
Procés d’avaluació compartida dels primers 4 anys 
d’activitat de la XARXA MONESTIR – SANT FRANCESC

PROCÉS I RESULTATS



SOBRE ELS INICIS DE LA XARXA

  El Pla Local d’Inclusió Social com a punt de partida•

 Les lògiques col·laboratives com a nova manera de treballar•

 La participació com a pal de paller•

 
 



SOBRE EL PROJECTE D’AVALUACIÓ

QUÈ HEM FET?:
Dinamització d’un procés d’avaluació compartida dels primers 4 anys 
d’activitat de la Xarxa Monestir – Sant Francesc. 

PER A QUÈ HA DE SERVIR?
Per prendre en consideració els resultats a l’hora de redefinir el rol, els 
objectius i les formes de treballar de la Xarxa.

 
 



PER QUÈ UN PROCÉS D’AVALUACIÓ COMPARTIDA (1)

Per què la deliberació, en tant que mecanisme per escoltar les 
veus dels diversos actors implicats, enriqueix el contingut de les 
decisions. No és el mateix prendre una decisió comptant amb 
una única opinió, per vàlida i competent que pugui ser, que 
escoltant les aportacions de diverses persones i entitats. 

 
 



PER QUÈ UN PROCÉS D’AVALUACIÓ COMPARTIDA (2)

Per què la deliberació conjunta, en tant que mecanisme que 
escolta opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, 
consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació 
de les accions. L’esforç inicial que suposa un procés deliberatiu 
es compensa per la seva capacitat d’aconseguir compromisos. La 
col·laboració és avui un reconegut ingredient de l’eficiència.

 
 



PER QUÈ UN PROCÉS D’AVALUACIÓ COMPARTIDA (3)

Per què la deliberació, en tant que mecanisme que obre un 
diàleg , destaca la dimensió pedagògica i la transparència de les 
decisions. No podem deixar de recordar aquell tòpic mai prou 
assolit segons el qual la política és pedagogia. Obrir un debat no 
és només una tasca de recepció d’aportacions o de generació de 
complicitats, és també una manera de posar les cartes sobre la 
taula i mostrar amb claredat i maduresa, els reptes que avui 
tenim plantejats. 

 
 



AGENTS PARTICIPANTS

El procés ha promogut la participació de les següents tipologies 
d’actors:
 
Personal tècnic municipal implicat amb la Xarxa (promotors i •

tècnics d’àrees que participen de les Comissions de Treball)

Agents socials i ciutadania membres de la Xarxa•

- Comissió Permanent
- Plenària

 
 



ÀMBITS DE DEBAT

Les sessions de valoració s’han estructurat entorn 3 àmbits de debat:

QUÈ ÉS LA XARXA? (Teoria del Canvi / Fita de la Xarxa) – Què es -
volia ser i què s’ha acabat essent?

OBJECTIUS DE LA XARXA (Impacte inclusiu) – Com es volia impactar -
i quin ha acabat essent l’impacte?

COM TREBALLA LA XARXA? (Procés) – Com vam definir què -
treballaríem i com ho hem acabat fent?

 

 
 



FASES I METODOLOGIA (Fase 1)

FASE 1: PREPARACIÓ I DEFINICIÓ EXHAUSTIVA DEL PROCÉS
 
OBJECTIU = L’experiència ens demostra com n’és d’important una 
preparació detallada de qualsevol procés deliberatiu. Aquesta fase ha 
servit per definir de forma exhaustiva les característiques del procés 
per adaptar-nos al màxim a l’objecte d’avaluació compartida. 
 
TASQUES 

*Sessió de treball amb el Nucli Dinamitzador. (definició exhaustiva del 
Pla de Treball).
 
*Sessió informativa amb la Comissió Permanent de la xarxa (informació 
i validació del Pla de Treball).
 

 
 



FASES I METODOLOGIA (Fase 2)

FASE 2: AVALUACIÓ COMPARTIDA
 
OBJECTIU = Un cop feta la definició exhaustiva del procés es va iniciar la fase més 
rellevant del procés; l’avaluació compartida dels 4 anys d’activitat de la Xarxa

TASQUES 

*Sessió de treball amb personal tècnic municipal implicat amb la Xarxa (promotors i 
tècnics d’àrees que participen de les Comissions de Treball). La sessió va servir per fer 
un primer exercici general d’avaluació tècnica de les tasques desenvolupades per la 
Xarxa des de la seva creació.
*Sessió de treball amb la Comissió Permanent de la Xarxa. Es va destinar la sessió a 
fer una avaluació que permetés identificar fortaleses i febleses sobre l’activitat de la 
Xarxa. 
*Sessió de treball amb la Plenària de la Xarxa. Mitjançant la sessió es va presentar  
l’avaluació elaborada pel personal tècnic municipal i la Comissió Permanent, i es va 
obrir un espai de debat compartit per tal de definir Reptes i Propostes de Millora de la 
Xarxa 

