
Manual Usuari

COM PARTICIPAR A LA DEFINICIÓ 
DELS REPTES DE MANERA VIRTUAL



Repte 
estratègic

•FASE 1: Definició del repte estratègic mitjançant treball sobre 
canvas amb post-its.

•Posterior transcripció del canvas i elaboració del relat en text.

Reptes 
programàtics

•FASE 2: Definició dels reptes programàtics mitjançant 
treball sobre canvas amb post-its i mapes.

•Posterior transcripció dels canvas i elaboració del relat 
en text.

Projectes 
específics

• FASE 3: Properament
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Metodologia de treball sobre els reptes

Abans de començar recordem, breument, la metodologia que hem
utilitzat per definir els reptes:

A l’UNICORN podeu
treballar sobre les 
dues primeres
fases.

ESCALA 
D’ESTRATÈGIA
Requeriments:
+++ temps
+++ recursos
+++ agents locals

implicats
ESCALA  DE 
PROGRAMA
Requeriments:
++ temps
++ recursos
++ agents locals

implicats

ESCALA  DE 
PROJECTE
Requeriments:
+ temps
+ recursos
+ agents locals

implicats
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Què és l’UNICORN?

És una plataforma de facilitació de les relacions de col·laboració entre 
universitats, organitzacions, empreses i societat civil, en un context

internacional, per a la solució a desafiaments a través de la 
cogeneració de coneixement amb valor afegit i alta capacitat

d'incidència en l'entorn.

Accés: https://unicorn.uab.cat/

https://unicorn.uab.cat/
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PRIMER PAS: REGISTRAR-SE

En el menú superior a la dreta, hi ha el botó per 
registrar-se a la plataforma. És necessari fer-ho
per poder participar en els debats aportant
comentaris.

Entrar com a usuari no registrat només permet
visualitzar el contingut.
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ELS REPTES

1. Un cop registrats, ja podem entrar a la 
plataforma amb les nostres dades
d’usuari.

2. Per veure els reptes, al menú superior 
cliquem a la pestanya Reptes, i ens
apareixen les caixes dels reptes actius.

3. Cliquem sobre la del Covadonga Urban
Lab.

1

2

3
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ELS REPTES

A dins hi trobarem els quatre reptes que hem
anat treballant. 

Cliquem sobre el repte o reptes que ens
interessin. 

En aquest cas, seguirem l’exemple amb el 
repte 1 Covadonga DISTRICTE INNOVACIÓ, 
CONEIXEMENT I CULTURA.
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PARTICIPACIÓ EN EL REPTE
QUE ENS INTERESSA

Un cop dins la pàgina del repte ens interessa
moure’ns i conèixer el menú.

A la primera pestanya EL REPTE hi ha el relat
del repte estratègic i correspon a la primera 
fase. És la definició del repte més general.

A les pestanyes de POLÍTIQUES, 
ORGANITZACIÓ I GOVERNANÇA I 
INTERVENCIÓ URBANA hi ha els relats dels
reptes programàtics. 

A l’apartat de PARTICIPACIÓ/DEBATS hi ha el 
resum dels debats oberts entorn al repte.



| 8

Atenció! Per consultar la documentació

relacionada amb els reptes programàtics
(canvas transcrits i altres documents) podeu
desplegar la pestanya de DOCUMENTS 
RELACIONATS que està al final de tot de la 
página de EL REPTE.
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REVISEM EL REPTE 
PROGRAMÀTIC

Abans de participar, cal que entrem al repte 
programàtic que ens interessa i ens llegim la 
informació que ja hi ha.

Amb la nostra participació es tracta d’aportar
noves idees, de matisar o de perfilar el què
s’ha fet.

Un cop ja coneixem el repte en qüestió, 
cliquem al link de “Debat Relacionat” que ens
portarà al debat específic d’aquest repte.
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DEIXA EL TEU COMENTARI 
PEL DEBAT

Quan entrem al debat, trobem:

1. L’estructura de continguts que s’ha
treballat amb el repte. Simplement és
indicativa per recordar aquells apartats on
es vulgui fer referencia amb el comentari. 
Caldrà doncs, indicar l’apartat on creiem
que incideix la nostra idea.

2. L’apartat on deixar el vostre comentari. Es 
tracta que siguin comentaris breus i 
sintètics i, com hem dit, responguin tant
als apartats anteriors com al repte 
programàtic específic.

Per exemple, podria ser un comentari de 
l’estil “Jo penso que a Situació actual falta 
destacar la manca de potencial atractor
d’activitats innovadores. Un dels problemes
en relació a això és la manca de qualitat
dels espais urbans, que fan que no sigui un 
barri prou atractiu”.



Gràcies per 
la vostra
col·laboració!!



Contacte

Konstantinos Kourkoutas

CORE coordinator | Strategic Development Unit 

Universitat Autònoma de Barcelona

konstantinos.kourkoutas@uab.cat
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Angela Serrano Ferigle

Strategic Development Head

Universitat Autònoma de Barcelona

angela.serrano@uab.cat

Marta Carrasco Bonet

UCITYLAB Researcher

Universitat Autònoma de Barcelona

marta.carrasco@uab.cat

Més informació

www.covadongaurbanlab.cat

pr.covadonga.urban.lab@uab.cat

Plataforma UNICORN UAB

https://unicorn.uab.cat/processes_groups/7

