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1. Introducció i definicions 
 
 
Aquest document és una síntesi del document de Ian Gilhespy, “Measuring 
the performance of cultural organisations: a model”, article publicat el 1999 
a la revista International Journal of Arts Management. En aquest text, el 
principal objectiu de Gilhespy és presentar un sistema d’avaluació de l’activitat 
de les organitzacions culturals. 
 
Per al disseny d’aquest model d’avaluació, l’autor va utilitzar una metodologia 
que combinava diferents elements: 

•••    Revisió de la bibliografia existent sobre avaluació d’organitzacions que 
treballen en l’àmbit de la cultura; 

•••    Recerca quantitativa d’ampli abast a través d’un qüestionari sobre 
l’impacte de les arts i la seva repercussió econòmica; 

•••    Recerca qualitativa amb entrevistes semi-estructurades fetes a gestors 
culturals del sud d’Anglaterra; 

•••    I una recerca quantitativa final, amb una enquesta als mateixos gestors 
culturals entrevistats, sobre l’aplicació i desenvolupament de mesures 
d’avaluació de l’execució de projectes en organitzacions culturals. 

 
Com a resultat de l’aplicació d’aquesta metodologia, Gilhespy proposa un 
model ideal per a l’avaluació dels projectes desenvolupats en el món de la 
cultura, que contempla des de la definició dels objectius al càlcul dels 
paràmetres que permetran establir la qualitat del projecte realitzat. 
 
L’autor fa en primer lloc un breu repàs de la bibliografia que existeix sobre 
l’avaluació de projectes culturals. Aquesta revisió bibliogràfica li permet establir 
quins conceptes utilitza en el text i quina interpretació en fa, amb l’objectiu de 
situar l’estudi en el context i permetre una millor comprensió del model que més 
tard desenvolupa.  
 
 
Els quatre conceptes bàsics que utilitza els extreu de la literatura existent. La 
seva definició és la següent: 
 

•••    Eficiència. L’eficiència té una doble interpretació en el document: d’una 
banda, es considera que és la millor relació possible entre inputs i 
outputs1; de l’altra, l’eficiència social entesa com allò socialment 
desitjable pel que fa a la distribució dels recursos2. 

•••    Eficàcia. Tècnicament, l’eficàcia és la proximitat entre el resultat 
(“output”) i l’objectiu esperat3. 

                                                 
1 Gratton, C. i Taylor, P. (1992): Economics of Leisure Services Management. 
I.L.A.M./Longman. Londres. 
2 Towse, R. (1999): “How is Subsidy to the Arts actually Supposed to Work”. Paper presentat a 
la Universitat UFSIA d’Anvers. 
3 Jackson, P. i Palmer, A. (1988): Public Sector Performance Assessment: Getting the Concepts 
Right. Ed. Beeton, Fundació Public Finance. 
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•••    Economia. Gilhespy utilitza la definició d’economia de Jackson i 
Palmer4: quin és el cost real en comparació amb el cost esperat. 

•••    Equitat. L’equitat és interpretada de diferents formes: com a distribució 
de les oportunitats entre els grups socials (equitat intersocial)5; com a 
distribució de les oportunitats en el territori (equitat interespaial)6; i com 
a distribució de les oportunitats entre generacions (equitat 
intergeneracional)7. 

 
Aquests quatre conceptes impregnen de forma transversal tot el model i en 
constitueixen els criteris bàsics a seguir. No són, però, els únics. Gilhespy 
també estableix quines són les característiques desitjables de qualsevol model 
d’avaluació, entès com a una versió simplificada de la realitat8. Aquests trets 
bàsics són: 

•••    Mesurar un ampli ventall d’objectius estratègics; 
•••    Utilitzar estàndards que permetin la seva adaptació als canvis dels 

objectius; 
•••    Combinar eficiència, efectivitat, economia i equitat; 
•••    I poder posar el model d’avaluació a prova. 

 

                                                 
4 Jackson i Palmer, op. cit. 
5 Bourdieu, P. (1985): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge and 
Kegan Paul. Londres. 
6 Mulgan, G. i Worpole, K. (1986): Saturday Night of Sunday Morning. From Arts to Industry – 
New Forms of Cultural Policy. Comedia. Londres. 
7 Bennett, G. (1992): Dilemmas. Earthscan. 
8 Towse, R. (1999), op. cit.  
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2. Validació interna: eleccions estratègiques per a 
gestors culturals 
 
 
La selecció de les dades extretes del treball de camp s’havien de fer d’acord 
amb les respostes vàlides per a les organitzacions culturals. Aquestes 
respostes permeten a l’autor establir una matriu política on hi trobem els 
objectius que hauria d’incloure qualsevol model en aquest àmbit. Aquests 
objectius es poden classificar en dos grans grups: aquells objectius que fan 
referència a la maximització de diferents aspectes; i aquells objectius de 
caràcter ideològic. 
 
