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LEMENTACIÓ

Mètode Reptes de ciutat

Fase 1

Comencem amb la
fase d’Observació, en
la qual definim un repte
de ciutat a partir d’un
problema en el territori
i analitzem la capacitat
per a solucionar-ho de
forma col·laborativa.
Aquesta primera fase
és clau per establir unes
bases clares i augmentar
les possibilitats d’èxit de
tot el procés.

Definir el problema
i el repte de ciutat

Avaluar la viabilitat de la
col·laboració multiactor

Formar l’Equip motor

borem?

Com col·la

Reunions
es
exploratòri

OBSERVACIÓ
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Introducció

Abans de dissenyar i desenvolupar qualsevol
projecte innovador, és important començar
amb la identificació del problema o necessitat de canvi que volem abordar en el
territori, ja sigui social, cultural, econòmic o
mediambiental. La fase d’Observació ens
ajudarà a comprendre el problema inicial i
a reformular-lo com un repte de ciutat que
també encaixi amb la visió estratègica de la
ciutat o el territori.

col·laborativa amb aquests actors, serà
imprescindible formar un Equip motor que
continuï impulsant les fases següents del
procés.
En resum, l’objectiu d’aquesta fase és
identificar una necessitat de canvi (problema), convertir-la en una oportunitat
d’acció (repte) i avaluar la capacitat de
treballar de forma col·laborativa amb
l’ajuda d’un equip que guiï tot el procés.

El repte representa una oportunitat d’acció
per donar resposta al problema plantejat.
Per aquest motiu, el repte guiarà el disseny
de noves accions que ens apropin al canvi
desitjat en la nostra ciutat o territori, tot entenent que fins ara les solucions existents no
han estat suficients per provocar el canvi.
Tindrem més capacitat d’acció com més
actors estiguin interessats a implicar-se en
el procés de buscar solucions al repte. Si
considerem que és viable treballar de forma
OBSERVACIÓ
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Flux de treball
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Definir el problema
i el repte de ciutat

Què és

Detectar i comprendre el problema és el
primer pas abans de començar a proposar
accions innovadores que impulsin canvis en
el territori. Un cop s’ha identificat el problema
que es vol abordar, és important analitzar-lo
des de diverses perspectives per tal de
comprendre’n el context i el canvi que es vol
aconseguir.
Amb aquests elements es pot definir el repte
de ciutat, el quals ens guiarà per donar
resposta a un problema local urgent o per
millorar la situació socioeconòmica actual,
tot aprofitant els contextos canviants (polítics, mediambientals, socials, culturals, etc.).

OBSERVACIÓ

Per a què

Aquest primer pas permet identificar i
comprendre aspectes rellevants sobre el
problema identificat, com ara el seu nivell
d’incidència, els principals actors que n’estan afectats, els factors socials i culturals
associats, el sentit d’urgència per a solucionar-lo, entre d’altres. A més, ajudarà a reflexionar i visualitzar el canvi desitjat que es vol
aconseguir en el territori.
A partir d’aquí, es podrà definir més clarament el repte de ciutat que es vol abordar
de manera col·laborativa. Treballar partint
d’un repte específic ajuda a no perdre de
vista l’objectiu per apropar-nos al canvi
desitjat.

SUBFASE

20
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O1

O2

O3.1

O3.2

Construcció del repte

O1

30'-5 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
O1

Resultat desitjat
Comprensió del
problema identificat
i definició del repte
de ciutat amb què
s’associa

Com s’utilitza
1 Llegir les preguntes de la fitxa de treball.
2 Recopilar informació sobre el problema i reflexionar
sobre els aspectes que es vagin identificant.
3 Facilitar la conversa en equip sobre els aspectes
identificats i completar l’apartat Anàlisi del problema
de la fitxa amb les idees que hagin estat consensuades.
4 En l’apartat Definició del repte, facilitar la conversa
per reformular el problema com un repte, és a dir,
com una oportunitat d’acció.
5 Finalment, escriure el repte de ciutat específic que
es treballarà a partir d’ara tot seguint les indicacions
de la fitxa.

? LLEGENDA

OBSERVACIÓ

SUBFASE

*vegeu fitxa ⟶
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Fitxa Construcció del repte

O1

Anàlisi del problema
PROBLEMA

1
Quin és el problema
que estem intentant
abordar?

scarr

Quins factors socials,
culturals i econòmics
componen aquest
problema?

Quines proves
indiquen que és
important solucionar
aquest problema?

Quin és el canvi que
t’agradaria provocar?

Com hi encaixa amb
la visió estratègica
de la ciutat?

Valorar les conseqüències
de no abordar el
problema

Per què no hem
pogut abordar el
problema amb èxit
fins ara?

e

De

De

scarre

r fi txa

ga

r fi txa

3

Definició del repte

Verb que suggereixi una acció
(canviar, millorar, augmentar…)

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Definición del problema (p.48). En: diitoolkit.org

Què?

per a

						
Aconseguir el canvi desitjat

?
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IUTAT
R E P TE D

Com podríem										

EC

IUTAT

Torna a plantejar el problema com una pregunta que suggereixi una oportunitat d’acció (és a dir, com un repte) tot seguint l’estructura següent:

EC

ga

A qui li afecta aquest
problema?

2

CANVI DESITJAT

Avaluar la viabilitat de la
col·laboració multiactor
Què és

Davant de reptes de ciutat complexos, cal la
col·laboració multiactor per tal d’incorporar
perspectives diferents al disseny d’accions.
Cap actor és capaç de solucionar problemes complexos de manera individual. La
capacitat d’idear solucions innovadores i
sistèmiques és limitada si els actors treballen de forma independent i no coordinada,
i si no comparteixen els seus esforços, les
seves perspectives i els seus aprenentatges.
Així doncs, abans de donar resposta a un
repte complex, és important avaluar la viabilitat de treballar de forma col·laborativa
amb diferents actors del territori, com ara
la ciutadania, el sector empresarial, social i
cultural, l’àmbit acadèmic i l’administració
pública.

 Si la col·laboració multiactor no és viable, pot ser
que les fases i les eines d’aquest mètode ja no siguin
útils per a tu, ja que estan dissenyades per a processos multiactor.
OBSERVACIÓ

SUBFASE

26

Per a què

Aquesta anàlisi ens permetrà valorar si la
col·laboració multiactor és l’enfocament
adequat per abordar el repte de ciutat que
s’ha definit.
En primer lloc, comprovarem que hi ha diferents actors entorn del repte, i que tenen necessitats i interessos diferents. En segon lloc,
analitzarem el seu nivell d’interdependència
i cohesió a causa de la complexitat i l’escala
del repte. Per últim, avaluarem la seva capacitat i predisposició a treballar junts vers un
objectiu comú: generar solucions al repte de
ciutat definit.
En línies generals, es necessiten tres condicions prèvies per tal que la col·laboració
multiactor sigui viable:
→ La urgència del canvi.
→ L’existència d’una persona, organització o
equip de referència.
→ La disponibilitat dels recursos adequats.
Inspirat en Flood, J., Minkler, M., Laveri, S. H., Estrada, J., & Falbe, J. (2015). The
Collective Impact model and its potential for health promotion: Overview and
case study of a healthy retail initiative in San Francisco. Health Education &
Behavior, 42(5).
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O2

O1

O3.1

O3.2

Viabilitat d’un procés
multiactor

O2

30'-5 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
O2

O1

Resultat desitjat
Comprendre el nivell
de complexitat i
l’abast del repte.
Verificar si existeixen
les condicions prèvies
necessàries per
a la col·laboració
multiactor.

? LLEGENDA

OBSERVACIÓ

Com s'utilitza
1 Revisar la fitxa prèvia Construcció del repte O1
abans de completar la fitxa de treball actual.
2 Pregunta 1: Reflexionar sobre els actors clau per al
repte de ciutat definit. Si la resposta és afirmativa,
considera la col·laboració multiactor per abordar el
repte i continua la fitxa.
3 Pregunta 2: Reflexionar sobre la complexitat i
l’escala del repte a partir de les subpreguntes. Si les
respostes són afirmatives, l’enfocament col·laboratiu
serà el més adequat. Continua la fitxa.
4 Si alguna de les respostes anteriors és negativa,
descarta abordar el repte definit des de la col·laboració multiactor. Pot ser que les fases i eines d’aquest
mètode ja no siguin útils per a tu, ja que estan dissenyades per a processos multiactor.
5 Pregunta 3: Verificar si existeixen les condicions
prèvies necessàries per a la col·laboració multiactor a partir de les subpreguntes. Si alguna resposta
d’aquest bloc és negativa, s’hauria de treballar en el
reforç d’aquest aspecte.

SUBFASE

*vegeu fitxa ⟶
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Fitxa Viabilitat d’un procés multiactor

CIUTA
T

La col·laboració multiactor és la millor manera d’abordar
aquest repte?

REPTE

REPTE

2

Els actors estan
desconnectats?

DE

DE

O2

En quin grau?

CIUTA
T

COMPLEXITAT

Existeixen diferents actors que
poden influir sobre el repte?

⎕ SÍ

scarre

Hi ha urgència
d’abordar el repte?

scarr

ga

ESCALA

e

⎕ NO

r fi txa

Inspirat en ▷ FSG (2015). Collective Impact Feasibility Framework. En: fsg.org

⎕ NO

Hi ha cap organització
o persones amb
capacitat d’influència
i lideratge a nivell
local per impulsar la
resolució del repte?
⎕ SÍ

Quina o quines?

⎕ NO

Existeixen recursos
per mantenir la
col·laboració mentre
duri el procés?
⎕ SÍ

Per què?

PRECONDICIONS

De

⎕ SÍ

Per què?

⎕ NO

El repte ha afectat o
interessa a la majoria
dels actors?

r fi txa

De

⎕ NO

Els actors haurien de
treballar junts per
a donar resposta al
repte?

⎕ SÍ

ga

Els diferents actors estan preparats per a la col·laboració
multiactor?

⎕ SÍ

1

Quins són?

3

Quins?

⎕ NO

Quins?
Els actors implicats
havien treballat
abans de forma
col·laborativa?
⎕ SÍ

⎕ NO

Quan?

Formar l’Equip motor

Què és

L’Equip motor és un dels elements més importants per poder donar resposta al repte de
ciutat, doncs el seu objectiu principal és facilitar la col·laboració entre els diferents actors i
guiar el procés de treball conjunt.
Aquest equip ha d’estar format per persones
amb capacitat d’influència i lideratge, les
quals representin tant les organitzacions
interessades en iniciar el procés, com els interessos dels actors que s’hi aniran integrant
posteriorment.
Les responsabilitats de l’Equip motor evolucionaran a mesura que avancin les fases
d’aquest mètode. Les seves tasques principals són avaluar el context i la viabilitat del
repte, integrar-hi actors rellevants, convocar
reunions exploratòries, facilitar la creació
d’una visió compartida, coordinar el disseny
d’accions i vetllar pel seu seguiment i avaluació, entre d’altres.

OBSERVACIÓ

Per a què

Formar l’Equip motor permet identificar el
grup de persones que facilitarà l’alineació i
col·laboració entre els actors i coordinarà el
procés de cocreació de solucions per tal que
la resolució del repte tingui èxit.
Tanmateix, aquest exercici permetrà assignar diferents papers i responsabilitats a
cada persona que conforma l’Equip motor.
Pot ser que alguns papers estiguin assignats
a vàries persones alhora, o que sigui una
mateixa persona la que s’encarregui de
diferents responsabilitats.

SUBFASE
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O1

O2

O3.1

O3.2

O3.1

O3.2

30'-4 hores
30'-1 hores
Individual
En grup

O3.2

Com s’utilitza
1 Identificar possibles persones i organitzacions de
referència a nivell local (amb una certa influència i
capacitat de lideratge) que podrien formar part del
futur Equip motor.
2 Facilitar la conversa sobre els aspectes clau de
l’Equip motor utilitzant la fitxa de Preguntes de guia
O3.1.

