Cafè 2: Agendes Compartides
debat

Les 14 idees força del

Una agenda d’agendes: de l’estratègia de ciutat a missions específiques
1. Partim d’un escenari positiu: Sant Boi compta amb una estratègia de ciutat i
10 missions que han de portar-nos a un acord socioeconòmic de ciutat.
2. Treballar per missions específiques: Cada missió s’ha de treballar com una
agenda compartida. No avançar sense fer abans una bona diagnòsi.
3. Les agendes compartides han de ser transformadores: Pensar com a
sistema, actuar com emprendores. Des del consens general no es
transforma.
4. Diferents agents per a cada missió: Identificar els actors clau per a cada
missió, prioritzant aquells amb energia positiva. No cal que hi participi tothom.
5. Els reptes son globals i els impactes locals: La transformació vindrà del món
local, i aquest ha de dialogar amb nivells superiors, com a sistema.

Metodologies i instruments per a les agendes compartides
6. Equilibrar l’acció amb l’estratègica: Intentar orientar l’acció del dia a dia a
les agendes compartides. Alhora, evitar que l’estratègia resti agilitat en
l’acció.
7. Comptar amb una metodologia pràctica: Partim d’un mètode concepual
però necessitem una metodologia que posi ordre i rigor a tot el procés.
8. Utilitzar instruments propis i més digitals: No existeixen eines màgiques. Cal
anar provant eines pròpies, orientades a la digitalització. Establir també
sistemes d’avaluació i monitoratge de tot el procés.
9. No tenir por a provar: Experimentar amb accions pilots per obtenir exemples
tangibles que aportin credibilitat i convencin a més agents del territori.
10. Si no hi ha resistència, no hi ha canvi: Adoptar una actitud hacker i trobar
aquells forats del sistema que facilitin coalicions i canvis transformadors.

Noves narratives per motivar noves formes de participació
11. Generar noves narratives: L’agenda compartida significa que estem d’acord,
però també mostra una intenció d’acció amb la resta d’agents.
12. Visibilitzar el procés i tenir un diàleg permanent: Els agents han d’entendre
bé els reptes per prendre consciencia col·lectiva i motivar la participació.
13. Reconèixer i fomentar la co-responsabilitat: Els “deures” no son només de
l’Administració Pública. Les agendes compartides són entorns multi-actor.
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14. Establir nous incentius a la participació: Captar els interessos, pors i nivells
d’implicació dels agents implicats per poder definir estratègies win-win, de
valor compartit.

