
Convocades pel grup promotor inicial: Acció Cultural, ACICOM, Ca Revolta, Federació Escola Valen-
ciana, Plataforma Salvem El Cabanyal i S.C. El Micalet, el dia 26 d’abril de 2014 a les 10h. del matí, 
a l’Octubre CCC de València, ens reunim 80 persones procedents de 40 diferents organitzacions i 
entitats valencianes.

Es presenta la idea per banda de les organitzacions convocants i es constitueixen els tres grups de 
treball: 

1. Grup de comunicació- WEB

2. Grup d’organització

3. Grup de participació ciutadana

TROBADA D’ENTITATS 26 D’ABRIL DE 2014
Octubre Centre de Cultura Contemporània

CONCLUSIONS



•	Es constitueix el grup amb unes 15 persones

•	Es realitza una introducció per explicar la idea 
de	 la	web	 i	 l’aprofitament	 de	 les	 tecnologies	
per visualitzar i interaccionar les nostres enti-
tats. Es dona informació dels passos donats 
fins	ara	i	els	entrebancs	trobats.	

•	Es presenta el model de les agendes basades 
en http://demosphere.eu/ i el projecte City-
Sens a càrrec de Javier Bardón de l’Associació 
Kyopol http://www.kyopol.net/. La presenta-
ció es pot consultar punxant aquí.

•	Existeix unanimitat en la necessitat de comp-
tar amb una agenda col·lectiva per a les activi-
tats del conjunt de les entitats de la societat ci-
vil del País Valencià. Un lloc web que concentre 
i funcione com un hub de totes les activitats 
que existeixen al territori. El model presentat 
pel projecte CitySens és un bon model de par-
tida per realitzar pels nostres mitjans, o al qual 
adherir-se. Qüestió aquesta que queda pen-
dent per seguir analitzant. 

•	Aquesta web unitària d’activitats permetria re-
cuperar un espai de comunicació en l’esfera 
pública valenciana per a la societat civil avui 
apartada del centre de l’opinió pública pel po-
der polític.

•	Les dimensions de les activitats que s’hi pre-
senten podran combinar les ubicacions geo-
gràfiques	des	del	barri,	a	la	ciutat,	la	comarca	i	
el conjunt del País . La ferramenta de Citysens 
o a la que es dissenye per al cas està pensada 
en aquest sentit. 

•	Seguint aquest mateix model, l’organització de 
les activitats estaria organitzada per etiquetes 
(educació, cultura, sanitat, informàtica, .....) . 

•	S’acorda que els criteris de participació en 
aquesta agenda web han de complir uns prin-
cipis mínims d’interessos socials i d’activitats 
sense ànim de lucre. Queda, però, pendent 
establir més criteris adequats a la realitat i el 
context concret del País Valencià. Sobre te-
mes que caldria plantejar amb major detall, 
com ara la participació del mon faller, del món 
del teatre, les activitats culturals pròpiament, 
etc,.... 

•	Queda	pendent	establir	una	proposta	sobre	fi-
nançament per fer viable el projecte, així com 
la	definició	i	concreció	del	projecte.	(equip	de	
coordinació, disseny de l’agenda, criteris,.....) 

•	S’acorda la creació d’un grup de treball per 
avançar	en	la	definició	del	projecte	de	l’agenda	
web d’entitats, format pel assistents al grup 
de treball, creant inicialment un facebook res-
tringit per facilitar el contacte i la interacció, o 
qualsevol altre mètode.

Grup de comunicació- WEB



•	S’hi van aplegar més de 35 persones de di-
ferents entitats, per a intercanviar punts de 
vista sobre com calia organitzar una xarxa 
d’entitats. El debat va ser ordenat, respectuós 
i fructífer, tot i que, com calia esperar, la reu-
nió	no	va	acabar	amb	una	definició	precisa	de	
l’organigrama de la futura xarxa.

•	Les conclusions poden agrupar-se en dos ca-
tegories: Característiques que haurà de tenir 
l’organització, i Objectius que hauria de per-
seguir.

1. Característiques.

Moltes de les intervencions se centraren en 
com hauria de ser una xarxa capaç d’integrar 
totes o una majoria de les entitats que treba-
llen en la societat valenciana. Els següents 
atributs són els que van obtenir més consens 
(en el sentit d’haver estat citats en més inter-
vencions, perquè de votacions, no en va haver 
cap):

1.1.Horitzontalitat. 

