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Procés d’avaluació compartida dels primers 4 anys 
d’activitat de la Xarxa Monestir – Sant Francesc

SÍNTESI DE RESULTATS

1.- Introducció

L’Àmbit de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 

coordinat per l’Àrea de Ciutadania ha decidit promoure un procés deliberatiu 

per avaluar els primers 4 anys d’activitat (2015 – 2018) de la Xarxa Monestir – 

Sant Francesc. 

El procés compartit d’avaluació s’ha fonamentat en de dues grans fases; 

Un primer exercici de diagnosi participada dels primers 4 anys 

d’activitat de la Xarxa (sessions amb tècnics locals i Comissió 

Permanent)

Un segon moment per a la definició compartida de reptes de millora 

(sessió amb Plenària)

Aquest informe presenta una síntesi dels resultats finals dels espais de debat 

i, per tant, de les línies mestres a partir de les quals s’hauria de canalitzar el 

procés de millora i redefinició de la Xarxa. 
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2.- SÍNTESI DE RESULTATS: Com redefinim de la Xarxa?

A partir de la diagnosi participada dels 4 primers anys d’activitat de la Xarxa i 

d ela definició compartida de propostes de millora s’identifiquen certs 

consensos que plantegen les següents accions de reorientació:

CANVIS EN LA REGLAMENTACIÓ I L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA XARXAA)

Es planteja acompanyar el procés de redefinició de la Xarxa amb:

Una nova reglamentació que:

Reformuli objectius (més realistes i assumibles)o

Serveixi per definir qui forma part de la Xarxa i com (entitats / o

veïns i veïnes a títol individual) 

Concreti com es prenen decisionso

Garanteixi millores pel que fa al coneixement de la Xarxa per o

part de la ciutadania i de l’Ajuntament

OBJECTIUS DE LA NOVA REGLAMENTACIÓ:

Aconseguir que la Xarxa esdevingui un agent més del 

barri.

En conseqüència, exercir un major impacte inclusiu 

(consolidar accions inclusives i definir-ne de noves).

Definir més bé els rols i concretar quin és el paper de la 

Xarxa en totes les accions, en tant que espai de treball 

comunitari.

Preveure i promoure la incorporació de noves entitats i 

veïns a títol individual (amb estratègies diferenciades i 

tenint clar que el rol haurà de ser diferent).
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Una estructura orgànica adaptada a la nova etapa:

Més simple i coherent amb les dinàmiques que ha anat assolint la o

Xarxa.

Garantir treball transversal dins l’Ajuntament, i de l’Ajuntament o

amb la Xarxa.

Que mantingui la Comissió Permanent en tant que espai de o

treball clau de la Xarxa: 

Des d’on caldrà definir objectius concrets a treballar. 

On caldrà garantir treball compartit entre membres de la 

Xarxa i tècnics i tècniques municipals. 

Establerts els objectius (línies de treball), plantejar i 

definir la idoneïtat de crear Comissions de Treball 

temàtiques per canalitzar-ne el seu desenvolupament 

comunitari.

NOUS REPTES AL BARRI, NOVES LÍNIES DE TREBALLB)

Amb l’objectiu de garantir un major impacte inclusiu com a referència 

(treballar millor els objectius que ens plantegem), i entenent la feina feta per 

les Comissions d’Educació i Salut com a finalitzades, es planteja la necessitat 

de fer una passa endavant i plantejar un treball comunitari més realista i 

adaptat:

Repensant (de forma conjunta entre entitats de la Xarxa i Ajuntament) -

objectius per fer-los més assumibles i útils.

Incidint en nous àmbits socials.-
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Per a fer-ho es planteja:

Seguir treballant de forma comunitària accions consolidades que cal 

mantenir (Fem Barri, nadales, Festa Major del barri, altres...)

Apostar per noves línies de treball que donin resposta a nous reptes i 

necessitats del barri:

Pla de Salut Mental del barrio

Anàlisi de la situació de l’habitatge al barri amb línies de treball o

i propostes d’acció

Recuperar els radars comunitaris (“semàfors”): o

MILLORA DE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA XARXAC)

Existeix un ampli consens en la necessitat de promoure millores en termes 

d’estratègies comunicatives. La millora hauria de canalitzar-se en dos sentits:

Comunicació cap a l’exterior (coneixement de la Xarxa per part de la 

ciutadania – millora de la comprensió de la Xarxa a nivell veïnal): 

