorar- 

Innovació  

Viabilitat tècnica I 

econòmica 

 Grau d’innovació 

local, regional, 

nacional. Viabilitat 

tècnica i 

econòmica… 

Al presentar les idees  

Economia col·laborativa 

 Nombre de 

projectes 

compartits entre 

empreses 

participants  

3 mesos després  
3 empreses o entitats 

esperades 
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5.2.1. Acció: Redactar el Pla Local de Gestió de 

Residus 

Què ha de ser avaluat? Com ha de ser avaluat? 
Quan ha de ser 

avaluat? 
Resultats esperats: 

Si s’ha redactat i acabat Document Març 2019 
 

Aprovació del Pla 
Aprovació del Ple 

Municipal 
Març 2019 Unanimitat o majoria 

Qualitat del Pla / Abast 
% fraccions 

% generadors  
100% 

Èxit de participació  
Quantes accions de 

l’UrbanWins inclou  
Març 2019 

 

Timing 
Es compleix el 

cronograma 
Durant tot el procés  

Dóna resposta a les 

problemàtiques de la 

ciutadania?  

% de problemàtiques 

detectades I que 

estiguin cobertes per 

les accions descrites 

Març 2019 100% 

Pressupost de totes les 

accions a desnvolupar 

% accions 

pressupostades  
Març 2019 100% 

Inclou campanyes de 

sensibilització  
Si existeixen  Març 2019 Mínim 5 

Inclou mesures d’avaluació 

al llarg de la vigència del 

Pla 

Indicadors de 

seguiment per cada 

acció  

Març 2019 100% 
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6. Part IV: Proposta de comunicació i 

màrqueting per les accions  

6.1. Acció: Conscienciar als productors singulars, 

de la conveniència de minimitzar residus, reciclar 

i utilitzar adequadament el servei de recollida 

porta a porta 

 Determinar llistat establiments     

 Carta personalitzada a l’inici i al propietari 

 Identificació de la persona que fa la visita  

 Material gràfic de suport: 
o Guia 
o Rètols 
o Adhesiu 

 Disponibilitat web consulta 

 Telèfon/ whasapp 

 Retorn als establiments amb resultats obtinguts 

 Possibilitat de donar bujols de diferents mides (posar-ho sota el cubell) 
 
IDEES FORÇA 
 

 T’ajudem, i tu ens ajudes 

 Facilitem, i tu ens ajudes 
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6.2. Acció: Difondre i analitzar fluxos de recursos, 

residus i subproductes per explorar nous models 

de negoci 

 Conceptes: 
o Grup gent “pensant”  
o Projecte economia circular 
o Emprenedor + capacitat d’executar 
o Idees força  

 Objectiu: competitivitat, adaptabilitat, innovació... 
 Dilluns tindràs 3 nous models de negoci per a la teva empresa. 

o Ganxo conferenciant 
o Motivació econòmica 
o Residu= negoci / recurs 
o Lloc emblemàtic 

 Xarxes (campanya segmentada), imatge (vídeo...), target... 
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6.3. Acció: Redactar el Pla Local de Gestió de 

Residus 

 El Pla de Gestió ha de pensar en tots els orígens dels residus urbans (domèstics 
unifamiliars, domèstics plurifamiliars, comercials botigues, comercials fires i 
mercats, esdeveniments extraordinaris...). Ha d’analitzar i donar la solució 
adequada a totes les fraccions; a tots els tipus de recollida; a l’accessibilitat i 
comoditat; a les diferents persones i barris; tot per anar cap a l’objectiu que ens 
marquem com a ciutat.  
 
En definitiva, el Pla local de gestió de residus es fa pensant en tu! 
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7. Valoració 

En acabar, es va proposar als i les assistents opinar sobre diferents aspectes de la reunió, 

atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 com a la més baixa. A més, hi havia 2 

preguntes obertes que feien referència al que més havia agradat de la jornada i que podria 

haver estat millor. 

A continuació, aquests són els resultats dels 21 qüestionaris lliurats per part dels 

participants:  

 

El que més m’ha agradat! (13 persones) 

 Procurar la màxima participació.  

 Diversitat de dinàmiques i de grups.  

 L’intercanvi d’idees és interessant.  

 Diversitat. 

 Participació de tothom.  

 Bon ambient de treball.  

 Sensació de treball conjunt.  

 Format àgora.  

 Sessió concreta i pràctica. 

 El debat.  

 És divertit compartir el procés creatiu, 

noves idees...  

 World cafè: participar en totes les 

taules.  

 Gent amb ganes d’aportar. Les 

propostes són bastant idònies i 

realistes.  

 

Podria haver estat millor... (12 persones) 

 Més temps // Més temps de durada de la jornada // Ha mancat una mica més de temps 

per desenvolupar temes // Massa poc temps primera part del debat // Com sempre, es 

fa curt per la gran diversitat de temes a debatre. (5 persones) 

 Més concreció i detall dels 3 projectes // Manca definició acció economia circular (2 

persones).  

 Massa àgores, però no sé si es pot fer d’una altra manera. 

 Facilitat de la metodologia. 

 Haver rebut les 3 fitxes prèviament per portar-les llegides. 

 Pensar primer individualment, i després compartir.  

 L’organització + coordinació de les activitats. El cambrer no ha servit un cafè tot i 

haver-li recordat.  

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Total Ritme sessió  

8,33 8,48 9,05 8,76 8,65 
Adequat 62 % 

Ràpid 24 % 



 

 


