
DE QUINA ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA S’HA 
DE DOTAR LA XARXA 

PER TAL D'ASSOLIR ELS 
SEGÜENTS REPTES?
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ORGANITZACIÓ // COORDINACIÓ 

+  SEGUIMENT I AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ 

ACTIVITATS// PROJECTES

VIABILITAT // SOSTENIBILITAT

H. -TINDRE GRAN INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA: PROVOCAR 
CANVIS D'OBERTURA POLÍTICA, D'INNOVACIÓ SOCIAL i DESPERTAR 
LA CONSCIÈNCIA SOCIAL.

I. -SER CAPAÇOS D'INVOLUCRAR ALS NO IMPLICATS

J. -CONÈIXER LES XARXES EXISTENTS AL TERRITORI I TREBALLAR 
AMB ELLES DE FORMA CONJUNTA.

A. -NO DUPLIQUEM ESFORÇOS: SUMEM-LOS,  hem de ser capaços  
d' identificar-nos entre nosaltres i treballar juntes.

B.-TERRITORIALITAT. Evitar la falta de diversitat territorial, i trobar 
una forma d'organització descentralitzada, en xarxa. 

C. -NO MÉS CARREGA DE TREBALL PER A LES ORGANITZACIONS. 
Aprofitem-se unes d'altres per millorar.

D. -TRANSVERSALITAT. No donar l'esquena a certs sectors.

E. -EVITEM DESIGUALTATS. Que les organitzacions més grans  no 
dominen sobre les menudes. Major ressò i difusió per a les organitza-
cions més menudes

L. -SUSTENTABILITAT DE LA XARXA. Que es mantinga en el temps i 
que siga oberta i dinàmica.

M. - ALTRES EXPERIÈNCIES:  INVESTIGACIÓ ENTORN A LA PARTI-
CIPACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN XARXA. La XE com a espai per 
compartir bones pràctiques entorn a la participació i posar-les en pràc-
tica

F. -ESTABLIMENT D'INDICADORS I SISTEMES D'EVALUACIÓ DEL 
PROCÉS 

K. -ESTABLIM MECANISMES I FERRAMENTES DE PARTICIPACIÓ I 
DECISIÓ . Que la XE siga un motor de la participació.

ELS REPTES

Com donem suport a les lluites ciutadanes i articulem els moviments? Organit-
zem campanyes? Com ens comuniquem amb l’administració? Quins mecanis-
mes de pressió i difusió utilitzem?

Com arribem a les entitats que encara no hi formen part? Com fem que 
s’involucren?

Quines xarxes existeixen ja al nostre territori? Com podem articular-se i 
coordinar-se amb elles? 

Com ens comuniquem? Quin tipus de comunicació virtual (mail, loomio, google-
groups, intranet...) tenim i com la podem millorar? Quin tipus de comunicació 
presencial establim (reunions per grups de treball, assemblees, trobades.)?

Qui som? Coneixem els recursos i necessitats de les entitats que formen part de 
la Xarxa? Coneixem les iniciatives que les diferents entitats porten entre mans?

Com arribar i organitzar-se per comarques? Com evitar que València siga el 
centre des d’on es prenen les decisions?

Com ens organitzem per tal que la XE no siga una càrrega més? Qui dinamitza la 
Xarxa? Com fer que el grup motor siga flexible i dinàmic? Quin tipus 
d’organització ens permetria no sumar molt d’esforç per part de les entitats?

Com sumem a aquelles organitzacions pertanyents a sectors desfavorits? Com 
donar veu a aquells que no la solen tindre (dones, migrants, persones en risc 
d’exclusió, etc.)?

De quins recursos disposem i quins més necessitem? Qui s’encarrega de la 
gestió: les pròpies entitats, el grup motor, una comissió de seguiment rotativa, 
una persona alliberada...?

Quines Xarxes o estructures organitzatives coneixem que funcionen arreu del 
món? Podem importar pràctiques que ja han sigut provades i funcionen? Com 
adaptem allò que coneixem al nostre territori?

Com ha de ser el seguiment del procés que duga a terme a la Xarxa? Com 
establim sistemes d’avaluació d’allò que anem posant posant en pràctica? Com 
mesurar i establir mecanismes de control respecte a les polítiques públiques i 
respecte al funcionament intern de la xarxa?

INTERNA

EXTERNA

G. - BONA I FLUIDA COMUNICACIÓ ENTRE ELS INTEGRANTS

Com evitem que les entitats més importants i grans no pesen massa sobre les 
menudes? 

Què es fa i qui ho du a terme? Quines activitats a curt, mig i llarg termini 
podríem establir per tal de mantitenir viva i fer créixer la xarxa? Quines activi-
tats de les nostres pròpies entitats podem compartir amb la xarxa per tal de 
millorar-les i sumar esforços?