Matriu política per a Gestors – Els 10 objectius més importants de la política 

Objectius de maximització: 

1. Accés a les activitats 

2. Assistència a les activitats 

3. Economia de les activitats 

4. Taquillatge o la recaptació 

5. Qualitat dels serveis 

Objectius de caràcter ideològic: 

6. Diversitat/Multiculturalisme 

7. Educació 

8. Excel·lència 

9. Innovació 

10. Cohesió social 

 
Tot seguit s’expliquen els objectius polítics del model i es presenten alguns 
indicadors d’exemple que permetrien mesurar cadascun dels objectius. 
 
 
 
2.1. Maximització de l’accés a les activitats 
 
La maximització de l’accés a les activitats té dues vessants: com a garantia de 
l’equitat interespaial i de l’equitat intersocial, és a dir, com a garantia de 
l’accés de grups que tradicionalment han estat exclosos de l’art. Per tant, 
aquesta exclusió pot afectar a diferents grups socials o a diferents territoris. Els 
indicadors mostrats com a exemple són els següents: 
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Indicador de resultat Què es mesura?

Tercera edat/Total assistents Eficàcia/Equitat

Estudiants/Total assistents Eficàcia/Equitat

Aturats/Total assistents Eficàcia/Equitat

Nens/Total assistents Eficàcia/Equitat

Invitacions/Total assistents Eficàcia/Equitat

Nous assistents/Total assistents (mitjançant sondeig d’opinió) Eficàcia/Equitat

Cost millora dels resultats/Cost del programa Eficiència

Cost millora dels resultats/Despesa Bruta Eficiència

Creixement usuaris/Total assistents Eficàcia/Equitat

Usuaris Locals/Total assistents Eficàcia/Equitat

Usuaris Regionals/Total assistents Eficàcia/Equitat

Pèrdua de recaptació estimada Eficàcia/Equitat

Pèrdua d’usuaris estimada Eficàcia/Equitat

 
 
 
2.2. Maximització de l’assistència a les activitats 
 
Per Gilhespy, aquest objectiu es troba implícit en qualsevol política encara que 
vagi en contra d’altres objectius estratègics, inclosos aquells relacionats amb 
els béns públics i amb les fallides del mercat. Els indicadors presentats són: 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Total assistents Eficàcia

Total assistents/Despesa Bruta Eficiència

Subscripcions/Total assistents Eficiència/Eficàcia

Total assistents/Capacitat total Eficiència

Assistents esperats/Assistents actuals Economia

 
 
 
2.3. Maximització de l’economia de les activitats 
 
De la mateixa manera que amb la maximització de l’assistència, la 
maximització de l’economia és implícita a qualsevol política. De fet, s’assumeix 
que les organitzacions voldran aconseguir aquest objectiu a no ser que 
existeixin raons per no fer-ho, com per exemple si contradiu altres objectius. 
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Indicador de resultat Què es mesura?

Cost en publicitat/Facturació Economia

Cost dels edificis/Facturació Economia

Costos administratius/Facturació Economia

Costos de planificació/Facturació Economia

Salaris/Despesa Bruta Economia

Costos previstos/Costos reals Economia

 
 
 
2.4. Maximització del taquillatge o la recaptació 
 
Aquest és un objectiu estratègic en relació amb altres objectius de la política, 
com els dos objectius anteriors. Aquesta finalitat incorpora totes les formes de 
recaptació, inclosos la comercialització i el finançament públic. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Ingrés directe/Despesa Bruta Economia

Ingressos de taquillatge/Facturació Economia

Recaptació per vendes/Facturació Economia

Suport econòmic privat/Facturació Economia

Ingressos de taquillatge/Assistència total Eficiència

Recaptació per vendes/Assistència total Eficiència

Costos administratius/Assistència total Eficiència

Despesa Bruta/Assistència total Eficiència

 
 
 
2.5. Maximització de la qualitat dels serveis 
 
Mesurar la qualitat dels serveis culturals és molt complex i, per als gestors 
culturals, també serà molt difícil quantificar l’execució d’aquest objectiu. És per 
això que la qualitat dels serveis sovint és mesurada amb mètodes similars als 
utilitzats per conèixer la satisfacció del consumidor. El següent quadre mostra 
diferents exemples d’indicadors agrupats per quatre característiques bàsiques 
així com indicadors de “disposició al pagament”9 del consumidor per a un millor 
servei. 

