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1. Introducció  

La vuitena Àgora Ciutadana “Avaluació de  les accions pilot”, es va desenvolupar el dia 8 

d’abril de 2019 al Teatre Kursaal de Manresa. Van participar-hi un total de 25 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 impulsin la resiliència mediambiental urbana i contribueixin a avançar envers 

patrons de producció i consum més sostenibles. 

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

concrets. El principal objectiu del debat era conèixer el punt d’execució en el qual es 

troben les tres accions pilot escollides en la darrera Àgora ciutadana, avaluar-les i 

plantejar idees de futur i suggeriments de millora. Les tres accions pilot, són: 

 Redactar el Pla Local de Gestió de Residus 

 Conscienciar als productors singulars de residus sobre la convivència de minimitzar i 

reciclar, i informar acuradament del servei de recollida porta a porta 

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

models de negoci 

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

de les accions i els resultats de la implementació. En aquesta part es plantejaven diverses 

preguntes que les persones participants 

podien respondre des dels seus telèfons 

mòbils, i així promoure el seu interès i 

participació. 

En una segona part, i distribuïdes les 

persones en grups, s’avaluaven diversos 

aspectes de cada acció, atorgant una 

puntuació i compartint algunes reflexions.    

Finalment, les persones participants podien 

analitzar què calia millorar de cada acció i 
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com, a qui caldria implicar, i la seva possible replicabilitat futura, a més de compartir 

suggiments a tenir en compte.  

 

2. Programa  

Dia: 8 d’abril de 2019 

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

Lloc: Sala del Kursaal  

 

11.45 h Arribada i registre dels participants 

12.00 h Benvinguda i presentació de l’Àgora i dels seus objectius.  

12.15 h Avaluació de la primera acció: Redactar el Pla Local de Gestió de Residus (treball 

en grups). 

12.50 h Avaluació de la segona acció: Conscienciar als productors singulars de residus 

sobre la convivència de minimitzar i reciclar, i informar acuradament del servei de 

recollida porta a porta (treball en grups). 

13.25 h Dinar 

14.25 h Avaluació de la tercera acció: Difondre i analitzar fluxos de recursos, residus i 

subproductes per explorar nous models de negoci (treball en grups). 

15.00 h Idees de futur i suggeriments.  

15.40 h Cloenda. 

16.00 h Finalització de l’Àgora. 

 

3. Part I. Presentació de les accions 

Per a la presentació de les accions, es va utilitzar un aplicatiu web que permetia a les 

persones participants respondre a diverses preguntes des del seu telèfon mòbil.  

En aquest apartat es presenten les preguntes realitzades per a cada acció, indicant la 

resposta correcte, el nombre de persones que van respondre i el percentatge d’encerts. 
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Acció 1 Redactar el Pla Local de Gestió de 

Residus  

PREGUNTA 
RESPOSTA CORRECTA NOMBRE DE 

RESPOSTES 
PERCENTATGE 

D’ENCERTS 

Segons la Directiva europea 

2008/98/EC quina ha de ser la 

prioritat en la jerarquia de gestió 

de residus? 

La prevenció 13 100% 

Quin objectiu de recollida selectiva 

estableix el Pla Local de Gestió de 

Residus?  

60% 17 70,59% 

D'entre els 18 municipis d’entre 

50.000 i 150.000 habitants catalans, 

quina posició ocupa Manresa segons 

la quantitat de separació de 

residus? 

3 18 22,22% 

 

Acció 2 Conscienciar als productors singulars de 

residus sobre la conveniència de minimitzar i 

reciclar, i informar acuradament del servei de 

recollida porta a porta  

PREGUNTA 
RESPOSTA CORRECTA NOMBRE DE 

RESPOSTES 
PERCENTATGE 

D’ENCERTS 

Quants establiments s’han visitat 

en la campanya? 
849 16 75% 

D’entre els comerciants que 

coneixen el servei de cartró i no 

l’utilitzen, quin és el principal 

motiu? 

Generen molt poc cartró 14 42,86% 

D’entre els comerciants visitats 

referents al servei d’orgànica, quin 

és el sistema de gestió de residus 

més utilitzat? 