Materials
O3.1

Formació de l’Equip
motor

O2

Resultat desitjat
Identificar les persones
que integraran l’Equip
motor i definir la seva
organització interna.

3 Acordar i reunir els integrants definitius de l’Equip
motor en funció de les respostes anteriors.
4 Un cop s’hagi format l’Equip, completar la fitxa Taula
de responsabilitats O3.2 per assignar papers, funcions i
tasques específiques a cada membre de l’equip.
Les responsabilitats, l’enfocament del treball i els
integrants de l’Equip motor poden anar variant durant
el procés en funció de les necessitats de cada fase.

? LLEGENDA

OBSERVACIÓ

SUBFASE

EQUIP MOTOR

vegeu fitxes ⟶
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Fitxa Formació de l’Equip motor

Preguntes de guia

O3.1

1

2

3

Ja existeix un equip organitzat que pugui
assumir el paper d’Equip motor?

Quina capacitat directiva (coordinació) i
tècnica (habilitats) necessitarà l’Equip motor?

Qui finançarà el treball i la infraestructura de
l’Equip motor a curt i llarg termini?

Quantes persones caldrà que s’hi dediquin a
temps complet / parcial?

De quant serà el pressupost disponible?

Si ja existeix, hauria d’assumir aquest paper o
hauríem de crear un equip nou?

A qui haurà d’informar l’Equip motor?

4

5

En quin espai treballarà?

Amb quina freqüència s’haurà de reunir?

Quines són les eines de coordinació i
comunicació que utilitzarà?

Quines fases i subfases d’aquest mètode
es poden començar a planificar en un
cronograma?

ga

e

De

scarr

scarre

r fi txa

De

ga

r fi txa

Inspirat en ▷ Collective Impact Forum & FSG (n.d.). Backbone Starter Guide. En: fsg.org

• Definir i compartir el problema
• Assegurar la creació d’una visió compartida
• Impulsar el procés
• Altres:

O3.2

r fi txa

COORDINACIÓ
FACILITACIÓ

Construir
comunitat

• Comunicar la urgència del canvi
• Coordinar convocatòries i crides a l’acció
• Proposar la incorporació de nous actors clau
• Promoure activitats del Grup d’impacte per fer comunitat
• Produir i gestionar contingut informatiu
• Altres:

GESTIÓ DE DADES

Facilitar
activitats

Establir mecanismes
d’avaluació

De
r fi txa

• Mobilitzar recursos públics i privats
• Alinear recursos i capacitats
• Altres:

• Coordinar i facilitar la comunicació i col·laboració entre els actors
• Guiar el disseny de les reunions i tallers de cocreació
• Buscar oportunitats d’alineació amb altres projectes
• Assegurar que les accions es fonamenten en dades fiables
• Altres:
• Recollir, analitzar, interpretar i comunicar dades
• Definir indicadors d'impacte compartits
• Avaluar accions
• Altres:

Altres
* Cada persona de l’Equip motor pot tenir assignades diferents responsabilitats alhora. Al seu torn, algunes responsabilitats poden estar assignades a diferents persones.

Inspirat en ▷ Collective Impact Forum & FSG (n.d.). Backbone Starter Guide. En: fsg.org

PERSONES ASSIGNADES*

Mobilitzar
recursos

e

• Aprendre lliçons sobre el repte de ciutat
• Fer recomanacions de política pública
• Altres:

scarr

Proposar política
pública

De

ga

scarre

Guiar la visió
i l’estratègia

Taula de responsabilitats

ga

Fitxa Formació de l’Equip motor

Mètode Reptes de ciutat

Fase 2

Durant la
fase d’Exploració,
identifiquem i
integrem les diferents perspectives
i interessos dels actors implicats en el
repte de ciutat per
unificar prioritats
i definir una visió
compartida.
EXPLORACIÓ

42

Identificar nous
actors rellevants
Definir i reunir el
Grup d'impacte
Planificar un taller de
cocreació
Explorar el repte de forma
col·laborativa
Crear una visió de futur
compartida
Com co

l·labore

Reunion
s
exploratò
ries
Tallers d
e
cocreac
ió

m?

Introducció

La fase d’Exploració busca generar el coneixement necessari per definir una visió
compartida del repte de ciutat.
Els reptes de ciutat acostumen a ser
complexos i afecten diferents actors de
diverses formes. A fi de donar resposta als
reptes, cal iniciar processos col·laboratius
amb els actors bé afectats bé interessats
en el repte.

És essencial destacar el paper clau del
Grup d’impacte, ja que són precisament
els seus integrants els que experimenten
el problema i, per tant, els que han de participar en la cocreació de solucions que
impulsin el canvi desitjat per a la ciutat.

En aquesta fase, l’Equip motor comença
tot identificant els actors rellevants per
al repte de ciutat, amb la finalitat de reunir-los després i integrar-los en el Grup
d'impacte. L’objectiu final de l’Equip motor
és incorporar diferents interessos, prioritats
i perspectives al procés per tal que s’arribi
a una diagnosi comuna sobre la situació
actual i crear una visió compartida de
l’escenari futur que volem tenir.

EXPLORACIÓ

44
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Flux de treball

REUNIÓ EXPLORATÒRIA 1

IDENTIFICAR
NOUS ACTORS
RELLEVANTS

E1.1

E1.2

MAPA
D’ACTORS:
IDENTIFICACIÓ

DEFINIR I
REUNIR EL GRUP
D'IMPACTE

REUNIÓ EXPLORATÒRIA 2

TALLER DE COCREACIÓ

EXPLORAR EL
REPTE DE FORMA
COL·LABORATIVA

PLANIFICAR
UN TALLER DE
COCREACIÓ

E2

E3.1

CONSTRUCCIÓ
DEL GRUP
D’IMPACTE

DISSENY DEL
TALLER DE
COCREACIÓ

E4.1

CREAR UNA
VISIÓ DE FUTUR
COMPARTIDA

E4.2

DIAGRAMA
DE CAUSES

E5

EIXOS D’ACCIÓ
COMPARTITS

MAPA DE
FORCES

MAPA
D’ACTORS:
PRIORITZACIÓ

AVALUACIÓ

EXPLORACIÓ

46

SUBFASE

TALLER DE COCREACIÓ

EINA

REUNIÓ EXPLORATÒRIA

EQUIP MOTOR

GRUP D'IMPACTE
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Identificar nous actors
rellevants

Què és

El primer pas de la fase d’Exploració consisteix a identificar i analitzar quins altres
actors són rellevants per al repte de ciutat
definit, a més de l’Equip motor.
És clau que l’Equip motor conegui quines
persones i organitzacions estan relacionades amb el repte, el sector al qual pertanyen,
com es relacionen entre elles, quin és el seu
grau d’interès i d’influència en el repte com
és de prioritari integrar-los en el procés.

EXPLORACIÓ

Per a què

El principal objectiu de fer un mapeig d’actors
és identificar persones, organitzacions o iniciatives:
→ que hauríem de reunir i d’integrar en el
Grup d'impacte.
→ compromeses que podrien participar més
endavant en el disseny de solucions.
→ reconegudes i amb capacitat d’influència
que podrien impulsar el procés i donar-li continuïtat.
→ amb recursos que podrien contribuir al
procés.
→ que donin suport al procés.
A partir d’aquesta anàlisi, l’Equip motor podrà
decidir quina és la millor estratègia per integrar a cadascun dels actors identificats en el
procés per abordar el repte de ciutat. Alguns
exemples d’estratègies són convidar els actors
a cocrear els següents passos del procés,
mantenir-los informats de l’evolució de cada
fase, demanar que li donin suport, observar la
seva relació amb el repte, convidar-los com a
observadors, etc. L’estratègia de l’Equip motor
que se seleccioni dependrà del nivell d’implicació i d’influència dels actors que participaran en el repte de ciutat.

SUBFASE

48

49

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Mapa d’actors:
Identificació

E1.1

30'-4 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
E1.1

O2

O1

Resultat desitjat
Identificar i visualitzar
els principals actors
relacionats amb el
repte.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

Com s’utilitza
1 Identificar aquells actors o grups d’actors rellevants
relacionats amb el repte de ciutat definit.
2 Ubicar cada actor a la fitxa Mapa d’actors: Identificació E1.1 en funció del sector al qual pertany (Ciutadania, Empresa, Centre de Coneixement o Administració pública).
3 Al mateix temps, situar cada actor al mapa en funció de la seva relació amb l’Equip motor; la relació pot
ser directa, indirecta o potencial (situar cada actor de
dins cap enfora, respectivament).
4 En el cas que hi hagi algun vincle entre els actors
identificats, això s’ha d’indicar al mapa amb una línia
que els uneixi.
Es poden usar diferents colors o símbols per veure tots
aquests elements de manera més clara.
El mapa d’actors pot anar variant a mesura que el
procés avanci. Així doncs, l’Equip motor haurà de
revisar-lo i actualizar-lo quan ho estimi oportú.

EQUIP MOTOR

*vegeu fitxa ⟶
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Fitxa Mapa d’Actors: Identificació
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▲
Inspirat en ▷ Laboratorio de Gobierno (2018). ¿Cómo podemos resolver problemas públicos a través de Proyectos de Innovación? Mapa de actores (p.23). En: lab.gob.cl

CENTRES DE
CONEIXEMENT
CIUTADANIA
▲

▲

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Mapa d’actors:
Priorització

E1.2

30'-4 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
E1.2

E1.1

O2

O1

Resultat desitjat
Definir diferents
estratègies
d’integració per als
actors identificats.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

Com s’utilitza
1 Revisar i comprendre la fitxa actual i els eixos que
componen la matriu.
La influència es refereix a la capacitat de cada actor
d’influir en el procés i de donar resposta al repte de
ciutat, mentre que la implicació fa referència al nivell
en què el repte afecta o interessa a cada actor.
2 Per cada actor identificat al Mapa d’actors: Identificació E1.1, avaluar el nivell d’influència i d’implicació i
acordar la seva posició en la matriu. Començar amb
aquells actors que tenen una relació directa amb
l’Equip motor.
3 Conversar sobre les estratègies que se seguiran per
integrar cada grup de actors en el procés, en funció
de la seva posició en la matriu. Cada quadrant de la
matriu inclou exemples d’estratègies que es poden
utilitzar.
4 Definir l’estratègia d’integració específica que se
seguirà per incorporar cada actor o tipus d’actor al
procés.

EQUIP MOTOR
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Fitxa Mapa d’Actors: Priorització

r fi txa

REPTE

CIUTA
T

ex. observar

CIUTA
T

DE

DE

ex. informar

IMPLICACIÓ
Quin és el nivell d’interès de cada actor en donar resposta al repte de ciutat?

+

Inspirat en ▷ Laboratorio de Gobierno (2018). ¿Cómo podemos resolver problemas públicos a través de Proyectos de Innovación? Matriu de priorització (p.16). En: lab.gob.cl

e

De

scarre

r fi txa
scarr

Quina és la capacitat de cada actor per a donar resposta al repte de ciutat?

ga

De

INFLUÈNCIA

ex. cocrear

REPTE

-

ex. demanar suport

ga

+

E1.2

Definir i reunir el Grup
d'impacte

Què és

Un cop l’Equip motor ha detectat quins són els
actors amb més interès i més influència en el
repte de ciutat, s’ha d’identificar els que formaran part del Grup d'impacte.
El Grup d’impacte el formaran els actors amb
què l’Equip motor començarà a cocrear el pla
d’acció per a donar resposta al repte. Aquest
grup ha de ser inclusiu i divers per tal d’integrar com més perspectives i recursos millor.
També ha de ser operatiu.
A fi que els actors del Grup d’impacte comencin a treballar de forma col·laborativa, l’Equip
motor ha de convidar-los a participar en el
procés i convocar-los a un primer taller de
cocreació. Els que formen part del Grup d’impacte han de sentir-se corresponsables del
repte de ciutat des del principi i veure clarament quin és el benefici i el retorn de la seva
participació.