 

 
 



FASES I METODOLOGIA (Fase 3)

FASE 3: TANCAMENT
 
OBJECTIU = La recollida d’opinions i valoracions de la fase anterior haurà d’esdevenir el 
fonament a partir del qual definir accions específiques de millora de la Xarxa. En 
aquest sentit, la feina feta durant aquesta primera etapa d’avaluació compartida s’ha 
recollit en una memòria de resultats.
 
TASQUES 

*Redacció de la memòria de resultats de l’avaluació compartida (amb fortaleses, 
febleses i reptes de millora sobre el rol, els objectius i la forma de treballar de la Xarxa)
 
* Presentació de resultats

 

 
 



RESULTATS
Com redefinim la Xarxa?

A partir de la diagnosi participada dels 4 primers anys d’activitat de la Xarxa i 
de la definició compartida de propostes de millora s’identifiquen certs 
consensos que plantegen les següents accions de reorientació:

 

 
 



RESULTATS
Com redefinim la Xarxa?

A partir de la diagnosi participada dels 4 primers anys d’activitat de la Xarxa i 
de la definició compartida de propostes de millora s’identifiquen certs 
consensos que plantegen les accions de reorientació ordenades en tres grans 
blocs:

CANVIS EN LA REGLAMENTACIÓ I L’ESTRUCTURA ORGÀNICA 1)
DE LA XARXA

NOUS REPTES AL BARRI, NOVES LÍNIES DE TREBALL2)
MILLORA DE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA XARXA3)

 

 

 

 

 
 



CANVIS EN LA REGLAMENTACIÓ I L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA XARXA
 
Es planteja acompanyar el procés de “repensament” de la Xarxa amb:
 
A.1) Una nova reglamentació que:

-Reformuli objectius (més realistes i assumibles)
-Serveixi per definir qui forma part de la Xarxa i com (entitats / veïns i veïnes a títol 
individual) 
-Concreti com es prenen decisions
-Garanteixi millores pel que fa al coneixement de la Xarxa per 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 veïnat a títol individual (amb 
estratègies diferenciades i tenint clar que el rol haurà de ser diferent).

 

 
 



CANVIS EN LA REGLAMENTACIÓ I L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA XARXA (II)
 
 
A.2) Una estructura orgànica adaptada a la nova etapa:

Més simple i coherent amb les dinàmiques que ha anat assolint la Xarxa.-
Garantir treball transversal dins l’Ajuntament, i de l’Ajuntament amb la Xarxa.-
Que mantingui la Comissió Permanent en tant que espai de treball clau de la -
Xarxa: 

*Des d’on s’hauran de definir objectius concrets a treballar. 
*On caldrà garantir treball compartit entre membres de la Xarxa i personal 
tècnic municipal. 

Les comissions de treball temàtiques existents fins el moment s’entenen com a -
esgotades (temes amortitzats). 
En aquest sentit es proposa que, establerts els objectius (línies de treball - -
projectes), 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 TREBALL
 
 
Amb la finalitat de garantir un major impacte inclusiu com a referència (treballar millor 
els objectius que ens plantegem), i entenent la feina feta per les Comissions Formativa 
i de Salut com a finalitzada/esgotada, 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.•

 

 
 



NOUS REPTES AL BARRI, NOVES LÍNIES DE TREBALL (II)
 
 
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. Es planteja treballar en noves línies de treball a través de projectes com: 

Pla de Salut Mental del barri.•
Anàlisi de la situació de l’habitatge al barri amb línies de treball i propostes •
d’acció
“Semàfors”: espai de treball conjunt entre entitats i ajuntament on traslladar la •
detecció de casos i situacions de necessitat

 

 
 



MILLORA DE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA XARXA
 

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.
* Fent ús d’instruments comunicatius existents i útils:

- Espai propi al web de l’ajuntament i a d’altres mitjans de comunicació 
municipals
- Cartes personalitzades al veïnat (via padró)

* Formació als membres de la Xarxa pel que fa als recursos inclusius 
existents.
* Altres.

 

 
 



MILLORA DE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA XARXA (II)
 

Comunicació interna:

Mes i millor treball transversal entre entitats membres de la Xarxa i •
personal tècnic municipal (Comissió permanent i/o comissions 
temàtiques com a espais de comunicació).

Crear canals de comunicació interprofessional per tal de donar resposta •
a necessitats detectades per entitats
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