Contenidors 16 56,25% 
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Acció 3 Difondre i analitzar fluxos de recursos, 

residus i subproductes per explorar nous 

models de negoci  

PREGUNTA 
RESPOSTA CORRECTA NOMBRE DE 

RESPOSTES 
PERCENTATGE 

D’ENCERTS 

Quina va ser la presència dels 

diferents àmbits de la quàdruple 

hèlix a l’ÀgoraEC? Ordena de més a 

menys assistents 

1/ Empresa  
2/ Universitat 
3/ Administració pública 
4/ Societat civil 

17 5,88% 

Quantes iniciatives es van presentar 

a l’ÀgoraEC? 
5 17 94,12% 

Quin projecte va obtenir el suport 

de l’ÀgoraEC? 

Projectes 1+4: Xarxa de calor 

amb residus del dipòsit de 

Bufalvent  i possibilitat 

d'assecar estella 

16 100% 

 

 

4. Part II. Avaluació de les accions 

L’objectiu era valorar diversos aspectes o àmbits de cada acció, i detectar de quina 

manera es podia millorar l’acció. Concretament, cada grup podia valorar de cada acció: 

 

- Rellevància (l’acció ha estat important per assolir els objectius i les prioritats 

prevists?) 

- Efectivitat (han estat efectius els resultats de la seva implementació?) 

- Impacte (quin ha estat l’impacte global de l’acció?) 

- Sostenibilitat (quant ha contribuït l’acció a fer una ciutat més sostenible?) 

- Transferibilitat (en quina mesures és una acció que es podrà replicar o reproduir?) 

- Compromís (quin ha estat el nivell d’implicació de la comunitat?) 

- Valoració general de l’acció. 

 

En aquest apartat es presenta la puntuació mitjana aconseguida per cada ítem, en una 

escala entre l’1 i el 5, sent 5 la puntuació la millor valoració i 1 la pitjor. 
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Acció 1. Redactar el Pla Local de Gestió de Residus 

      

 

Àmbits  1 2 3 4 5 

Rellevància: l’acció ha estat important per assolir els 
objectius i les prioritats prevists? 

          

Efectivitat: han estat efectius els resultats de la 
implementació?  

          

Impacte: quin ha estat l’impacte global de l’acció? 

          

Sostenibilitat: quant ha contribuït l’acció a fer una 
ciutat més sostenible?  

          

Transferibilitat: en quina mesura és una acció que es 
podrà replicar o reproduir?  

          

Compromís: quin ha estat el nivell d’impolicació de la 
comunitat  

  

 

        

VALORACIÓ GENERAL DE L’ACCIÓ 

          

 

Comentaris:  

- Els grups que han puntuat més baix, és perquè s’han centrat en l’actual nivell de 

redacció. Actualment, no està acabat de redactar, no té accions concretes, i s’han 

explicat només algunes hipotètiques (Desconeixment de les accions). Des d’aquest 

punt de vista, no es pot mesurar l’impacte, ni la sostenibilitat, ni l’efectivitat de 

les accions, per exemple.  

4,5 

3 

3,2 

3,6 

4,2 

4 

4 
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- Els grups que han valorat positivament, ho fan argumentant que ja és un valor que 

el Pla hagi servit per a fer executables les propostes de les Àgores, i per tant, per 

fer-les viables, sostenibles, coherents amb l’acció municipal, etc. 

- La metodologia es considera transferible, però el redactat, el document en sí 

mateix, no ho és.   

- Respecte el compromís, un grup considera que han faltat agents de la ciutat, tot i 

entendre que és un tema molt específic i tècnic, difícil que la comunitat hi 

participi. En canvi, si es compara amb altres processos, la valoració és positiva. 

 

Acció 2. Conscienciar als productors singulars de residus sobre la 

conveniencia de minimitzar i recilar, i informar acuradament 

del servei de recollida porta a porta 

      

 

Àmbits  1 2 3 4 5 

Rellevància: l’acció ha estat important per assolir els 
objectius i les prioritats prevists? 

          

Efectivitat: han estat efectius els resultats de la 
implementació?  

          

Impacte: quin ha estat l’impacte global de l’acció? 

          

Sostenibilitat: quant ha contribuït l’acció a fer una 
ciutat més sostenible?  

          

Transferibilitat: en quina mesura és una acció que es 
podrà replicar o reproduir?  