EXPLORACIÓ

Per a què

Aquest exercici permet identificar els actors
del Grup d’impacte, conèixer les seves necessitats principals i determinar com poden
es poden beneficiar de participar en el procés. Comprendre el perfil dels participants és
clau per poder adaptar les dinàmiques de
treball a les seves característiques i personalitats.
En convocar al Grup d’impacte, l’Equip motor
ha de tenir en compte el temps de què disposen els actors que es vol reunir de manera
que pugui proposar un pla de treball realista
i coherent amb les seves agendes.

SUBFASE

58

59

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Construcció del grup
d’impacte

E2

1'2 hores
Individual

2 Escollir un nom per al Grup d’impacte que es reconegui fàcilment i amb el qual se sentin identificats
tots els actors que en formen part.

En grup

Materials
E2

E1.2

Com s'utilitza
1 Revisar la fitxa prèvia Mapa d’actors: Priorització E1.2.

E1.1

Resultat desitjat
Definir el Grup
d’impacte i conèixer
més detalls dels
primers actors que
es convocaran per
participar en el procés.

3 Facilitar la conversa utilitzant les preguntes de la
fitxa com a guia, i omplir els quadres superiors amb
les decisions consensuades.
4 Identificar diferents tipus d’actors que integren
el Grup d’impacte i analitzar les seves necessitats i
expectatives de forma específica tot utilitzant la taula
inferior de la fitxa de treball.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

EQUIP MOTOR
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Fitxa Construcció del Grup d'impacte

E2

1

2

Nom del Grup d'impacte

Descripció

3

4

Quines persones o
organitzacions formen part
d’aquest grup?

A quantes persones
convocarem?

Qui convoca al grup?

Amb quina freqüència
interaccionarem amb el
grup?

Com mantindrem la
relació amb el grup a
llarg termini?

Fes-ne una llista:

Tipus d’actor

ga

e

De

scarr

scarre

r fi txa

De

ga

r fi txa

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Grupo Objetivo (p.86). En: diitoolkit.org

Quines són les seves
necessitats?

Què els podem oferir?

Què és el que volem obtenir
d’aquesta interacció?

Planificar un taller
de cocreació

Què és

Els tallers de cocreació són espais de treball
en què es treballen, de forma col·laborativa
amb el Grup d’impacte, determinades eines
d’aquest mètode. El seu objectiu principal és
integrar, compartir i reconèixer les diferents
perspectives i interessos dels actors que en
formen part i crear noves relacions entre els
participants.
És essencial tenir en ment el perfil dels participants i les seves necessitats par poder
dissenyar i estructurar el taller de cocreació
de forma precisa i coherent.

EXPLORACIÓ

Per a què

Realitzar un taller de cocreació representa
una oportunitat de formalitzar el Grup d’impacte, que hi hagi un reconeixement mutu
i es comenci a treballar per definir una visió
compartida amb les eines adequades per a
aquesta finalitat.
A banda d’això, aquests espais permeten
incorporar el coneixement d’experts en
diferents àmbits (tant interns com externs al
Grup d'impacte).

SUBFASE

64

65

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Disseny del taller de
cocreació

E3

30'-2 hores
90'-4 hores
Individual

2 Facilitar la conversa sobre alguns dels aspectes
clau del taller utilitzant les preguntes de la fitxa com a
guia.

En grup

Materials

GU

E3

IA

E3

E2

Resultat desitjat
Planificar el taller de
cocreació en el qual
s’explorarà el repte de
manera col·laborativa
amb el Grup d'impacte.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

Com s'utilitza
1 Revisar la fitxa prèvia Construcció del Grup d’impacte E2A pera conèixer els participants convocats al
primer taller de cocreació.

3 Planificar el contingut del taller utilitzant l’estructura proposada en la fitxa. Si cal, afegeix elements
o reorganitza l’estructura per tal de complir amb els
objectius proposats.
4 Definir amb més detall cadascuna de les activitats
del taller, i concretar sobretot les eines i fitxes de treball que s’usaran en cadascuna d’elles, tot respectant
el temps disponible.
 Recorda afegir algun descans si el taller dura més
de dues hores. També pots introduir alguna dinàmica
inicial per tal que els participants es coneguin entre
ells i reforçar el sentiment de comunitat i corresponsabilitat.

EQUIP MOTOR
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Fitxa Disseny del taller de cocreació

1

E3

2

Quins actors es convocaran al taller?*

Quins són els objectius del taller?

3
Es treballarà en grups petits?

Quins temes s’hi tractaran?
Com compartiran les idees entre ells?
Quins són els resultats desitjats?

E2A

8

Qui facilitarà el taller?

Com es documentaran els resultats finals?

Quin serà el paper de cada membre de l’Equip
motor?

En quin format estaran?

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Taller Creativo (p.99). En: diitoolkit.org

scarr
e

Quins són els materials i les eines que
s’utilitzaran?
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6

ga

scarre

En quin espai
es farà?

7

De

Quant durarà el
taller?

5

r fi txa
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*vegeu fitxa

G UI A
Guia Disseny del taller de cocreació

15 min

10 min

De
r fi txa

Benvinguda i presentació
dels objectius del taller

Contextualització del repte
de ciutat a resoldre

Instruccions sobre la sessió
de treball

10-30 min

15-30 min

30-120 min

Posada en comú dels
resultats

Treball de cocreació tot
utilitzant les eines més
apropiades del mètode.

Resum de les conclusions i
definició dels
següents passos

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Taller Creativo (p.99). En: diitoolkit.org
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5 min

E3

Explorar el repte
de forma col·laborativa
Comprendre’n les causes i els efectes

Què és

Els reptes complexos tenen moltes causes i
pot ser difícil identificar on rau el problema.
Per tant, durant el taller de cocreació, el
Grup d’impacte ha d’identificar amb l’ajuda
de l’Equip motor els principals problemes
associats amb el repte proposat en la fase
d’Observació, així com les causes i efectes
principals.
És important involucrar el Grup d’impacte en
aquest exercici per integrar el seu coneixement i experiència sobre el repte, al seu torn,
es comença a treballar de forma col·lectiva.

EXPLORACIÓ

Per a què

Avaluar les causes i els efectes del repte
permet guanyar més perspectiva sobre el
problema que es vol solucionar. Aquest exercici ajuda l’Equip motor i el Grup d’impacte
a comprendre en detall el repte que es vol
resoldre i a validar-lo o reformular-lo si fos
necessari. La validació és clau perquè els
integrants del Grup d’impacte se sentin identificats amb el repte de ciutat o de territori, de
manera que s’assegura que participaran de
manera activa en les següents fases.

SUBFASE

72

73

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Diagrama de causes

E4.1

30'-4 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
E4.1

O1

Resultat desitjat
Aprofundir en el repte
a partir de l’anàlisi de
les causes i efectes
dels seus principals
problemes associats.

Com s'utilitza
1 Revisar els resultats de la fitxa prèvia Construcció
del repte O1A.
2 Facilitar la conversa per identificar els principals
problemes associats amb el repte.
3 Identificar les causes directes de cadascun dels
problemes i analitzar després el perquè d’aquestes
causes. Completar el bloc de Causes en la part
esquerra de la fitxa en les files i columnes corresponents.
4 Per comprendre els efectes de cadascun dels
problemes associats, s’ha de fer el mateix procés
completant el bloc d’Efectes en la part dreta. Començar identificant els efectes directes i afegir els efectes
derivats en les columnes Què genera?
5 Un cop establides les causes i els efectes de cada
problema, s’ha de reformular el repte de ciutat de
manera consensuada si s’escau, per tal d’adaptar-lo
als nous descobriments.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

EQUIP MOTOR
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Fitxa Diagrama de causes

E4.1

CAUSES
Per què?

Causa directa

Problemes associats
amb el repte

Efecte directe

Què genera?

De
r fi txa

Cal reformular el repte?
R E P TE D

EC

R E P TE D

IUTAT

IUTAT

Inspirat en ▷ States of Change. (2019). Tool compendium. Exploring the problem (p.28)
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ga

Per què?

EFECTES

Explorar el repte
de forma col·laborativa
Obstacles, oportunitats i palanques
de canvi
Què és

Un cop coneixem en detall els problemes associats amb el repte de ciutat, l’Equip motor
juntament amb el Grup d’impacte han de
continuar explorant el context del repte per
conèixer tant aquelles oportunitats que poden provocar canvis en la direcció desitjada
com aquells obstacles que poden dificultar
aquests avançaments. Aquests elements
poden ser actituds, tendències, infraestructures, persones, regulacions, etc. i alguns
d’ells poden convertir-se en palanques de
canvi si tenen capacitat de provocar canvis
expansius fent relativament pocs esforços.

Per a què

Explorar els obstacles, les oportunitats i les
palanques de canvi relacionades amb el
repte ens permet identificar quines són les
forces inhibidores, facilitadores i expansives
del canvi. Identificar les forces més rellevants
i integrar-les al procés facilitarà la definició
d’eixos d’acció realistes.

Inspirat en The Omidyar Group (n.d.). Systems Practice Workbook. Explore
forces (p.28-30)

EXPLORACIÓ

SUBFASE

78

79

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Mapa de forces

E4.2

1 -3 hores
Individual
En grup

Materials
E4.2

E4.1

O1

Resultat desitjat
Identificar obstacles,
oportunitats i
palanques de canvi
que s’han de tenir en
ment en la resolució
del repte de ciutat.

Com s'utilitza
1 Llegir les preguntes de guia del Mapa de forces E42
i facilitar la conversa. Per respondre a les preguntes,
pensa en aspectes culturals, actituds, tendències,
infraestructures, persones, normatives, etc.
2 Pregunta 1: Identificar els principals obstacles del
repte de ciutat i completar el quadre Obstacles.
Ens referim a les forces inhibidores que podrien obstaculitzar l’avançament cap al canvi desitjat.
3 Pregunta 2: Tornar a fer el procés amb les oportunitats i completar el quadre Oportunitats.
Ens referim a les forces facilitadores que contribueixen al canvi desitjat.
4 Pregunta 3: Identificar les principals palanques de
canvi, és a dir, aquells elements que podrien produir
canvis expansius tot fent intervencions relativament
petites. Completar el quadre Palanques de canvi.
*Alguns elements podrien canviar el seu sentit d’influència en algun moment (d’obstacle a oportunitat o a
la inversa). Si tenen potencial per passar d’obstacles
a oportunitat, també es poden convertir en palanques
de canvi.

? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

EQUIP MOTOR
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Fitxa Mapa de forces

R E P TE D

IUTAT

Obstacles
Quins són els principals obstacles que podrien bloquejar el canvi? Quins són
els obstacles més complexos d’abordar?

Oportunitats

Quines són les principals oportunitats que podrien facilitar la resolució del
repte? Quines d’elles estan provocant canvis en la direcció que es desitja
actualment?

De
r fi txa

Quins obstacles i oportunitats poden produir canvis positius, expansius i viables fent relativament pocs esforços?

Inspirat en ▷ The Omidyar Group (n.d.). Systems Practice Workbook. Explore forces (p.28-30)
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E4.2

Crear una visió de futur
compartida
Què és

Fins ara, la Fase d’Exploració s’ha centrat en
explorar el context actual del repte de ciutat
o territori amb el Grup d’impacte, identificant
els seus problemes i causes, així com les forces
que faciliten o obstaculitzen el canvi desitjat.
Ha arribat el moment de començar a construir
una visió de futur compartida, és a dir, de
consensuar l’escenari final desitjat per al territori en relació amb el repte. Aquesta visió ha
de ser realista i ser coherent amb el context, i
el Grup d’impacte ha de sentir-se identificat i
alhora corresponsable del canvi que planteja.
La visió de futur compartida la formen diferents eixos d’acció específics, viables i
compartits. Un eix d'acció representa un
àmbit d’oportunitat concret en el que podem
treballar per a donar resposta a un o més
problemes prioritaris del repte de ciutat. És per
això que han de formular-se orientats a l’acció, utilitzant verbs com ara: millorar, reforçar,
impulsar, etc.