                                                 
9 Traducció de l’expressió “willingness to pay”, que expressa la disposició d’un usuari a assumir 
un augment en el cost d’un servei o un producte en benefici d’una millora de la seva qualitat. 
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Categoria Indicador de resultat Què es mesura?

Bar 
Restaurant 
Aparcaments 
Seients 
Visió de l’escenari 

Qualitat del disseny dels 
edificis 

Qualitat dels productes venuts 
(menjar, begudes, articles...) 

Eficàcia

Eficiència del personal 
Tracte del personal 
Tracte dels voluntaris 

Qualitat dels elements del 
servei 

Neteja dels edificis 

Eficàcia

Atmosfera 
Aspectes generals 

Sentit de grup 
Eficàcia

Ràtio de disponibilitat de pagament 
(mitjançant sondeig d’opinió) 

Eficàcia

 
 
 
2.6. Diversitat/Multiculturalisme 
 
Aquest objectiu es refereix tant al ventall d’activitats artístiques que es realitzen 
com a la generació d’oportunitats culturals en espectacles o exposicions que, 
per raons econòmiques, no poden ser realitzats per productors privats o per 
fundacions. 
 
L’objectiu de la diversitat consisteix en donar veu en aspectes culturals a 
aquells grups socials que no tenen representació en el món cultural, i a 
aquelles formes de participació en activitats culturals on els límits entre 
producció i consum són difosos. 
 
Existeixen límits a la diversitat en un programa artístic. Sobrepassar aquests 
límits pot conduir a mancances en l’organització o en la qualitat artística de les 
activitats. És per això que cal que existeixi un equilibri entre la diversitat i la 
qualitat. 
 
Aquest objectiu estratègic pot implicar una reducció en l’assistència i la 
recaptació de les activitats així com un descens en la despesa en altres 
objectius artístics o socials. 
 

Indicador de resultat Què es mesura?

Ventall d’activitats del programa Eficàcia

Despesa en multiculturalisme/Costos administratius Eficàcia

Despesa en multiculturalisme/Despesa Operativa Bruta Eficàcia

Estimació de pèrdua de recaptació Eficàcia

Estimació de pèrdua d’assistència Eficàcia
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2.7. Educació 
 
El concepte educació pot tenir moltes interpretacions en funció de la 
organització cultural de la que es parli, però en termes generals s’entén com a 
redistribució del capital cultural desigualment distribuït. Així, l’educació com a 
objectiu polític entén la cultura com a part de la formació de qualsevol persona. 
 
En el món cultural, l’educació també és entesa com a inversió en les futures 
audiències, tot i que els beneficis no tenen perquè ser retornats a l’organització 
que realitza aquesta inversió. També és la raó que es troba darrera de les 
activitats de conservació de moltes organitzacions culturals, una forma de 
sostenibilitat cultural on les oportunitats culturals existents es mantinguin per a 
les generacions futures. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Despesa educativa/Costos administratius Eficàcia

Despesa educativa/Despesa Operativa Bruta Eficàcia

Costos de millora/Costos administratius Eficiència

Costos de millora/Despesa Operativa Bruta Eficiència

Estimació de la pèrdua de recaptació Eficàcia

Estimació de la pèrdua d’assistència Eficàcia

 
 
 
2.8. Excel·lència 
 
Aquest objectiu fa referència a la creació d’estàndards de qualitat. Es tracta 
d’un procés intersubjectiu, que ha de ser negociat entre els membres de l’equip 
de gestió. Aquesta negociació s’ha de basar en càlculs sobre la pèrdua de 
recaptació i audiència que pugui ser causada per la realització d’una 
programació de gran qualitat. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Estimació de la pèrdua de recaptació Eficàcia

Estimació de la pèrdua d’assistència Eficàcia

Ràtios de qualitat (mitjançant sondeig d’opinió) Eficàcia
Ràtios de “disposició al pagament” 
(mitjançant sondeig d’opinió) 

Eficàcia
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2.9. Innovació 
 
L’objectiu de la innovació s’assembla a la conservació en el sentit que els seus 
beneficis es produiran en el futur. La innovació en les organitzacions culturals 
és el que representa la R+D per a les empreses amb la diferència que el 
benefici no sempre retorna en l’inversor. 
 