          

4,4 

4 

3,6 

3,7 

5 
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Compromís: quin ha estat el nivell d’impolicació de la 
comunitat  

  

 

        

VALORACIÓ GENERAL DE L’ACCIÓ 

          

 

Comentaris:  

- Varis grups consideren que és un bon punt de partidai un grup afegeix que els 

elements de sensibilització en els quals es basa, són primordials per avançar.  

- Els valors d’impacte són positius però cal ser més ambiciós.   

- Altres projectes voldrien aquests resultats. 

- Tot just s’ha acabat d’implementar, hi ha poc temps per valorar. 

- No es pot quedar en una acció puntual, s’ha de mantenir en el temps.  

 

Acció 3- Difondre i analizar fluxos de recursos, residus i 

subproductes per explorar nous models de negoci 

      

 

Àmbits  1 2 3 4 5 

Rellevància: l’acció ha estat important per assolir els 
objectius i les prioritats prevists? 

          

Efectivitat: han estat efectius els resultats de la 
implementació?  

          

Impacte: quin ha estat l’impacte global de l’acció?  

          

3,5 

4,2 

4 

4,5 

3,8 
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Sostenibilitat: quant ha contribuït l’acció a fer una 
ciutat més sostenible?  

          

Transferibilitat: en quina mesura és una acció que es 
podrà replicar o reproduir?  

          

Compromís: quin ha estat el nivell d’impolicació de la 
comunitat  

  

 

        

VALORACIÓ GENERAL DE L’ACCIÓ 

          

 

Comentaris:  

- Es valora la bona acceptació i valoració que van realitzar les persones que van 

participar a l’Àgora. Un altre grup considera que fer xarxa és un intangible ben 

difícil d’aconseguir, però que calen nous enfocs per solucionar els vells 

problemes, i l’AgoraEC va funcionar en aquest sentit.  

- El grup que fa la valoració negativa relativa dels resultats, considera que no es 

van assolir els objectius previstos.   

- En quan al compromís, qui valora negativament ho fa destijant més persones 

participants, més projectes presentats, etc. 

- Per valorar l’impacte cal centrar el projecte. Si es valora l’AgoraEC, l’impacte, 

sostenibilitat... existeix. Si es valoren els projectes que han rebut el suport, 

encara no es poden avaluar perquè el Pla de Viabilitat està en procés de 

redacció.  

 

5. Part III. Dinàmica de World Cafè 

A la darrera part de la sessió, es convidava a les persones participants a voltar per les 

taules i anotar les seves idees en un panell per cada acció, responent a 4 preguntes: 

 

 Què cal millorar i com? 

 A qui s’ha d’implicar / quines sinèrgies cal crear? 

 Replicabilitat futura. 

 Suggeriments 

 

4 

4,8 

3,7 

4,3 
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Acció 1. Redactar el Pla Local de Gestió de Residus 

QUÈ CAL MILLORAR I COM? A QUI IMPLIQUEM/SINÈRGIES A CREAR? 

- Conscienciar a productors, 

veïns/es, empreses, ... a tothom. 

- Establir objectius quantitatius.  

- Concretar les accions per complir 

els objectius del Pla (4 persones). 

- Definir i concretar un calendari (el 

temps) i el finançament (recursos) 

(3 persones).  

- Agrupacions veïnals (2 persones). 

- Ciutadania (2 persones). 

- Sector comercial. 

- Consorci del Bages per a la Gestió de 

Residus.  

- Empreses. 

- Gent jove. 

- Col·legis, barris i sectors de la 

societat. 

- Electrorecycling i el Pont de Vilomara. 

REPLICABILITAT FUTURA SUGGERIMENTS 

- Fer seguiment de millora contínua.  

- Actuacions relacionades amb 

reglaments (“obligació”). 

- Observatori del Pla? 

- Implementar metodologia de 

reducció del Pla. 

- Ajudar altres municipis amb 

experiència adquirida. 

- Més comunicació a la ciutat. 

- Acord polític ampli! 

- Fer-lo conjuntament amb diferents 

sectors, empresa, població, etc. 

- Comunicar els èxits de la 

implementació d’accions dels 

ciutadans. 

- Atenció al residu CO2. 

- Fer “campanya” aprofitant 

l’aprovació. 
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Acció 2. Conscienciar als productors singulars de residus sobre la 

conveniencia de minimitzar i recilar, i informar acuradament 

del servei de recollida porta a porta 

QUÈ CAL MILLORAR I COM? A QUI IMPLIQUEM/SINÈRGIES A CREAR? 