Liderada per una figura professional / experta.o

Fent ús d’instruments comunicatius existents i útils:o

Espai propi al web de l’ajuntament i a d’altres mitjans de 

comunicació municipals

Cartes personalitzades a veïns (via padró)

Accions persuasives porta a porta 

Ús de plataformes com el “Decidim”

Formació als membres de la Xarxa pel que fa als recursos o

inclusius existents.
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Altres.o

Comunicació interna:

Mes i millor treball transversal entre entitats membres d ela o

Xarxa i tècnics/que municipals (Comissió permanent i/o 

comissions temàtiques com a espais de comunicació)

Crear canals de comunicació interprofessional per tal de donar o

resposta a necessitats detectades per entitats

3.- SOBRE EL PROCÉS DE REDEFINICIÓ: “del paper a l’acció”

EL dia 19 de juny es va presentar a la Plenària de la Xarxa els resultats del 

procés d’avaluació compartida de la Xarxa. Un cop presentats els resultats cal 

passar l’acció, establint compromisos i estratègies de treball que permetin 

tirar endavant les accions a partir de les quals caldrà canalitzar la millora i 

redefinició de l’espai de treball comunitari.

Fent una anàlisi del debat que es va generar entorn els resultats obtinguts 

l’equip dinamitzador del projecte recomana passar “del paper a la pràctica” 

prenent els següents elements de referència:

PER ON COMENÇAR?

La nova etapa de la Xarxa ha de començar per tirar endavant de forma -

compartida una adaptació de la reglamentació i de l’estructura 

orgànica.

Aquest exercici d’adaptació del reglament i els òrgans que conformen -

la Xarxa esdevé clau ja que, prenent de referència els criteris definits 

durant el procés d’avaluació compartida, haurà de servir per superar el 
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principal element de confusió viscut durant els darrers 4 anys: QUÈ ÉS 

LA XARXA I QUIN ROL TÉ L’AJUNTAMENT EN TANT QUE PROMOTOR?

En aquest sentit cal cercar l’acord entre personal tècnic i o

entitats amb l’objectiu d’aconseguir quelcom no assolit fins el 

moment: tenir clar que la Xarxa som tots (entitats i personal 

tècnic municipal).

És per això que caldrà aclarir conceptes i rols en relació al que o

és i al que fa la Xarxa, definint molt bé límits i responsabilitats 

de tots els actors implicats.

De ben segur que aclarint conceptes, rols i funcions amb la o

missió de convertir la Xarxa en “l’espai de tots” l’adaptació de 

la reglamentació i de l’estructura orgànica serà encertada.

Per fer-ho caldrà empatia, i serà imprescindible cercar o

consensos que, per una banda, posin en valor el rol de les 

entitats i la seva dedicació, i d’altra banda reconeguin el paper 

de l’ajuntament i el seu personal tècnic en tant que ens 

promotor de l’espai.

I DESPRÉS?

Un cop adaptada la reglamentació caldrà prendre de referència la resta -

de resultats del procés compartit d’avaluació, que fonamentalment 

marquen la ruta a través de:

El desenvolupament de noves línies de treball (projectes). Els o

debats compartits han posat sobre la taula necessitats del barri 

que es podrien afrontar de forma comunitària des de la Xarxa. Es 

compta, doncs, amb una priorització que caldrà contrastar amb 

les prioritats del nou equip de govern per tal de ser definides i 

concretades.

La millora de l’estratègia comunicativa. Paral·lelament caldrà o

prendre de referència les reflexions entorn com millorar la 
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visualització de la Xarxa cap a l’exterior i la comunicació 

interna, amb l’objectiu d’incrementar els nivells de coneixement 

de l’espai de treball i de fer més eficient les formes de treballar 

i comunicar-se entre els membres de la Xarxa.

VALORACIÓ FINAL

En resum, la Xarxa ha d’aprofitar el valor de les reflexions i deliberacions 

generades durant el procés d’avaluació. Els resultats obtinguts:

Marquen una ruta a seguir consensuada per tots.

Han posat sobre la taula la necessitat de repensar i definir bé com 

aconseguir que “la Xarxa siguem tots”. Es tracta de contrastar punts de 

vista i de definir l’escenari més còmode i eficaç possible per al conjunt 

de membres.

Permetran afrontar amb majors garanties els reptes existents 

actualment al barri, i definir estratègies per a millorar la vessant 

comunicativa.

Han de facilitar la consolidació d’un espai innovador de treball 

comunitari que, com és lògic, s’ha d’anar redefinint i adaptant com 

qualsevol altra procés d’aprenentatge. 
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