Els beneficis artístics de la innovació són incalculables en tant que només es 
poden conèixer en el futur. Això implica que, tot i que és possible estimar-ne el 
cost immediat, és impossible tenir tota la informació sobre els possibles 
beneficis futurs de l’activitat artística. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Estimació de la pèrdua de recaptació Eficàcia

Estimació de la pèrdua d’assistència Eficàcia

Noves companyies en la programació anual Eficàcia

 
 
 
2.10. Cohesió social 
 
La cohesió social és un dels objectius més intangibles amb què es poden trobar 
els gestors culturals. Aquest objectiu incorpora elements importants: els 
conceptes de comunitat i multiculturalisme. A més, és un objectiu que posa 
èmfasi en el sentit “públic” de la cultura, en la democràcia cultural i en la 
comprensió entre els diferents grups socials. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Despesa en activitats orientades a la comunitat/Despesa Bruta Eficiència

Assistència a activitats orientades a la comunitat/Despesa Bruta Eficàcia/Equitat

Cost de millora/Despesa Bruta Eficiència

Creixement de l’assistència/Total assistents Eficàcia/Equitat
Assistència de minories ètniques/Total assistents  
(mitjançant sondeig d’opinió) 

Eficàcia/Equitat

Tercera Edat/Total assistents Eficàcia/Equitat

Estudiants/Total assistents Eficàcia/Equitat

Aturats/Total assistents Eficàcia/Equitat

Nens/Total assistents Eficàcia/Equitat

Invitacions/Total assistents Eficàcia/Equitat

Assistència de grups d’usuaris Eficàcia/Equitat

Nombre de voluntaris Eficàcia/Equitat
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3. Validació externa: aportacions dels agents externs a 
la matriu política 
 
 
Al principi el document, l’autor especifica que el model que presenta serveix per 
mesurar la validesa interna de la organització. Per tant, només servia per 
avaluar l’execució del programa des de la pròpia organització. És per això que 
Gilhespy presenta al final del text una ampliació de la matriu original per 
respondre als interessos dels agents externs, bona part d’ells finançadors de 
les organitzacions que pretenia avaluar. 
Aquesta ampliació es concreta en els següents objectius: impacte i importància 
econòmica; prestigi; i qualitat de vida. D’aquesta forma, la matriu política per a 
agents externs queda configurada de la següent forma: 
 
Matriu política per a Agents Externs. Objectius de la política 

11. Impacte i importància econòmica 

12. Prestigi 

13. Qualitat de vida 

 
 
 
3.1. Impacte i importància econòmica 
 
A nivell local, les inversions en espectacles i infraestructures culturals no 
només s’han realitzat per fer créixer l’economia artística: també té impacte en 
les economies locals. Aquesta forma d’inversió ha esdevingut un element de 
competència entre ciutats envers la localització dels negocis i el turisme. La 
inversió en cultura ha esdevingut una forma de regeneració urbana. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Volum del sector econòmic cultural Eficàcia

Impacte del sector econòmic cultural Eficàcia

Ocupació directa Eficàcia

Ocupació indirecta Eficàcia

Ocupació induïda Eficàcia

Taquillatge relacionat amb el turisme cultural Eficàcia

Localització de negocis (mitjançant sondeig d’opinió) Eficàcia

Localització d’ocupació Eficàcia

Nens/Total assistents Eficàcia

Invitacions/Total assistents Eficàcia

Assistència de grups d’usuaris Eficàcia
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3.2. Opinió: el prestigi 
 
L’Estat té l’obligació de fer despesa en activitats i institucions culturals per 
raons de prestigi, tant a nivell nacional com a nivell local. El prestigi civil i 
nacional és una fi en sí mateix que té efectes sobre altres objectius. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?

Prestigi cívic (mitjançant sondeig d’opinió) Eficiència

Prestigi nacional (mitjançant sondeig d’opinió) Eficàcia/Equitat

 
 
 
3.3. Opinió: la qualitat de vida 
 
Existeixen diferents límits per saber quina opinió tenen els ciutadans dels 
serveis públics. El primer límit té a veure amb la mobilitat, amb la proximitat o 
distància física dels serveis prestats. El segon límit emana de la pròpia 
democràcia representativa: les urnes són una expressió general de les 
preferències respecte els dirigents polítics. 
 