- Arribar a més gent. 
- Arribar a més productors de 

residus. 
- Més sensibilització dels generadors. 
- Arguments perquè tothom hi 

participi. 
- Incentius econòmics grans 

productors. 
- Obligar per ordenança municipal a 

separar als grans productors (3 
persones). 

- Conscienciar i obligar al 
compliment de la Llei de gestió de 
residus, especialment a l’apartat 
comercial i a l’obligació de reciclar 
(2 persones). 

- Taxa justa. 
- Actuar sobre més tipus de residus. 
- Mesurar l’impacte si no s’hagués 

fet la campanya. 

- Públic – privat (indústria). 
- Totalitat g.p, més mitjans i petits g.p. 
- Els 2.000 establiments. 
- Campanyes educatives als centres de 

formació. 
- Implicar a associacions comerciants. 
- Implicar als comerços que no volen 

participar. 

REPLICABILITAT FUTURA SUGGERIMENTS 

- Seguiment continu del compliment 
de la llei de residus (2 persones). 

- Fer difusió de casos d’èxit. 
- La conscienciació requereix 

constància. 

- Ampliar l’àrea de recollida. 
- S’ha de tenir un informador ambiental 

sempre treballant-vigilant, etc. (2 
persones). 

- Campanya de vidre i envasos. 
- Control específic/individual 

participació. 
- Fer un seguiment dels comerços 

participants i incrementar la 
sensibilització contínua. 
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Acció 3- Difondre i analizar fluxos de recursos, residus i 

subproductes per explorar nous models de negoci 

QUÈ CAL MILLORAR I COM? A QUI IMPLIQUEM/SINÈRGIES A CREAR? 

- Millorar la comunicació, ampliant el 
temps de difusió inicial per  
presentar els projectes. Més temps, 
més comunicació i més gent 
implicada (4 persones). 

- Ser més específics en els 
paràmetres de participació. 

- Més jornades d’aquest tipus. 
- Augmentar la població que hi 

participa. Incrementar el número 
de persones i de col·lectius. 

- Més espai per als post-its. 

- Ciutadania (veïns/es i entitats). 
- El sector productiu. 
- Fer-ho periòdicament però temàtic. 
- A l’empresa en general i entre 

empresa i administració. 

REPLICABILITAT FUTURA SUGGERIMENTS 

- Donar continuïtat, difusió i 
participació al projecte escollit. 

- Seguir treballant amb la iniciativa. 
- Crear incentius econòmics al canvi 

o exploració de models de negoci. 
- Observatori: índex de circularitat 

%. 
- Convocatòria més oberta i amb més 

temps per àmbits similars. 

- De les propostes triades, uns estudis 
de viabilitat econòmica molt acurats. 

- Més temps per presentar projectes. 
- Més anàlisi de fluxos. 
- Anar més enllà estrictament dels 

residus. 
- Fer més èmfasi en la xarxa d’actors. 
- Que es repeteixi periòdicament. 
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6. 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 22 qüestionaris lliurats per part dels 

participants:  

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Total Ritme sessió  

8,27 8,05 9,18 8,86 8,59 
Adequat 80,95 % 

Ràpid 19,05 % 

 

El que més m’ha agradat! (16 persones) 

 La dinàmica, que ha estat divertida, concreta i interessant (6 pers.) 

 La participació i implicació de les persones participants (4 pers.) 

 La presentació i dinàmica de votacions online, que ha estat una manera interactiva de 

participar (4 pers.) 

 L’ambient col·laboratiu.  

 El poder avaluar els projectes escollits i debatuts durant tant de temps. 

 La concreció de les actuacions i la valoració de la darrera Àgora (“realitat”). 

 Poder confrontar i compartir idees. 

 El treball en grups. 

 La idea de la sessió en general. 

 L’acceptació de les diferents opinions i l’esperit de millora. 

 

Podria haver estat millor... (13 persones) 

 Calia major concreció, especificitat i claredat en les preguntes que es formulaven per 

avaluar cada acció, ja que en ocasions costava poder valorar (9 pers.) 

 Més informació detallada de cada acció, ja que ha costat fer-ne la valoració a partir de 

la poca informació de la que es disposava (3 pers.) 

 Poc temps (sempre es fa curt). 

 Presència de personal més tècnic. 

 Una mica més d’agilitat. 

 