L’enfocament de cada eix d’acció dependrà
del potencial de canvi que el Grup d’impacte
tingui sobre cada problema. Com més palanques de canvi estiguin associades amb
el problema, més gran serà el seu potencial
de canvi. El Grup d’impacte es compromet
a desenvolupar aquests eixos d’acció en les
següents fases a través del disseny i implementació d’accions específiques.

Per a què

La visió de futur compartida actua com una
narrativa comuna que permet orientar el
procés col.laboratiu i establir les diferents
prioritats, expectatives i esforços del Grup
d’impacte vers el canvi desitjat. L’acceptació i
el compromís del Grup d’impacte amb la visió
compartida i els eixos d’acció que resulten de
la visió són determinants per garantir la ideació, el disseny i la implementació d’accions
que donin resposta al repte de ciutat o territori.
Al mateix temps, enfortim la legitimitat de les
següents fases.

Inspirat en Fernández, T. (2020). L’articulació d’agendes compartides per a la
sostenibilitat i el canvi social. Prioritats (p.17-18)

EXPLORACIÓ

SUBFASE

84

85

E1.1

E1.2

E2

E3

E4.1

E4.2

E5

Eixos d’acció
compartits

E5

Com s’utilitza
1 -3 hores
Individual
En grup

1 Revisar la fitxa Diagrama de Causes E4.1 i prioritzar els

problemes associats que siguin més rellevants per al
Grup d’impacte fent una votació o utilitzant la Matriu
de viabilitat-impacte P4 (Fase Pla d’Acció). També es pot
prioritzar després d’haver definit els eixos d’acció.

2 Completar la primera columna de la fitxa actual

amb els problemes seleccionats. Escriure un problema
per fila.

Materials
E5

E4.2

E4.1

3 Revisar la fitxa prèvia Mapa de forces E4.2. En la segona
columna, escriure les palanques de canvi relacionades amb
cada problema.

Resultat desitjat
Definir la visió de futur
compartida i els eixos
d’acció específics que
guiaran el futur pla
d’acció.

4 A partir dels elements anteriors, facilitar una conver-

sa per avaluar el potencial de canvi de cada problema
i consensuar en cada cas si aquest és alt, mitjà o baix.
5 Per a cada problema, definir un eix d’acció o més tot

seguint aquestes recomanacions:

→ Si el potencial de canvi és alt, els eixos d’acció podrien estar
centrats directament en solucionar el problema específic.
→ Si el potencial de canvi és baix, els eixos d’acció haurien de
centrar-se en reforçar les palanques de canvi.

6 Per a cada eix d’acció, definir els primers compro-

misos del Grup d’impacte, com també les dates de
aproximades en què es compliran.

7 A partir de totes les decisions anteriors, consensuar l’escenari que es vol assolir en el futur i descriure’l en el quadre de
? LLEGENDA

EXPLORACIÓ

SUBFASE

EQUIP MOTOR

Visió de futur compartida.
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Fitxa Eixos d’acció compartits

Palanques de canvi

E4.1

Problema 1

Vegeu:

E4.2

Què volem aconseguir?
Eixos d’acció

Qui treballarà cada eix?
Primers compromisos

Palanques de canvi

Potencial de canvi

☐ ALT
Problema 2

☐ MITJÀ

☐ BAIX

Palanques de canvi

Potencial de canvi

Palanques de canvi

Potencial de canvi

☐ ALT

Visió

Visió

futur

de

de

☐ MITJÀ

r fi txa

Problema 3

☐ BAIX

VISIÓ DE FUTUR COMPARTIDA
A llarg termini, com seria la ciutat o la vida de les persones afectades si es tingués èxit en abordar el repte i si se solucionessin els problemes prioritaris?

futur

Coboi lab, (2020) Ejes de acción compartidos

e

De

☐ BAIX

scarr

☐ MITJÀ

r fi txa

De

☐ ALT

ga

scarre

Vegeu:

ga

Problemes prioritaris

E5

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
Verifica si s’han assolit aquests punts:

Procés de col·laboració
L’Equip motor és reconegut com el grup que guia el procés.
L’Equip motor garanteix els interessos de tot el Grup d’impacte.

Fase d’exploració
S’han identificat i visualitzat en un mapa d’actors els principals
actors relacionats amb el repte.
S’han definit diferents estratègies d’integració al procés per als
actors identificats.
S’ha definit el Grup d'impacte.
S’ha planificat un taller de cocreació i s’ha convocat al Grup
d'impacte.
S’ha fet el taller de cocreació.

El Grup d’impacte inclou actors rellevants per al repte i que tenen
una gran capacitat d’influència, d’acció i de convocatòria.
El Grup d’impacte inclou actors que representen diferents organitzacions, sectors i interessos.
Els membres del Grup d’impacte entenen els objectius de la fase
d’Exploració i el seu paper principal.
La informació generada en les reunions estratègiques i tallers de
cocreació es va documentant i compartint amb els actors interessats.

S’ha aprofundit en el repte amb el Grup d’impacte a partir de
l’anàlisi de les causes i efectes dels seus principals problemes
associats.
S’han identificat obstacles, oportunitats i palanques de canvi a
tenir en ment en la resolució del repte.
S’han definit eixos d’acció compartits a partir dels problemes
prioritaris i les palanques de canvi.
S’ha definit la visió de futur compartida del Grup d’impacte i s’ha
fet de forma col·laborativa.

Reflexions generals
1 Què ha funcionat? Per què?
2 Quins aspectes es podrien millorar? Per què?
3 Quines són les lliçons més importants que s’han
après?
4 S’han generat efectes inesperats?
5 Quins aspectes del procés requereixen posar-hi
més atenció o fer-hi canvis? Per què?
6 Cal iterar alguna subfase? Per què?

EXPLORACIÓ

90

91

Mètode Reptes de ciutat

Fase 3

Flux de treball

REUNIÓ EXPLORATÒRIA 1

REUNIÓ EXPLORATÒRIA 2

TALLER DE COCREACIÓ

MAPEJAR
SOLUCIONS
EXISTENTS

PLANIFICAR UN
TALLER DE
COCREACIÓ

IDEAR
ACCIONS
NOVES

PRIORITZAR
ACCIONS

ANALITZAR
ACCIONS

P1

P2

P3

P4

P5

MAPA DE
SOLUCIONS
EXISTENTS

DISSENY DEL
TALLER DE
COCREACIÓ

IDEACIÓ
D’ACCIONS

MATRIU DE
VIABILITAT-IMPACTE

TEORIA DEL
CANVI

AVALUACIÓ

PLA D'ACCIÓ

94

SUBFASE

TALLER DE COCREACIÓ

EINA

REUNIÓ EXPLORATÒRIA

EQUIP MOTOR

GRUP D'IMPACTE

95

Durant la fase
de Pla d’Acció
comencem a idear
i dissenyar de manera col·laborativa
accions per a cada
eix d’acció definit
que ens aproparan
a la visió de futur
compartida.
PLA D'ACCIÓ

96

Mapejar solucions existents
Planificar un taller
de cocreació
Idear accions noves

Prioritzar accions

Analitzar accions
Com co

l·labore

Reunion
s
exploratò
ries
Tallers d
e
cocreac
ió

m?

Introducció

En la fase de Pla d’acció es comencen a
idear i dissenyar de forma col·laborativa
les accions que es podrien implementar
per a donar resposta al repte de ciutat.
Durant aquesta fase s’ha de treure profit
de tota la informació i coneixement generat en les fases anteriors per continuar el
treball col·laboratiu i plantejar, de forma
conjunta, intervencions viables i coherents
amb la visió de futur compartida per al
nostre territori.

Paral·lelament, l’Equip motor tornarà a
reunir el Grup d’impacte i a nous actors
rellevants, com els usuaris afectats, en un
nou taller de cocreació per integrar diferents visions i idear noves solucions per a
cada eix d’acció definit.

Durant la fase de Pla d’acció és important
que, per a cada eix d’acció definit, tant
l’Equip motor com el Grup d’impacte identifiqui i analitzi les solucions existents per
tal de no reinventar la roda i poder aprendre dels èxits i fracassos d’altres projectes
amb objectius similars.

PLA D'ACCIÓ

98

99

Mapejar solucions
existents

Què és

Abans de començar a idear noves solucions
que donin resposta al repte plantejat, és
útil identificar projectes i iniciatives que ja
s’hagin implementat en altres contextos
per a donar resposta a reptes similars. Un
cop s’hagin identificat, l’Equip motor podrà
analitzar-les en detall, comprendre’n el funcionament i adaptar el que s’hagi après al
seu propi context.
Algunes preguntes que l’Equip motor pot
plantejar-se són:
→ Què s’ha provat abans?
→ Quins són els casos d’èxit? Per què?

Per a què

Aquest exercici permet detectar accions que
ja s’han implementat en contextos similars i
identificar aquells elements clau que podrien repetir-se o adaptar-se a les accions que
després es dissenyin amb el Grup d'impacte.
Durant aquest procés de recerca, es recomana posar-se en contacte amb les persones responsables dels projectes identificats,
doncs podrien tenir més experiència en el
tipus de repte que s’està intentant abordar.
Això permet crear una nova comunitat amb
la qual es comparteixin coneixements, eines i
aprenentatges.

→ Quines solucions han fracassat? Per què?
→ Quines són les lliçons principals que s’han
après?
→ Qui ens podria donar més informació?

PLA D'ACCIÓ

SUBFASE

100

101

P1

P2

P3

P4

P5

Mapa de solucions
existents

P1

2'8 hores
30'-2 hores
Individual
En grup

Materials
P1

E5

E4.2

E4.1

Resultat desitjat
Identificar solucions
existents per a cada
eix d’acció, generar
aprenentatges i
avaluar com podrien
contribuir a la visió de
futur compartida.

? LLEGENDA

PLA D'ACCIÓ

SUBFASE

102

Com s'utilitza
1 Utilitzar una fitxa per a cada eix d’acció. Revisar la
fitxa de Diagrama de causes E4.1 i Eixos d’acció compartits E5 per identificar paraules clau que puguin
guiar la recerca de solucions que s’hagin desenvolupat en altres contextos per a donar resposta a reptes
similars.
2 Fer una recerca de solucions existents per a cada
eix d'acció i fer-ne una descripció en la primera
columna de la fitxa actual, tot indicant el seu nom,
el context d’implementació i un enllaç web. L’Equip
motor hauria de fer servir l’experiència del Grup d’impacte per fer aquesta cerca.
3 Identificar aquells elements més interessants de
cadascuna de les solucions existents. Afegir-los a la
segona columna: Elements clau.
4 Facilitar la conversa per generar aprenentatges
de cadascuna de les solucions i avaluar si podrien
repetir-se per assolir la visió de futur compartida.
Afegir-los a la tercera columna: Aprenentatges.
5 Fer una llista de persones o organitzacions associades amb aquestes solucions per posar-se en contacte amb elles i aprendre de la seva experiència.

EQUIP MOTOR

*vegeu fitxa ⟶

103

Fitxa Mapa de solucions existents

P1

EIX D’ACCIÓ

SOLUCIONS EXISTENTS

ELEMENTS CLAU

CONTACTES

APRENENTATGES

Solució:

Context:
Enllaç:

De
r fi txa

Enllaç:
Solució:

Context:
Enllaç:
Solució:

Context:
Enllaç:

Inspirat en ▷ States of Change. (2019). Tool compendium. Mapping potential solutions (p.32-33)

ga

Context:

scarr
e

scarre

r fi txa

De

Solució:

ga

Planificar un taller de
cocreació

Què és

Un cop s’ha après de les solucions existents,
cal idear accions noves que se situïn en el
context de la realitat local. Amb aquesta
finalitat, és clau tornar a tenir en compte les
aportacions del Grup d’impacte i de nous
actors rellevants per a l’eix d’acció que es
vulgui desenvolupar.
Així doncs, l’Equip motor hauria d’organitzar
un nou taller de cocreació. Aquesta vegada
podria tenir un format semblant al d’una
hackató. Una hackató és una trobada en què
es busca idear i dissenyar accions de forma
col·laborativa en un temps limitat.