Aquests límits incrementen la necessitat d’avaluació dels serveis públics, ja 
sigui mitjançant enquestes als usuaris o qualsevol altre mètode. La inversió en 
cultura en el procés de redisseny de les ciutats portarà a millores en la qualitat 
dels espais públics i privats, millores que seran benvingudes pels ciutadans. 
 
Indicador de resultat Què es mesura?
Disposició al pagament de la població local 
per a espectacles locals (mitjançant sondeig d’opinió) 

Eficàcia

Aparicions de l’art en les enquestes de 
qualitat de vida (mitjançant sondeig d’opinió) 

Eficàcia
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4. L’equilibri entre les opcions estratègiques 
 
Un cop presentats els diferents objectius i els indicadors per mesurar-los que 
l’autor ha obtingut de la seva recerca, Gilhespy presenta un model per calcular 
l’èxit de les organitzacions culturals en l’aplicació dels seus programes. En 
primer lloc cal tenir en compte dues qüestions de la matriu política: 

•••    Les opcions estratègiques escollides poden estar en conflicte les unes 
amb les altres; 

•••    I cada opció estratègica té una importància relativa respecte les altres; 
 
Aquestes dues premisses fan que els objectius s’hagin de equilibrar entre ells, 
que sigui necessari valorar quin és més important que l’altre i ordenar-los 
jeràrquicament per a poder establir un resultat numèric del conjunt del model. 
 
La importància relativa dels objectius de la política s’ha de representar en forma 
de ponderació. La ponderació (x) és un número que atorguen els gestors 
culturals per establir el valor relatiu de cada objectiu. Aquesta assignació de 
valor requereix de molta reflexió però, sigui quina sigui aquesta, s’ha 
d’expressar en decimals, de tal forma que la suma dels punts decimals de tots 
els objectius sigui igual a 1. 
 
També obtindrem un valor dels indicadors (y) a mesura que es vagi executant 
el programa d’activitats. Aquest valor també cal expressar-lo en decimals (on 0 
és el mínim d’execució i 1 el màxim). El resultat que obtindrem de multiplicar el 
valor dels indicadors (y) amb el seu pes en el conjunt del programa (x) serà el 
valor total del programa aplicat (xy).  
 
Però, què signifiquen “x”, “y” i “xy”? Darrera de l’ús d’aquests conceptes hi 
resideix una premissa clau en economia: l’objectiu del finançament públic és 
modificar la perspectiva d’una organització, no només finançar la perspectiva 
existent. En altres paraules, el suport públic d’una organització és un plus en la 
seva activitat en tant que l’obliga a realitzar activitats que no es portarien a 
terme sense aquest suport. 
 
Així, el factor “x” fa relació als “inputs” d’una organització cultural. La 
distribució dels inputs o recursos d’una organització respon a les eleccions 
estratègiques d’aquesta; algunes apostaran per maximitzar la recaptació i 
d’altres en millorar la vessant educativa de les activitats culturals. És per això 
que la estimació del valor de “x” queda en mans dels gestors. 
 
El factor “y” fa referència als “outputs” de la organització i també és una 
estimació de l’èxit assolit en cada objectiu.  El valor d’“y” és una estimació 
perquè alguns objectius públics són intangibles, perquè els indicadors no 
mesuren els resultats de forma precisa i pels efectes que el context té sobre el 
model. 
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Si el factor “x” expressa els recursos destinats i el factor “y” expressa els 
resultats obtinguts, l’expressió “xy” és una expressió de la relació existent entre 
“inputs” i “outputs” del model. Així, la figura “xy” és una estimació de l’èxit 
d’una organització respecte els objectius que s’havia establert. I la 
comparació entre el resultat total i el resultat previst s’han de considerar com a 
efecte del context del model i de l’èxit en la gestió de l’organització. 
 