Ha de ser una xarxa no jeràrquica, en què qual-
sevol entitat membre puga accedir directa-
ment a les altres per a intercanviar informació, 
recursos, etc.

1.2.Agilitat/eficàcia.

Moltes intervencions insistiren que calia es-
talviar treball i no duplicar-lo. La xarxa hau-
ria de permetre l’optimització de recursos i 
l’aprofitament	de	tasques	fetes	o	automatitza-
des,	a	fi	d’evitar	l’esgotament	de	les	persones	
que hi treballen, que sovint tenen la sensació 
d’acumular responsabilitats i faena, en diver-
ses organitzacions.

1.3.Sectorialitat i Territorialitat. 

La xarxa hauria d’englobar les diverses enti-
tats, tant en funció de la temàtica (sector) en 
què se centren, com de l’abast territorial, que 
pot ser municipal (o de barri), comarcal, supra-
comarcal o de país. 

1.4.Compromís. 

Cal que totes les entitats assumisquen el com-
promís d’impulsar la xarxa, i és imprescindible, 
alhora, que el nivell d’implicació (aportació de 
recursos de tot tipus) estiga en funció de la 
grandària i característiques de cada entitat.

1.5.Independència. 

Les entitats no han de perdre cap grau 
d’independència pel fet de participar en la xar-
xa,	que	no	actuarà,	de	cap	manera,	com	a	filtre	
o qüestionament de les activitats, sinó com a 
facilitadora	de	l’activisme	i	com	a	amplificador	

Grup d’organització



de l’impacte. També independència de partits 
i sindicats, l’acció dels quals es considera per-
fectament legítima, i té uns altres àmbits en 
què expressar-se. Es tracta d’una xarxa de la 
societat civil, que no ha d’incorporar les ca-
racterístiques	específiques	de	l’acció	social	de	
partits polítics i organitzacions sindicals.

1.6.Generositat. 

En aquesta línia, cal que totes les entitats que 
hi participen facen un autèntic esforç per a po-
sar per davant els objectius comuns al prota-
gonisme. 

2 Objectius. La xarxa haurà de servir per a:

2.1.Compartir informació provinent de tots 
els àmbits (sectorials i territorials) que permeta 
generar un discurs alternatiu, capaç d’actuar a 
favor de la superació dels tòpics que llastren 
greument la societat valenciana (meninfotis-
me, predomini aplastant de la dreta espan-
yolista, incapacitat de reaccionar…). Com a 
exemple, es va aportar un estudi fet al Caban-
yal, que mostrava que ni tan sols una tercera 
part dels habitants havia votat el PP. Només 
gràcies al sistema electoral trampós que pa-
tim, s’aconsegueixen majories que transmeten 
una impressió de predomini que no s’ajusta a 
la realitat.

2.2. Cal que la xarxa de xarxes aprofite les 
xarxes ja existents (organitzacions de segon 

nivell, de caràcter sectorial o territorial), de ma-
nera que no acabem constituint una platafor-
ma més, sinó un instrument realment útil per 
a assolir els dos objectius següents.

2.3. Estalviar esforç: optimitzar la dedicació 
majoritàriament de caràcter voluntarista) de 
les persones que ja dediquen els seus esfor-
ços a alguna de les entitats existents.

2.4. Amplificar l’impacte: particularment les 
entitats de grandària més reduïda es poden 
beneficiar	molt	d’un	altaveu	eficaç	que	aporte	
visibilitat al seu treball.

2.5. Un objectiu molt repetit va ser el d’actuar 
com a grup de pressió, amb vistes a les elec-
cions autonòmiques, i sobre el govern que en 
resulte.

•	Finalment,	pel	que	fa	específicament	a	la	forma	
d’organitzar-nos, es va acordar d’emprendre 
un projecte concret, com a forma de generar 
una estructura organitzativa que no siga un or-
ganigrama buit sinó un autèntic pla de treball. 
No	es	va	definir	quina	seria	l’acció.

•	També es va constituir una comissió per a 
fer una proposta concreta, tant respecte a 
l’acció-pilot, com a la forma de dissenyar 
l’organització, oferint-se algunes entitats per 
impulsar, junt amb les entitats que ens han 
convocat, l’organització del treball i de la xarxa.