Per a què

Planificar una nova trobada ens permetrà
tornar a convocar no sols als membres del
Grup d’impacte que ja van participar en la
fase d’Exploració, sinó també integrar-hi
nous actors clau. D’aquesta manera, s’ampliarà el Grup d’impacte, la qual cosa fa que
el procés sigui més participatiu i inclusiu
alhora.
 Nota:

Per planificar un nou taller de cocreació en aquesta fase, utilitzarem les
mateixes eines que en la fase d’Exploració:
Construcció del grup d’impacte (E2) i Disseny del taller de cocreació (E3.1 + E3.2).

Vegeu:

PLA D'ACCIÓ

E2

E3.1

SUBFASE

106

107

E3.2

Idear accions noves

Què és

Generar noves idees de forma col·laborativa és un exercici clau per començar a dissenyar accions per a cada eix d’acció centrat
en aconseguir la visió de futur compartida.
Aquest procés d’ideació tindrà com a participants el Grup d’impacte inicial i els nous
actors clau, a fi de poder ajuntar diferents
perspectives i generar accions amb més
capacitat d’impacte.

PLA D'ACCIÓ

Per a què

Aquest moment és un dels més importants
de la fase de Pla d’acció, perquè permet
començar a idear accions específiques per
continuar desenvolupant els eixos d’acció
definits anteriorment, cosa que fa que ens
apropem a la visió de futur compartida per
al nostre territori. Tot seguit, combinarem la
creativitat i experiència dels diferents actors
convocats a partir del coneixement que
ja ha generat el Grup d’impacte en la fase
anterior: Exploració.

SUBFASE

108

109

P1

P2

P3

P4

P5

Ideació d’accions

P3

30'-1 hores
Individual
En grup

2 Escriure l’eix d’acció sobre el que s’idearan noves
accions (vegeu fitxa prèvia Eixos d’acció compartits
E5).

Materials
P3

P1

Com s'utilitza
1 Escriure la visió de futur compartida en la part superior de la fitxa actual.

E5

Resultat desitjat
Generar de forma
col·laborativa noves
idees que donin
resposta a cada eix
d’acció i recopilar-ne
les més destacades.

3 En un full apart, fer una pluja d’idees de forma individual o en grup sobre possibles accions que podrien
donar resposta a l’eix d'acció seleccionat. Algunes
idees poden inspirar-se en els aprenentatges de la
fitxa prèvia Mapa de solucions existents P1.
4 Facilitar la conversa per seleccionar o combinar
les idees més destacades. Per això, és essencial tenir
en compte els problemes, les palanques de canvi i
els primers compromisos associats amb l’eix d’acció
(vegeu fitxa prèvia Eixos d’acció compartits E5).
5 Completar la fitxa actual amb les principals accions seleccionades.

? LLEGENDA
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EQUIP MOTOR
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Fitxa Ideació d’accions

P3

EIX D’ACCIÓ

IDEACIÓ

Descripció:

Nom de la idea:

Nom de la idea:

Nom de la idea:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Nom de la idea:

Nom de la idea:

Nom de la idea:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

ga

r fi txa

scarre

Descripció:

De

Descripció:

r fi txa

Inspirat en ▷ Google. (n.d.). Design Sprints Methodology. Phase 3: Sketch. Crazy 8’s.

ga

Nom de la idea:

scarr
e

Nom de la idea:

De

Nom de la idea:

Prioritzar accions

Què és

Un cop s’han ideat diferents accions que
podrien donar resposta a cada eix d’acció,
hem de prioritzar-ne les més significatives
i viables. No totes les idees generades prèviament tindran l’impacte desitjat o potser
seran massa complexes per a implementar-les. Per escollir les accions que finalment
es desenvoluparan i implementaran, s’ha
d’avaluar la viabilitat de la seva implementació i la seva capacitat d’impacte.

PLA D'ACCIÓ

Per a què

Aquest exercici de priorització ens servirà,
per una banda, per ordenar les accions de
forma consensuada segons els criteris de
priorització establerts i, per l’altra, per identificar-ne les que contribuiran en gran mesura
a assolir cada eix d’acció i a avançar a la
visió de futur compartida.
Només les accions prioritzades es continuaran desenvolupant en les següents fases.
Totes plegades formaran part del portafolis
d’accions per abordar el repte de ciutat.

SUBFASE

114

115

P1

P2

P4

P3

P5

Matriu de viabilitatimpacte

P4

30'-1 hores
Individual
En grup

Materials
P4

P3

Resultat desitjat
Prioritzar les accions
més viables i amb més
capacitat d’impacte
per a cada eix d’acció.

Com s’utilitza
1 Revisar la fitxa prèvia Ideació d’accions P3.
2 Facilitar la conversa tot utilitzant les preguntes de
cada eix de la matriu per reflexionar sobre el nivell
de viabilitat i la capacitat d’impacte de cadascuna
de les accions proposades. L’Equip motor o el Grup
d’impacte poden usar altres variables en els eixos de
la matriu si ho estimen oportú.
3 Ubicar cada acció en la matriu de forma consensuada segons les conclusions de la conversa anterior.
És recomanable fer una matriu per a cada eix d’acció.
4 No totes les accions contribuiran igual a assolir la
visió de futur compartida. De les accions amb més
capacitat d’impacte i més viabilitat d’implementació
(quadrant superior-dret), s’han de seleccionar les que
s’acabaran implementant en la següent fase.

? LLEGENDA
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SUBFASE
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EQUIP MOTOR
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Fitxa Matriu de viabilitat-impacte

P4

Aquestes accions són les més
viables i estan alineades amb la
visió de futur compartida.
Escriu aquí les accions que
tenen el potencial per ser
implementades:

menor rellevància

Visió

futur
e

De

scarre

r fi txa

ga

ga

scarr

r fi txa

-

futur

Visió

de

De

En quin grau l’acció genera canvis en la visió de futur compartida?

major rellevància

VIABILITAT
El Grup d’impacte disposa dels recursos i les capacitats necessàries per implementar l’acció?

Inspirat en ▷ The Omidyar Group (n.d.). Systems Practice Workbook. Evaluate Feasibility and Potential for Impact (p.74-79)

+

de

CAPACITAT D’IMPACTE

+

Analitzar accions

Què és

Un cop el Grup d’impacte ha prioritzat diferents accions per a cada eix d’acció, haurà
d’analitzar cadascuna d’aquestes propostes
en detall. Amb aquest objectiu, s’identificaran els recursos i les capacitats necessàries
per poder implementar-les. També es generarà una teoria del canvi per a cadascuna;
és a dir, es definirà de forma teòrica l’impacte de cada acció tant a curt com a mig
termini i la seva contribució a la visió de futur
compartida.

PLA D'ACCIÓ

Per a què

Aquest exercici és útil per aprofundir en les
accions que el Grup d’impacte ha proposat,
descriure el canvi desitjat de cada acció
i visualitzar com es podria assolir la visió
de futur compartida. Gràcies a aquesta
anàlisi, es podran escollir les accions amb
més potencial per ser implementades en la
següent fase. A més, proporciona un punt de
referència teòric que pot ajudar a definir els
futurs indicadors de seguiment i avaluació
de cadascuna de les accions.

SUBFASE

120

121

P1

P2

P3

P4

P5

Teoria del canvi

P5

1 -2 hores
Individual
En grup

Materials
P5

P4

P3

Resultat desitjat
Aprofundir en el
potencial de les
accions proposades a
través de la definició
d’una teoria del canvi
per a cadascuna
d’elles.

Com s'utilitza
1 Preparar una fitxa de Teoria del canvi P4 per a cada
eix d’acció.
2 Completar la primera columna de cada fitxa amb
el nom de l’eix d’acció i la segona columna amb
aquelles accions que el Grup d’impacte proposa
desenvolupar per a cadascun d’ells; a partir de la fitxa
prèvia Ideació d’accions P3.
3 Completar la tercera columna amb els recursos i les
capacitats necessàries per implementar cadascuna
de les accions i destacar-ne els que ja estiguin disponibles.
4 En la quarta columna, reflexionar sobre els resultats
desitjats a curt termini de cadascuna de les accions
proposades. És important identificar canvis que siguin
específics i visibles.
5 Reflexionar sobre l’impacte desitjat a mig termini
per completar la cinquena columna.
6 Definir la contribució de cada acció a la visió de

futur compartida a llarg termini en l’última columna.
7 Per a cada acció, completar el quadrant de supòsits clau, els quals ajudaran a reflexionar sobre les
hipòtesis que el Grup d’impacte està assumint perquè
la teoria del canvi es desenvolupi tal com s’ha definit.
? LLEGENDA
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EQUIP MOTOR
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Fitxa Teoria del canvi

P5

EIX D’ACCIÓ

ACCIONS PROPOSADES
ACCIONS
Quines accions
específiques proposem
per a aquest eix d'acció?
copiar de

P3

CANVI DESITJAT
RECURSOS

Quins recursos i capacitats són
necessàries per implementar
la acció? Quins estan ja
disponibles?

CURT TERMINI

MIG TERMINI

LLARG TERMINI

Quins resultats esperem
obtenir a curt termini?

Quin és l’impacte que esperem
obtenir a mig termini?

Com contribueix a la visió
de futur compartida?

Suposant que...

De
r fi txa

Suposant que...

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Teoría del cambio (p.55-57). En: diitoolkit.org
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Suposant que...

scarr
e

scarre

r fi txa
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AVALUACIÓ DEL PROCÉS
Verifica si s’han assolit aquests punts:

S’han realitzat reunions estratègiques i tallers de cocreació periòdicament i els actors convocats hi participen activament.

Fase de pla d'acció

La informació generada en les reunions estratègiques i tallers de
cocreació es va documentant i compartint amb els actors interessats.

S’han identificat solucions existents per a cada eix d'acció.
S’han après lliçons de les solucions existents i s’ha avaluat com
podrien incorporar-se a l’eix d'acció específic.
S’han generat noves idees de forma col·laborativa per a cada eix
d’acció i s’han recopilat les més destacades.
S’han prioritzat les accions més viables i amb més capacitat d’impacte per a cada eix d’acció.
S’ha aprofundit en el potencial de cadascuna de les accions proposades tot definint una teoria del canvi.

Procés de col·laboració
S’han incorporat nous actors rellevants al Grup d’impacte en el
context de cada eix d'acció.
Els membres del Grup d’impacte entenen els objectius de la fase
de Pla d’acció i el seu paper principal.
Diferents integrants del Grup d’impacte s’han compromès a idear
i definir accions per a cada eix d'acció.

Reflexions generals
1 Què ha funcionat? Per què?
2 Quins aspectes es podrien millorar? Per què?
3 Quines són les lliçons més importants que s’han
après?
4 S’han generat efectes inesperats?
5 Quins aspectes del procés requereixen posar-hi
més atenció o fer-hi canvis? Per què?
6 Cal iterar alguna subfase? Per què?

PLA D'ACCIÓ

126

127

Mètode Reptes de ciutat

Fase 4

Flux de treball
TALLER DE COCREACIÓ 1

TALLER DE COCREACIÓ 2

REUNIÓ EXPLORATÒRIA 1

TALLER DE COCREACIÓ 3

DEFINIR LES
ACCIONS FINALS

DEFINIR INDICADORS
COMPARTITS

PLANIFICAR LA
IMPLEMENTACIÓ
D’ACCIONS

OBSERVAR I AVALUAR
ELS RESULTATS

I 3.2
I1.1

I1.2

I2

CONSTRUCCIÓ DE
PROTOTIPS

INDICADORS
D’IMPACTE

COMUNICAR LA
NARRATIVA DE
L’ACCIÓ

I3.1

LLISTA DE
NECESSITATS

I4

I 3.3

IMPLEMENTACIÓ
DE L’ACCIÓ

FULL DE
RUTA

AVALUACIÓ
D’IMPACTE

LLISTA DE
RESPONSABILITATS

I TE

R
RA

EQUIP MOTOR

TALLER DE COCREACIÓ

GRUP D'IMPACTE

REUNIÓ EXPLORATÒRIA

USUÀRIA

AVALUACIÓ

131

R
RA

130

SUBFASE

I TE

IMPLEMENTACIÓ

EINA

Durant la fase
d’ Implementació,
dissenyem prototips de
les accions prioritzades
i planifiquem la seva implementació posterior.
També decidim
de forma col·lectiva com
mesurar els resultats, fer
el seguiment i avaluar
l’impacte de les accions
implementades.