El següent exemple permetrà entendre la valoració del model: 
 
El joc de la ponderació 

Objectiu de la política 
Pes de 

ponderació 
(X) 

 Valor de 
l’indicador 

(Y) 

 Valor 
ponderat 

(XY) 
1. Maximització de l’accés a les 
activitats 

0,10 x 0,9 = 0,09 

2. Maximització de l’assistència 
a les activitats 

0,10 x 1,0 = 0,10 

3. Maximització de l’economia 
de les activitats 

0,20 x 0,8 = 0,16 

4. Maximització del taquillatge o 
la recaptació 

0,05 x 1,0 = 0,05 

5. Maximització de la qualitat 
dels serveis 

0,05 x 1,0 = 0,05 

6. Diversitat/Multiculturalisme 0,10 x 0,7 = 0,07 

7. Educació 0,15 x 0,6 = 0,09 

8. Excel·lència 0,05 x 0,4 = 0,02 

9. Innovació 0,05 x 1,0 = 0,05 

10. Cohesió social 0,15 x 0,8 = 0,12 

Total 1,00    0,80 
 
Un cop tinguem la mesura de l’èxit del programa aplicat podrem comparar el 
resultat tant amb els valors que es preveia que es donarien, com amb els valors 
obtinguts en exercicis anteriors per conèixer quina és l’evolució del model. 
 
En el cas d’exemple, 0,8 seria el valor obtingut en l’execució de les activitats de 
la organització cultural que aplica el model. Dit d’una altra manera, s’ha 
complert el 80% dels objectius previstos. Per veure si el nivell d’èxit assolit és 
correcte o no, aquest valor es podria comparar amb un valor establert 
prèviament per als indicadors, si bé cal sempre tenir en compte els factors 
incontrolables (b). 
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Definir l’objectiu

1. Definir la missió 

2. Determinar els objectius 
de la política 

Finançadors 
externs 

3. Identificar els límits 
possibles en la consecució 

dels objectius 

4. Fer les eleccions 
estratègiques: 

a) curt termini i; 
b) llarg termini 

 
Situar les eleccions en la 

matriu política: 
Establir el pes relatiu (x) 

5 i 6. Escollir els indicadors 
rellevants per a mesurar 

l’execució: 
Establir els objectius (y) 

Establir els objectius (xy) 

7(i). Avaluació de l’execució  
Càlcul dels valors ‘y’ 

7(ii). Avaluació de l’execució 
Comparar els valors amb els 

objectius 

7(iii). Avaluació de l’execució 
Impacte dels factors externs 

7(iv). 
Assessorament i 

gestió 

Defensa 8. Control 
estratègic 

FIGURA 1. UN MODEL SISTEMÀTIC DE MESURA DE L’EXECUCIÓ 
APLICABLE A LES ORGANITZACIONS CULTURALS (en diagrama) 

Avaluació estratègica

Control estratègic

Analitzar el context

Elecció estratègica

5. Un model sistemàtic de mesura de l’execució 
aplicable a les organitzacions culturals 
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Amb tots els elements explicats fins aquí i com a conclusió del seu anàlisi, 
Gilhespy dissenya un model d’avaluació sistemàtic per aplicar a les 
organitzacions culturals. El sistema estableix diferents fases per a la seva 
correcta aplicació: 
 

1. Definir la missió. Establir quin és l’objectiu de la organització. 
 

2. Determinar els objectius de la política. Les fases 1 i 2 es poden fer de 
forma consensuada amb els finançadors externs. 

 
3. Anàlisi del context. Identificar els possibles límits en la consecució dels 

objectius. 
 

4. Elecció estratègica (i). Fer les eleccions estratègiques del model. Les 
eleccions es fan per executar els objectius polítics que s’han triat i 
ponderat (factor “x”) en la matriu política. 

 
5. Elecció estratègica (ii). Escollir els indicadors per mesurar l’execució 

del model. 
 

6. Elecció estratègica (iii). Escollir els objectius a aconseguir en 
l’execució. S’estableix una expectativa de resultat a aconseguir. 

 
7. Avaluació estratègica. Avaluar la realització dels objectius. 

(i) Una anàlisi de les expectatives assolides, les no assolides o les 
excedides per cadascun dels objectius polítics. 

(ii) El valor conjunt del model es compara amb l’objectiu establert. 
És una comprovació general de l’èxit assolit. 

(iii) La comprovació general de l’èxit assolit s’avalua en relació a 
l’influència d’elements externs o incontrolables. 

(iv) Cal fer una valoració general de l’èxit en la gestió. 
 

8. Control estratègic. Cal fer un seguiment de la informació per mantenir 
la relació amb les eleccions estratègiques. L’avaluació dels resultats 
(“outputs”) produeix una informació que s’ha d’utilitzar per refinar la 
distribució dels recursos (“inputs”). 

 
El diagrama de la pàgina següent mostra el model de forma sintètica amb les 
diferents fases que s’han de realitzar i el seu funcionament posterior a 
l’avaluació. 
 


