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Les agendes compartides articulen la col·laboració d’actors del territori per
adreçar un repte compartit. Es focalitzen en la transformació, per avançar
cap a una visió de futur compartida i cap a patrons de desenvolupament més
sostenibles i inclusius.

Source: Joe Ravetz with reference to Ellen Mc Arthur Foundation

2

Per què agendes compartides?
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Diferents problemes requereixen diferents aproximacions
Problemes simples
§ Són relativament fàcils de definir
explícitament i els poden entendre la
majoria de les persones. S’expliquen amb
relacions directes de causa-efecte i tenen (o
poden tenir) una resposta correcta.
§ Per resoldre’ls, cal seguir la millor pràctica
(una solució ja contrastada).
§ La limitació principal sol ser la manca dels
recursos necessaris.

Problemes complicats
§ S’expliquen mitjançant relacions de causaefecte, però són més difícils d'entendre.
§ Es poden resoldre, però poden tenir més
d'una solució possible.
§ Calen coneixements tècnics per resoldre’ls,
però sovint es pot recórrer a bones
pràctiques. Els principals reptes són
disposar dels recursos necessaris i
identificar i aplicar una solució eficaç.

Problemes complexos
§ No estem segurs que els entenguem i no en sabem les solucions.
§ L’opinió dels experts i els actors sobre què cal fer per resoldre’ls és molt diversa i sovint
contradictòria.
§ Hi ha interconnexions múltiples entre els problemes i el seu context, que és inestable i
dinàmic.
§ Cap agent implicat en el problema el pot resoldre sense altres agents.
§ Calen coneixements tècnics i un procés d’aprenentatge per codesenvolupar una solució nova.
§ L’experimentació és necessària.
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A l’Administració estem tots molt ocupats fent moltes coses

Font: STEEP MANAGEMENT: Systems Thinking <http://steepmanagement.com/resources/systems-thinking/>.
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A l’Administració tendim a buscar respostes fàcils i que
tinguin resultats ràpids

Font: Agricultural Systems Thinking <https://agsystemsthinking.net/>.
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Les propostes sempre es fan amb bones intencions, però...

Els albergs per
als sensesostre
Les batudes

perpetuen el problema

antidroga incrementen

dels sensesostre.

els crims relacionats

L’ajut alimentari al

amb la droga.

Tercer Món hi incrementa
Els programes

la fam.

de formació laboral
incrementen
l’atur.

Font: DAVID PETER STROH : Systems Thinking for Social Change, 2015.
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Desenvolupar bones idees i solucions és relativament fàcil

Font: RSA: From design thinking to systems change <https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/from-design-thinking-to-system-change>.
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Implementar-les és una altra cosa....

Font: RSA: From design thinking to systems change
<https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/from-design-thinking-to-system-change>.
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Administració i usuaris han de participar en el procés d’innovació
des de l’inici

Source: https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/from-design-thinking-to-system-change
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Estem en un context de canvi i transformació que comporta
amenaces i oportunitats
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L’Administració és un actor clau per promoure una reconfiguració
del sistema justa i sostenible
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L’Administració és un actor clau en els processos de transformació
£ Les transformacions requereixen noves fórmules de col·laboració entre
governs, acadèmia, empreses i societat civil, així com noves fórmules de
govern participatiu, amb aproximacions flexibles, obertes i dinàmiques, que
fomentin l’experimentació, l’aprenentatge i l’adaptabilitat.
£ L’Administració ha de facilitar i acompanyar els processos de canvi. No
només cal promoure espais de trobada i col·laboració entre actors diversos,
sinó que sovint cal adaptar els marcs reguladors, calen nous incentius,
noves formes de finançament i noves maneres de gestionar el risc
compartit.
£ Les administracions públiques han de garantir que les iniciatives
transformadores siguin equitatives i justes en termes econòmics, socials i
ambientals.
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Agendes compartides
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Agendes multi-actor focalitzades en reptes i que promouen la
transformació
£ Les agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social que s’impulsen
en el marc de la RIS3CAT articulen l’acció d'actors diversos per afrontar
conjuntament un repte compartit. No són agendes de l’Administració.
£ El punt de partida és la identificació d'un repte rellevant per al territori o per a un
col·lectiu, que requereixi desenvolupar noves aproximacions i solucions
col·laboratives: avançar cap al residu zero, disminuir la contaminació de l’aire,
recuperar un espai natural, millorar la mobilitat en un barri o afrontar els
problemes de dependència de la gent gran...
£ Per avançar en la direcció desitjada, cal identificar oportunitats associades al
repte: les prioritats de l’agenda.
£ Cal identificar els obstacles que impedeixen que aquestes oportunitats
esdevinguin realitats, i plantejar, desenvolupar i provar solucions concretes per
afrontar-los.
£ Els obstacles o problemes es poden afrontar de maneres molt diferents.
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Les agendes compartides en tres passos

1. Entendre el repte i preparar la
base per a l’acció col·lectiva

el

2. Codissenyar i provar solucions
innovadores mitjançant una agenda
compartida

3. Assolir impacte sistèmic: avançar
cap a la visió compartida

1.1. Delimitar
repte al territori
1.2. Crear un grup promotor

1.3. Definir una visió de futur compartida
1.4. Definir una visió compartida
de la situació actual

2.1. Codissenyar noves
solucions per als problemes
identificats i provar-les

3.1. Reproduir i escalar
les solucions provades

1.5. Concretar les prioritats de l’agenda
1.6. Definir un primer model
de governança

Implicar actors rellevants i reforçar el seu compromís amb la visió de futur compartida
Desenvolupar el model de governança i eines de suport per a l’acció col·lectiva, per al monitoratge i per a l’aprenentatge es tratègic

http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/agendes-compartides.pdf
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Processos i impactes de les agendes compartides
Repte global (ODS)
Repte al territori (visió compartida)
Oportunitats
Obstacles

Prioritat 1

Prioritat 2

Problema
2.1

Problema
2.2

Prioritat n

Problema
2.n

Procés
Impacte

Actuacions

Solució
2.2.1

Solució
2.2.2

Solució
2.2.n

http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/agendes-compartides.pdf

£ Les prioritats són les oportunitats que permeten transformar el sistema cap a la visió de futur
compartida.
£ Les actuacions es focalitzen en els problemes o obstacles que impedeixen fer efectives les
oportunitats.
£ Els problemes no tenen solucions úniques ni simples. Els actors implicats discuteixin les possibles
actuacions i el seu potencial d’impacte, que caldrà provar i validar amb projectes pilot.
£ Cal un sistema de monitoratge focalitzat en l’aprenentatge estratègic i que promogui l’adaptació.
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