Definir les accions finals
Definir indicadors
compartits
Planificar la implementació
de accions
Observar i avaluar
els resultats
Iterar
Com col·laborem?
Reunions
exploratòries
Tallers de
cocreació

IMPLEMENTACIÓ

132

Introducció

La fase d’Implementació és clau per
desenvolupar les accions proposades
anteriorment en la fase Pla d’acció. El Grup
d’impacte, juntament amb l’Equip motor,
comencem amb el disseny dels prototips
necessaris per provar de forma àgil les
accions definides i detectar possibles
millores. Un cop s’han definit les accions a
implementar amb més detall, cal articular
una narrativa comuna per comunicar el
funcionament i el valor afegit de cada acció, i facilitar la seva divulgació tant entre
el Grup d’impacte com a totes les persones implicades en el repte o a les quals els
afecta.
A partir d’aquest moment, els actors
implicats identifiquen aquells elements
necessaris per a la implementació de
cada acció i planifiquen alguns aspectes
clau com ara: les activitats específiques
que formaran part de cada acció, les responsabilitats o el full de ruta que s’haurà

de seguir per tal d’obtenir els resultats
desitjats.
A més, en aquesta fase també es defineix
de manera col·laborativa el sistema de
seguiment de la implementació, que
estarà format pels indicadors compartits que indicaran els criteris d’èxit de les
accions. Aquest sistema de seguiment és
determinant per a poder observar i mesurar l’evolució de les accions durant la seva
implementació i avaluar el seu impacte
final tant a curt com a mig termini.
Cal destacar que no només s’han d’avaluar els resultats finals de cada acció; també es recomana anar fent avaluacions
intermèdies durant el procés d’implementació per decidir si és necessari reorientar
l’enfocament de les accions implementades o fins i tot repetir activitats de fases
anteriors.

IMPLEMENTACIÓ
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Definir les accions finals

Què és

Abans d’implementar les accions que s’han
ideat i prioritzat en la fase anterior per respondre al repte de ciutat, cal provar-les a
tall de prototip. Un prototip és una representació parcial o completa d’una idea que es
prova en una etapa primerenca del procés
d’implementació per a validar-la i detectar-ne possibles millores.
Un cop s’han provat i validat les accions a
través de prototips, s’hi han d’incorporar les
millores detectades i acabar de definir el
funcionament final de cadascuna de elles,
així com la seva narrativa.

Per a què

Dissenyar i provar prototips ens permet:
→ Validar hipòtesis o supòsits clau sobre el
funcionament final de les accions proposades (basades en la Teoria del canvi de la fase
de Pla d'acció).
→ Aconseguir que les accions siguin tangibles
i fer-ho de manera ràpida i àgil.
→ Generar una representació comuna de
l’acció per a tot el Grup d'impacte.
→ Millorar les accions tot identificant els aspectes que funcionen i els que no.
→ Reduir el risc i la incertesa en la implementació final de les accions.
A més, un cop s’han validat les hipòtesis,
aquest exercici serveix per articular una
narrativa comuna que faciliti la comunicació
i la divulgació de les accions a implementar.

IMPLEMENTACIÓ
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I 1.1

I1.2

I2

I3.1

I3.2

I3.3

I4

Construcció de
prototips

I 1.1

1'2 hores
Individual
En grup

Materials

GUIA

I1.1

I1.1

P4

Com s'utilitza
1 Preparar una fitxa per cada acció prioritzada en
la fase anterior de la qual vulguem fer un prototip.
Començar completant el nom de l’acció i l’eix d’acció
al qual pertany.
2 Definir l’objectiu del prototip, és a dir, aquelles
hipòtesis o supòsits que volem validar. Completar el
quadre corresponent.
3 En la preparació del prototip, hem de definir:

Resultat desitjat
Validar i millorar les
accions prioritzades a
través de dissenyar i
provar prototips.
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• Les persones usuàries que provaran el prototip.
• El context en què es farà el prototip.
• El mètode de prototipatge, que anirà en funció
del tipus d’acció i el nivell de detall necessari per
aconseguir l’objectiu desitjat. Utilitzar la fitxa guia
per veure diferents tipus de prototip.
• Les persones que desenvoluparan el prototip i
els papers que tindran assignats. Utilitzar la fitxa
guia per veure els papers clau.
• Els recursos necessaris per desenvolupar el
prototip i aquells que estan disponibles.
4 Fer el prototip segons el que s’ha acordat, observar-ne el procés i analitzar què ha funcionat i què es
pot millorar. Es pot fer una segona ronda de prototips
o continuar amb la implementació final.
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*vegeu fitxa ⟶

Fitxa Construcció de prototips

I 1.1

scarre

De
r fi txa

Anàlisi
Context
On es farà el prototip?
De quant de temps disposem?

Mètode per fer el prototip
Quin tipus de prototip és el més
adequat per assolir l’objectiu?

Papers
Qui farà el prototip?
Quin paper tindrà assignat cada
persona?

I1

*vegeu guia

GUI

I1

A

*vegeu guia

A

GUI

Inspirat en ▷ IDEO, Design for Europe, & Nesta (n.d.). Designing for Public Services. How do you prototype? (p.55-57)

Recursos
Quins recursos necessitem? Quins
estan disponibles?

Resultats i aprenentatges
Què ha funcionat? Per què? Què
hauríem de millorar?

IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOTIP

Persones usuàries
Qui provarà el prototip?

e

Preparació

scarr

P4

r fi txa

De

Què volem validar? *vegeu supòsits clau de Teoria del canvi

Eix d’acció →

ga

ga

Objectiu del prototip →

Acció →

G UI A
Guia Mètodes de prototipatge
NIVELL DE DETALL

I 1.1
Creació ràpida

Sembla real

Funciona

ALT

Producte
físic

BAIX

NIVELL DE DETALL

Maquetes en
cartró o paper

Model imprès en 3D
o construït amb material
final

Producció a petita
escala, tot usant el
procés real

Producció escalable en
massa amb una alta
qualitat
scarre

De

Digital

r fi txa

Dibuix del
concepte

Wireframes

Prototip de paper

Prototip digital
interactiu clicable

Prova pilot.
Producte en beta

Producte escalable,
integrat als sistemes
digitals

Dibuix del
concepte

Guió il·lustrat

Assaig teatral
roleplay

Assaig tècnic
utilitzant objectes
físics

Prova pilot

Prova pilot
escalada

Papers
Realitzador o Maker
Construeix els elements (físics o
digitals) necessaris del prototip

Investigador
Observa els usuaris utilitzant el prototip per
aprendre i detectar punts de millora

Dinamitzador
Guia els usuaris en el procés
de prototipatge

Inspirat en ▷ Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This is service design doing: Applying service design thinking in the real world (p.219-222)

Suport
Ajuden a crear l’experiència necessària
perquè el prototip sembli real

scarr
e

Experiències
serveis /
processos

r fi txa

De

ga

ga

Dibuix 2D / 3D

I 1.1

I 1.2

I2

I3.1

I3.2

I3.3

I4

Comunicar la narrativa
de l’acció

I 1.2

1-2 hores
Individual
En grup

2 Escriure el nom final de l’acció i redactar un titular
que descrigui l’acció de forma concisa i atractiva.

Materials
I1.2

I1.1

Com s'utilitza
1 Preparar una fitxa per a cada acció que es vulgui
implementar.

P4

Resultat desitjat
Generar una
narrativa comuna per
comunicar les accions
definides, el seu
objectiu i el seu valor
afegit.

3 Descriure els aspectes més rellevants de l’acció
tot seguint les preguntes presentades en la fitxa, per
exemple: el problema que soluciona, el seu objectiu
principal, els beneficiaris, el seu funcionament general
o el valor afegit que ofereix.
4 Amb aquesta informació, s’ha de definir quin és el
millor format per comunicar l’acció a cadascuna de
les audiències definides.
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*vegeu fitxa ⟶

Fitxa Comunicar la narrativa de l’acció

I 1.2

Acció →
Titular →

Quin és l’objectiu?
*vegeu eix d’acció (fitxa

P5

)

Quin problema soluciona?

Qui se’n beneficia?

*vegeu fitxa

*vegeu fitxa

E5

Com funciona? Què ofereix?
És un producte, un servei, un espai o una experiència?

E1.1

Per què és diferent?
Quin valor afegit ofereix?

En quin format es presentarà? Pàgina web, presentació, nota de premsa, etc.
Internament → Grup d’impacte

ga

De

scarr
e

scarre

r fi txa

De

ga

r fi txa

Inspirat en ▷ Best 3 Minutes.com (n.d.) Pitch Canvas

Externament → Persones usuàries

Definir indicadors
compartits
Què és

Quan les accions es comencen a implementar,
és determinant fer un seguiment de la seva
implementació perquè l’Equip motor i el Grup
d’impacte obtinguin informació específica
sobre la seva evolució i puguin realitzar una
anàlisi crítica dels seus resultats. Per aquest
motiu, els actors que hi estan implicats han de
definir des de l’inici un sistema de seguiment
compartit que permeti observar i mesurar el
progrés de les accions.
Aquest sistema de seguiment el formaran un
conjunt d’indicadors compartits, els quals
han de reflectir els criteris d’èxit (o resultats
desitjats) per a cadascuna de les accions a
implementar. Aquests indicadors guiaran el
procés de recollida de dades quantitatives i
qualitatives de les accions. Alguns dels mètodes de recollida de dades que es poden usar
són: l’observació participant, enquestes, entrevistes o focus groups, entre d’altres.

IMPLEMENTACIÓ

Per a què

Definir amb el Grup d’impacte un sistema de
seguiment de les accions implementades
permet tenir una visió conjunta dels indicadors
que s’utilitzaran per mesurar els resultats de
cadascuna d’elles i les dades que cal recollir
durant la implementació. Això pot incrementar
la responsabilitat i el compromís dels actors
implicats en el seguiment de les accions implementades, ja que són ells mateixos els que
han definit en equip els elements bàsics del
procés de seguiment i la seva futura avaluació.
A més, gràcies al sistema de seguiment compartit, tots els actors implicats també estaran
alineats a l’hora d’avaluar els resultats finals
i l’impacte de cada acció i prendre decisions
degudament informades en el cas que calgués reajustar algun element. Per això mateix
és important que el sistema de seguiment
garanteixi un flux de dades i d’informació
constant i de qualitat.

SUBFASE

148

149

I 1.1

I1.2

I2

I3.1

I3.2

I3.3

I4

Indicadors d’impacte

I2

Revisió durant
implementació
1-2 hores
Individual
En grup

Materials

GUIA

I.2

I.2

P5

Resultat desitjat
Establir les bases del
sistema de seguiment
i avaluació comuna
i definir indicadors
d'impacte compartits.

Com s'utilitza
1 Revisar les preguntes de la fitxa actual Indicadors
compartits.
2 Utilitzar les preguntes de l’apartat Visió de futur per
reflexionar de forma participativa sobre el canvi desitjat de l’acció i la contribució a la visió de futur compartida. Per respondre, revisar la fitxa prèvia Teoria del
canvi P5. També és essencial definir diferents etapes
de seguiment i avaluació amb un marc temporal clar.
3 Utilitzar les preguntes de l’apartat Seguiment per
analitzar i consensuar aspectes clau del procés de
seguiment de les accions com ara: els indicadors de
seguiment, les dades necessàries, els mètodes de
recollida de dades, etc.
4 Utilitzar les preguntes de l’apartat Avaluació per
analitzar i consensuar aspectes clau del futur procés
d’avaluació de les accions: l’equip d’avaluació, la
comunicació dels resultats, etc.
5 Repetir el procediment per a cada acció a implementar.
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*vegeu fitxa ⟶

Fitxa Indicadors d’impacte

I2

Visió de futur

G

Què volem avaluar de l’acció?