•	Es constitueix el grup amb una trentena de 
persones

•	Davant la participació ciutadana ens trobem 
amb dos grans problemes, estretament rela-
cionats: 

1. La	 desconfiança,	 dels	 polítics	 respecte	 els	
ciutadans i a l’inversa 

2. La manca de costum, tant d’uns com d’altre. 

•	Estem davant d’un context que obstaculitza la 
participació ciutadana: 

1. manca de voluntat 

2. manca	 de	mecanismes	 suficients	 per	 a	 la	
participació

3. no posada en pràctica (o mala praxis) dels 
pocs mecanismes existents

4. cultura organitzativa excessivament basa-
da en el coneixement expert dels tècnics de 
l’Administració Pública

5. obstacles contextuals (per exemple la preca-
rització vital que duu a una privatització dels 
interessos i de les pràctiques)

•	Alhora però hi ha elements del context que 

també pot afavorir la participació: 

1.  la crisi com a descoberta (15M)

2.  continua mobilització de part de la ciutada-
nia 

• Què podem fer? 

1. Hi ha 4 potes que tindre en consideració: re-
sistència, activisme cultural, aspecte legis-
latiu a través de l’elaboració de normes i els 
mitjans de comunicació. 

2. Difusió d’iniciatives ja dutes a terme. Contar-
nos la nostra història 

3. Intercanvi d’informació i procurar un con-
sens respecte la participació 

4. Diagnòstic de la situació a través de la cerca 
dels nostres experts 

5. Importància de la xarxa d’entitats que volem 
iniciar i del fet de trobar-nos regularment.

6. Foment de la cultura de la participació, ten-
int en compte que és una eina que altres 
també poden usar i que no hem d’estar 
d’acord amb els resultats obtinguts. 

• Proposta d’ILP de Salvem el Cabanyal. 

Tenim  la voluntat de participar però no els mi-
tjans: auto-proporcionem-nos l’instrument per 
a fer-ho.

Grup de participació ciutadana



Fer una llei que fomente la transparència i la 
participació a través d’uns principis clars, de 
l’elaboració	d’instruments	eficients,	del	foment	
de la participació i de l’elaboració  d’indicadors 
per al seu seguiment i avaluació. 
És important que: 
•	la ILP tinga un component social.
•	esdevinga un element comú per a cohesio-

nar el moviment social i enfortir-lo 
•	perquè la iniciativa dóna contingut a uns 

mots que els nostres governants han buidat 
de contingut. 

•	hem de seguir una metodologia de treball 
clara i perseverant 

•	la ILP ha de suposar un component d’il·lusió 
ciutadana.

S’ajuntem totes les persones participants i es 
procedeix a la lectura de les conclusions de 
cadascú dels grups de treball. Acordem conti-

1entretants
AC Socarrats de Vila-Real
Acció Cultural del País Valencià
ACICOM
ACL El Tempir
ACV Tirant lo Blanch
Associació Perifèries
Atelier ONGD
Ateneu Cívic i Cultural de Bétera
AVV Castellar- Oliveral
AVV Federació de Veïns Valencia
BEA
Ca Revolta
CAVE-COVA
CEASALA
Cine Social CCOOPV
Ciutat Vella Batega
Col·lectiu Cultural El Ganxo
Comissió d’Ajuda al Refugiat PV CEAR-PV

Coordinadora Salvem el Botànic
Coordinadora Valenciana ONGD Pobresa Zero
Demòcrates Valencians
Dones Progressistes de Picanya
Federació Escola Valenciana  
Federació Saguntina d’AAVV
Fent Ciutat
Iaios Flautas València
Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida
L’AIFFA _ L’Agència d’informació i Foment d’Audiovisual 
L’Or dels Valencians 
La Canella, Societat Gastronòmica valencianista
Lambda, Col·lectiu LGTB 
Muixeranga de València – Estrela Roja 
Per l’Horta
Salvem el Cabanyal
SC El Micalet
Valencia Acoge
Xarxa Cristiana
Xúquer Viu

nuar	 treballant	 en	 la	 configuració	 de	 la	 xarxa	
d’entitats. Una part dels assistents es quedem a 
dinar i després marxem plegats a la manifestació 
del 25 d’abril 

Plenari general

Entitats assistents