Indicadors de
seguiment

Dades
necessàries

Avaluació
vegeu

Mètode de
recollida

I2

A
UI

Quins són els objectius de l’acció?

Seguiment

Responsable
de recollir les
dades

Qui integrarà l’equip d’avaluació?

Quines habilitats són necessàries?

Quins són els resultats desitjats de
l’acció?

Com es documentarà i es compartirà
l’avaluació de cada indicador?

Són coherents amb l’eix d'acció?

Quins mecanismes es faran servir per assegurar que les dades es recullen
de forma transparent i consistent?
Com es definiran i consensuaran els
elements de millora de cada acció?

De
r fi txa

Ens permeten avançar a la visió de
futur compartida?
Quines són les diferents etapes de seguiment i avaluació de l’acció? Quin és el marc temporal per a cadascuna?

Inspirat en ▷ Preskill, Hallie, Parkhurst, M., Splansky Juster, J. (2014). Guide to Evaluating Collective Impact: Learning and Evaluation in the Collective Impact Context.
Collective Impact Forum (p.15)

scarr
e

scarre

r fi txa

ga

ga

De

Com es compartiran i comunicaran les dades recollides?

G UI A
Guia Indicadors d’impacte

I2

Habilitats
(Competències)

Comportaments
(Accions)

Narrativa
(Discurs)

Papers
(Funcions)

Valors, perspectives,
coneixement, etc.

Confiança, incorporació
de noves eines, agència,
etc.

Costums, maneres de
treballar, nous patrons,
etc.

Comunicació, presa de
decisions, valors, etc.

Estructura
organitzativa, models
de funcionament,
responsabilitats, etc.

Relacions
(interaccions)

Context
(incentius)

Resultats
(Productes)

Impacte
(Efectes)

Xarxes, socis, aliances,
converses, etc.

Procediments,
estructures,
transparència, rendició
de comptes, etc.

Accions, estratègies,
nous serveis o projectes,
etc.

Creació de valor, efectes
inesperats, efectes
indirectes, etc.

e

r fi txa

Inspirat en ▷ States of Change (2019). Tool Compendium. Cultural change impact framework (p.62)

scarr

scarre

r fi txa

De

ga

De

Individual

Equip

Organització

Actituds
(Maneres de pensar)

ga

Ecosistema

Els indicadors compartits poden definir-se a diferents nivells i incloure:

Planificar la implementació
de accions

Què és

Un cop hem definit les accions finals, la seva
narrativa i el seu sistema de seguiment i
avaluació, és el moment de planificar la
implementació. Amb aquest objectiu, s’han
d’identificar totes les necessitats (recursos,
capacitats i aliances) per fer cada acció; així
com definir les activitats que formaran part
de cada acció, les persones responsables
de cada acció, el pressupost disponible i la
duració estimada. D’aquesta manera, tots
els actors implicats podran conèixer la planificació general de cada acció.

IMPLEMENTACIÓ

Per a què

La planificació de la implementació és
un moment crític en aquesta fase. Definir
aquells elements necessaris per a la implementació de cada acció permet ser més
clar pel que fa a quins aspectes són determinants i quins no estan encara disponibles.
Altrament, aquest exercici ajuda a planificar
i a establir un calendari de les activitats i
tasques de cada acció per alinear el treball
amb els actors implicats i assegurar que les
accions s’executaran dins del marc temporal i del pressupost disponible i acordat.
D’aquesta manera, serà possible observar
i celebrar els avançaments de les accions i
les fites assolides durant la implementació.

SUBFASE

156

157

I 1.1

I1.2

I2

I 3.1

I3.2

I3.3

I4

Llista de necessitats

I 3.1

1-2 hores
Individual
En grup

Materials
I3.1

I2

I1.2

P5

Resultat desitjat
Identificar els recursos,
capacitats i aliances
necessàries per
implementar l’acció.

Com s'utilitza
1 Preparar una fitxa per a cada acció a implementar.
Escriure el nom de l’acció corresponent en cadascuna.
2 En l’apartat Recursos necessaris, identificar els
recursos i habilitats necessàries per implementar
l’acció. Facilitar la conversa per detectar també
aquells que ja estan disponibles.
3 En l’apartat Aliances necessàries, identificar aquells
actors clau que haurien de contribuir al procés perquè la implementació de l’acció tingui èxit. Facilitar la
conversa per detectar aquelles aliances amb què ja
compta el Grup d'impacte.
4 En l’apartat Activitats per aconseguir nous recursos i aliances, escriure una llista de tasques que
podem fer per incorporar els recursos i aliances que
no s’han aconseguit encara.
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*vegeu fitxa ⟶

Fitxa Llista de necessitats

I 3.1

Acció →

Recursos necessaris
• Recursos físics, econòmics, tecnològics, organitzatius, etc.
• Habilitats tècniques, soft skills, papers, etc.

Activitats per aconseguir nous recursos i
aliances

Aliances necessàries
• Actors que poden donar suport a la implementació de l’acció o bé influir en el seu èxit

De

ga

r fi txa

Inspirat en ▷ IDEO, Design for Europe, & Nesta (n.d.). Designing for Public Services. Capabilities quicksheet (p.70 i 92)

scarr
e

scarre

r fi txa

De

ga

I 1.1

I1.2

I2

I3.2

I3.1

I3.3

I4

Llista de responsabilitats

I 3.2

Com s’utilitza
1 Utilitzar una fitxa per a cada acció a implementar.

1-4 hores
Individual

2 En la primera columna, definir les activitats específiques que es duran a terme per poder implementar
l’acció.

En grup

Materials
I3.2

I3.1

I2

I1.2

Resultat desitjat
Planificar les activitats
que formen part de
cada acció i assignar
persones, recursos i
temps disponible a
cadascuna d’elles.

3 Assignar una persona o més a cada activitat. Cal
tenir en ment quines habilitats i capacitats tècniques són necessàries per dur a terme cada activitat.
Avaluar si cal integrar o contractar persones amb
aquestes habilitats i capacitats.
4 En la tercera columna, assignar un pressupost a
cada activitat en funció dels recursos disponibles i
acordats.
5 En la quarta columna, definir la durada estimada
per realitzar cada activitat.
6 En la cinquena columna, identificar la persona que
ha d’aprovar la realització de cada activitat.
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7 Per últim, definir el resultat desitjat de cada activitat, sigui tangible o intangible.
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*vegeu fitxa ⟶

Fitxa Llista de responsabilitats

I3.2

Acció →

Activitat

Pressupost

scarr

e

De

De

scarre

r fi txa

ga

ga

Assignada a...

r fi txa

Inspirat en ▷ Nesta (2014). Desarrollo e impacto, ¡ya! Lista de tareas críticas (p.139-140). En: diitoolkit.org

Durada estimada

Aprovada per...

Resultats desitjats

I 1.1

I1.2

I2

I3.1

I3.2

I3.3

I4

Full de ruta

I 3.3

Revisió durant
implementació
1-2 hores
Individual
En grup

Materials
I3.3

I3.2

Resultat desitjat
S’ha establert un
calendari i s’ha
visualitzat la línia de
temps de les diferents
activitats necessàries
per implementar cada
acció.
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Com s’utilitza
1 Revisar la fitxa Llista de responsabilitats I3.2 i afegir
cada activitat contemplada en la primera columna.
2 Definir les dates d’inici i final en les que es planeja fer
cada activitat. És recomanable disposar d’un temps
extra pels possibles contratemps.
3 Les següents columnes representen setmanes, però
poden utilitzar-se com a dies o mesos en funció del
temps disponible per implementar l’acció.
4 Aquesta fitxa funciona com un Diagrama de Gantt.
És recomanable completar aquest full de ruta en
format digital, utilitzant eines que permetin compartir la planificació amb tots els actors implicats en la
implementació.

Exemple diagrama Gantt completat
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Fitxa Full de ruta

I3.3

De
r fi txa

INICI

FINAL

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

2

3

Inspirat en ▷ IDEO, Design for Europe, & Nesta (n.d.). Designing for Public Services. Creating a Roadmap (p.73)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e

ACTIVITAT

scarr

scarre

r fi txa

ga

ga

De

Acció →

Implementació
de l’acció
EQUIP MOTOR

GRUP D'IMPACTE

USUÀRIA

Observar i avaluar
els resultats
Què és

Per conèixer l’impacte de les accions implementades, cal observar i analitzar les
dades que s’han recollit per a cadascun dels
indicadors del sistema de seguiment compartit. Un cop sabem quins són els resultats
de la implementació de cada acció, podem
avaluar en quin grau s’han aconseguir els
resultats desitjats.
És important que el Grup d’impacte estigui
involucrat en algun moment d’aquesta
subfase, ja que el sistema de seguiment
i d’avaluació s’ha definit per treballar de
forma transparent i compartida. També és
clau celebrar les fites aconseguides amb els
actors implicats, siguin grans o no, per reforçar el compromís i la corresponsabilitat de la
visió de futur compartida.

IMPLEMENTACIÓ

Per a què

L’objectiu d’aquest exercici és fer una anàlisi
crítica dels resultats finals de cada acció i
compartir el que s’ha après sobre l’efectivitat de la seva implementació i el seu impacte a mig termini, tant a nivell individual,
d’equip i organitzatiu, com a nivell ecosistèmic.
En aquest mètode es proposa un exercici
bàsic d’avaluació amb l’objectiu d’aprendre
i millorar les accions implementades. Es
recomana fer una avaluació externa, per ser
més completa i per garantir la independència i credibilitat de les dades.

SUBFASE
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I 1.1

I1.2

I2

I3.1

I3.2

I3.3

I4

Avaluació d’impacte

I4

Revisió durant
implementació
1-4 hores
Individual
En grup

Materials
I4

I2

Resultat desitjat
Avaluar l’impacte
de les accions
implementades, tant
a curt com a llarg
termini.

Com s'utilitza
1 Seleccionar l’acció que s’avaluarà i revisar les dades
per a cadascun dels seus indicadors d’impacte, definits en la fitxa prèvia Indicadors d’impacte I2.
2 Utilitzar les preguntes de l’apartat Avaluació de
la implementació per reflexionar i avaluar el procés
d’implementació de l’acció.
3 Utilitzar les preguntes de l’apartat Avaluació dels
resultats per reflexionar i avaluar els resultats finals
generats per l’acció implementada per a cada indicador definit.
4 Utilitzar les preguntes de l’apartat Avaluació de
l’impacte per reflexionar i avaluar el grau en què s’han
aconseguit els resultats desitjats i l’avançament cap a
la visió de futur compartida. Fer aquesta anàlisi a nivell
individual, d’equip, d’organització i, per últim, d’ecosistema.
5 Utilitzar les preguntes de l’apartat Sistema de seguiment i avaluació per reflexionar i avaluar el propi
sistema de seguiment i avaluació que s’ha usat.
6 Documentar les conclusions que s’extreuen de cada
apartat.
7 Repetir l’exercici per avaluar cada acció implementada.
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Fitxa Avaluació d’impacte

I4

Acció →

Avaluació de la implementació
L’acció s’ha ajustat durant la implementació? Com?
S’han identificat nous problemes o noves causes i efectes d’aquests problemes? Quins o quines?
S’han identificat noves oportunitats, obstacles o palanques de canvi? Quins o quines?
S’hauria de redissenyar algun element de l’acció? Quina?
Cal iterar alguna subfase per redissenyar l’acció? Quina?

Avaluació dels resultats (curt termini)
Quins són els resultats finals per a cada indicador?
Quines són les observacions més importants?

Avaluació de l’impacte (mig termini)
S’han aconseguit els resultats desitjats?

Existeixen noves necessitats d’avaluació? Quines?
S’hauria de canviar el sistema de seguiment (indicadors compartits, mètodes de recollida de dades, etc.)? Com?

Inspirat en ▷ The Omidyar Group (n.d.). Systems Practice Workbook. Learn from the system (p.90-91)

scarre
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Sistema de seguiment i avaluació
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Quines són les lliçons més importants que s’han après?

r fi txa

De

Què és el que ha estat més efectiu? Quins efectes inesperats s’han detectat?

ga

ga

En quin grau hi ha hagut un avançament cap a la visió de futur compartida?

Iterar

DE

MÈT O

RE P T

ES

DE

U T AT
CI

El procés d’aquest mètode no és completament lineal,
sinó que està dissenyat per anar aprenent del procés
i poder iterar, si s’escau, aquelles fases o subfases que
permetin incorporar elements de millora. Amb aquest
objectiu, és important observar i avaluar el procés en
cada una de les fases per poder identificar allò que no
ha funcionat i reformular-ho.
IMPLEMENTACIÓ

SUBFASE
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AVALUACIÓ DEL PROCÉS
Verifica si s’han assolit aquests punts:

Fase d’implementació
S’han dissenyat prototips de les accions proposades per provar el
seu funcionament.
S’han validat o millorat les accions a partir del que s’ha après amb
els prototips.
S’ha generat una narrativa comuna que ajuda a comunicar les
accions definides, el seu objectiu i valor afegit.

Diferents actors s’han compromès a implementar les accions
definides.
S’han realitzat reunions estratègiques i tallers de cocreació
periòdicament i els actors convocats hi participen activament.
La informació generada en les reunions estratègiques i tallers
de cocreació es va documentant i compartint amb els actors
interessats.
Els actors implicats en la implementació de les accions entenen
el valor de definir i contribuir a un sistema de seguiment i avaluació comuna.

S’han identificat els recursos, capacitats i aliances necessàries per
implementar cadascuna de les accions.

Els actors implicats han acordat com recollir, documentar i
compartir les dades necessàries per al sistema de seguiment i
avaluació.

S’han establert les bases del sistema de seguiment i avaluació
comuna.

Els actors implicats comparteixen les dades acordades de forma
transparent, consistent i puntual.

S’han definit indicadors d'impacte compartits.

S’han celebrat les fites assolides durant la implementació.

S’ha establert un calendari i s’ha visualitzat la línia de temps de les
diferents activitats necessàries per implementar cada acció.
S’han implementat les accions.
S’ha avaluat l’impacte de les accions implementades, tant a curt
com a llarg termini.

Procés de col·laboració
S’han incorporat al procés (al Grup d’impacte o com a usuaris)
nous actors rellevants en el context de cada eix d'acció.
Els membres del Grup d’impacte entenen els objectius de la fase
d’Implementació i el seu paper principal.

Reflexions generals
1 Què ha funcionat? Per què?
2 Quins aspectes es podrien millorar? Per què?
3 Quines són les lliçons més importants que s’han
après?
4 S’han generat efectes inesperats?
5 Quins aspectes del procés requereixen posar-hi
més atenció o fer-hi canvis? Per què?
6 Cal iterar alguna subfase? Per què?

IMPLEMENTACIÓ
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Glossari de conceptes
Observació

Problema
El problema o necessitat de canvi
és aquella problemàtica, ja sigui
social, econòmica o mediambiental, que està present en un territori
específic i a la qual s’ha de donar
resposta com a societat.
Repte
Un repte representa una oportunitat d’acció per trobar solucions
al problema identificat en el territori. El repte es defineix a partir de
reformular el problema a abordar
des d’una perspectiva positiva i
proactiva.
Canvi desitjat
El canvi desitjat fa referència a
les transformacions que es volen
aconseguir en el territori relacionades amb el problema identificat un
cop s’han implementat les solucions proposades.

Col·laboració multiactor
La col·laboració multiactor consisteix a incorporar les perspectives
i interessos de diferents actors i
unificar les seves prioritats a fi de
donar resposta a un repte comú.
Quan ens enfrontem a reptes
complexos, es requereix un esforç
col·lectiu per tal de dissenyar
solucions que siguin viables i que
es puguin mantenir en el temps.
Equip motor
L’Equip motor el formen persones
amb capacitat d’influència i de
lideratge, que representen els
actors principals involucrats en
el repte que es vol abordar. El
seu objectiu principal és facilitar
l’alineació i col·laboració entre els
actors, així com guiar la resolució
del repte, per la qual cosa ha de
tenir unes habilitats específiques
per planificar, coordinar, facilitar i
gestionar el procés.
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Reunió exploratòria
Les reunions exploratòries són els
espais de treballs més operatius
del procés col·laboratiu. El seu objectiu principal és facilitar la presa
de decisions tècniques, promoure
la continuació del procés col·laboratiu i impulsar el treball en equip.
Algunes de les eines proposades
en aquest mètode s’hauran de
treballar durant aquestes reunions,
generalment amb l’Equip motor.
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Glossari de conceptes
Exploració

Grup d’impacte
El Grup d’impacte el formen els
actors interessats i que influeixen
en el repte de ciutat. L’Equip motor
començarà a cocrear accions
amb ell per a donar resposta al
repte i aconseguir el canvi desitjat en el territori. Aquest grup
ha de ser inclusiu i divers per tal
d’integrar com més perspectives
i recursos millor. També ha de ser
operatiu.
Taller de cocreació
Els tallers de cocreació són espais
de treball en què es treballen de
forma col·laborativa amb el Grup
d’impacte determinades eines
d’aquest mètode. El seu objectiu
principal és integrar, compartir i
reconèixer les diferents perspectives dels actors que conformen
el taller i reforçar que hi hagi un
reconeixement mutu entre els
participants.

Oportunitat
Les oportunitats són les forces que
faciliten i contribueixen poc o molt
a la consecució del canvi desitjat.
Els obstacles poden ser elements
culturals, actituds, tendències,
infraestructures, persones, normes,
etc.
Obstacle
Els obstacles són les forces que
inhibeixen i que podrien obstaculitzar poc o molt l’avançament
cap al canvi desitjat. Els obstacles
poden ser elements culturals, actituds, tendències, infraestructures,
persones, normes, etc.
Palanca de canvi
Les palanques de canvi són els
elements (les oportunitats o obstacles), que poden provocar canvis
positius i expansius sense fer gaire
esforç, és a dir, amb unes intervencions relativament petites.
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Problemes prioritaris
Els problemes prioritaris són els
problemes associats amb el repte
que han superat els criteris de priorització definits i que serviran de
base per definir els eixos d’acció.
Eix d’acció
Un eix d'acció es un àmbit d’oportunitat en el que es pot treballar
per dissenyar accions que donin
resposta als problemes prioritaris del repte de la ciutat. Un eix
d’acció es basa tant en un o més
problemes prioritaris que siguin
complementaris com en les palanques de canvis associades amb
ells. Els eixos d’acció han d’estar
orientats a l’acció, raó per la qual
es recomana utilitzar verbs en
infinitiu com ara millorar, reforçar,
impulsar, etc.

Visió de futur compartida
La visió de futur compartida és
l’escenari final desitjat per al
territori en relació amb el repte,
per tant, ha de representar els
interessos dels diferents actors
involucrats en el procés. En altres
paraules, la visió de futur compartida actua com una narrativa
comuna que permet orientar el
procés col.laboratiu i establir les
diferents prioritats, expectatives i
esforços del Grup d’impacte vers el
canvi desitjat. Aquesta visió ha de
ser realista i ser coherent amb el
context, i el Grup d’impacte ha de
sentir-se identificat i alhora corresponsable del canvi que planteja. La
visió de futur compartida es divideix en els diferents eixos d’acció.
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Glossari de conceptes
Pla d’acció

Acció
Una acció és aquella idea, projecte o iniciativa que es dissenya i
desenvolupa per tal d’aconseguir
l’objectiu d’un eix d'acció en concret i donar resposta al problema
inicial que aquell determinat eix
busca solucionar.
Solucions existents
Les solucions existents són aquells
projectes i iniciatives que ja s’han
implementat en altres contextos
a fi de donar resposta a problemes similars. Amb la identificació
d’aquestes solucions, els actors
involucrats en el repte poden
distingir els elements clau que es
podrien reproduir o adaptar en les
accions que després dissenyaran.
Criteris de priorització
Els criteris de priorització són
les variables que s'utilitzen per
prioritzar elements com ara els
problemes associats amb el repte,
els eixos d’acció a desenvolupar o
les accions a implementar. Tots els

elements que no superin els criteris
de priorització s’han de deixar de
banda. Cal centrar els esforços en
els elements que sí han complert
els criteris.
Viabilitat d’implementació
La viabilitat de implementació
és un dels criteris més utilitzats
per prioritzar elements. Com més
recursos i capacitats facin falta
per tal d’implementar un element,
menys viable serà implementar-lo,
especialment si aquests recursos i
capacitats encara no estan disponibles.

Pla d’acció
Un pla d’acció consisteix a dissenyar accions, prioritzar-ne les més
importants i planificar tasques i
terminis per a cadascuna per assolir els objectius d’un eix d'acció i,
en conseqüència, la visió compartida que s’ha definit per al repte.


Capacitat d’impacte
La capacitat d’impacte és un dels
criteris més utilitzats per prioritzar
elements. Fa referència a la capacitat d’un element per generar
canvis en la direcció desitjada.
Com més canvis generi, més
capacitat d’impacte tindrà.
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Glossari de conceptes
Implementació

Prototip
Un prototip és una representació
parcial o completa d’una idea que
es realitza en una etapa primerenca del procés d’implementació. El
seu objectiu principal és provar i
validar la idea de forma ràpida i
amb un baix cost, detectar possibles millores i anticipar possibles
riscos quan s’implementi a una
escala més gran.
Seguiment
El seguiment és el procés mitjançant el qual l’Equip motor i el Grup
d’impacte obtenen informació
específica de manera contínua
sobre l’evolució de la implementació d’una acció. És important que
el sistema de seguiment garanteixi
un flux de dades i d’informació
constant i de qualitat que en faciliti
l’avaluació posterior.
Indicadors compartits
El sistema de seguiment el formen
un conjunt d’indicadors de seguiment compartits, els quals reflec-

teixen els criteris d’èxit per a cada
acció que s’ha d’implementar.
Aquests indicadors guiaran el procés de recollida de dades quantitatives i qualitatives de les accions
amb mètodes com l’observació
participant, enquestes, entrevistes
i focus groups, entre d’altres. El fet
que els indicadors siguin compartits amb tots els actors implicats
permet alinear els indicadors a
l’hora d’avaluar els resultats finals
així com l’impacte de cada acció
i prendre decisions informades en
el cas que calgués reajustar algun
element.
Resultats desitjats
Els resultats desitjats representen
l’escenari desitjat per a cadascuna
de les accions a implementar. Els
resultats desitjats estaran inclosos
dins dels indicadors compartits del
sistema de seguiment.
Resultats finals
Els resultats finals són els que s’han
obtingut per a cada indicador
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després de la implementació total
de l’acció. Aquests resultats s’han
de comparar amb els resultats
desitjats, de manera que es pugui
mesurar l’èxit de cadascuna de les
accions implementades.
Impacte
L’impacte fa referència a l’efecte
net que s’ha assolit a mig termini
com a conseqüència dels resultats
finals de les accions implementades. L’impacte aconseguit per
cada acció ha de ser coherent
amb la visió de futur compartida a
la qual es vol arribar a llarg termini.
Avaluació de l’impacte
L’avaluació de l’impacte és el procés mitjançant el qual s’observen
i analitzen els resultats finals de
cadascun dels indicadors de seguiment amb l’objectiu de conèixer
l’impacte de les accions implementades. Un cop s’ha fet aquesta
avaluació, els actors involucrats
poden prendre noves decisions.

Avaluació del procés
L’avaluació del procés és l’exercici
que es fa per observar i avaluar
cadascuna de les fases desenvolupades en aquest mètode a
fi d’identificar els aspectes o les
activitats que no han funcionat tal
com s’esperava i reforçar o reformular els elements que facin falta.
Iteració
La idea d’iteració ens indica la
possibilitat de repetir aquella eina,
subfase o fase que es consideri
oportuna per tal d’incloure elements de millora dins del procés.
Aquest mètode no busca ser
completament lineal sinó que està
dissenyat per anar aprenent del
procés i poder iterar si s’escau.
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