Pla de treball 2022
Reptes:
• Reforçar el paper de la XMESS com a xarxa de suport als membres
• Promoure la XMESS com un agent referent dins de l’ecosistema, especialment en relació
amb la Llei d’ESS
• Potenciar les actuacions que millor han funcionat durant el 2021
• Donar continuïtat al procés de reflexió estratègica de la xarxa
• Consolidar el paper rellevant dels Grups de treball
• Potenciar la comunicació de les actuacions i el valor que aporta la XMESS als membres
• Posar en valor i equilibrar les tasques reproductives de la xarxa
• Garantir que les implicacions de l’adscripció al Grup municipal no afectin a la governança i
el bon funcionament de la xarxa
• Mantenir el millor de la virtualitat i el millor de la presencialitat, escollint el format òptim
en funció de cada activitat
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Assessoraments i
mentories

• Ampliació de la bossa d’hores d’assessoraments virtuals i d’elaboració de productes.
• En casos específics, realització d’assessoraments conjunts amb organitzacions referents
de l’ecosistema (per exemple, amb la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya,
amb FETS - Finançament Ètic i Solidari o amb CSITAL).
• Difusió de les mentories.

Acollida i
cura de
membres

• Consolidació el model d’acollida de nous membres (reunions virtuals d’identificació de
necessitats).
• Intensificació de la tasca d’atenció, seguiment i cura dels membres, incloent:
• La definició d’un sistema de seguiment i recollida de necessitats.
• La resolució de dubtes i el seguiment sobre el funcionament de la xarxa i el
pagament de quotes.
• L’elaboració d’informes a partir de les necessitats recollides (per exemple, amb les
necessitats de contractació que preveuen tenir els membres).

Comissions,
Assemblees i
Trobada
d’electes

• Realització de Comissions executives i tècniques virtuals.
• Realització d’Assemblees ordinàries híbrides (presencial i virtual) els mesos de març/abril
i setembre.
• Realització de la 3ª Trobada de càrrecs electes presencial, com a molt tard el mes de juliol,
intentant fer-la coincidir amb alguna altre activitat presencial de la xarxa.
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Jornades,
activitats i
grups de
treball

• Consolidació dels 7 Grups de treball existents, mantenint les reunions virtuals.
• Realització de tallers pràctics virtuals sobre temàtiques d’interès com, per exemple:
• Contractació i Compra Pública Responsable en sectors d’activitat específics.
• Digitalització i programari lliure.
• Elaboració i difusió de productes resultants dels Grups de treball com, per exemple:
• Guia de cooperativisme d’habitatge per Administracions Locals (conjuntament
amb la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i iniciada el 2021)
• Guia sobre polítiques públiques de l’àmbit de les cures (conjuntament amb el
Grup d’economies feministes de la XES).
• Continuïtat de la campanya de comunicació sobre l’impuls de la Contractació i
Compra Pública Responsable de l’Economia Social i Solidària (iniciada el 2021).
• Creació de nous grups de treball segons necessitats (per exemple, digitalització, crisi
climàtica o seguiment i alternatives als Fons Next Generation).
• Realització d’una Trobada plenària de Grups de treball presencial durant el
gener/febrer per compartir coneixements i reflexions i avançar en la definició d’un
model de Grups de treball autònoms i amb pressupost associat.
• Realització d’una activitat presencial en el marc de la FESC, tot potenciant la dinàmica
de sinèrgies entre Administracions Locals i organitzacions de l’àmbit.
• Participació a activitats organitzades per agents de l’ecosistema.
• Avenç en l’elaboració d’una 2ª edició de la Guia ABC (la qual es preveu publicar durant
el 2023).
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Relacions
amb
l’ecosistema

• Assoliment d’un paper rellevant en la nova Llei d’ESS i en una possible Llei catalana de
Contractació i Compra Pública Responsable.
• Manteniment del contacte i la pro activitat amb els agents de l’ecosistema de l’Economia
Social i Solidària i de les Administracions Públiques, entre d’altres, amb els Ateneus
Cooperatius i la seva Xarxa.

Comunicació

• Intensificació de la visibilitat de d’allò que fem i oferim.
• Ampliació de l’activitat comunicativa.
• Publicació de butlletins, notícies i tuits, dinamització del canal de Telegram i de Youtube i
foment de la difusió de les activitats organitzades pels membres.
• Realització d’una reflexió sobre com visibilitzar els materials i recursos de la pàgina web.

Altres

• Avenç en l’ús d’eines de programari lliure (videoconferència, documents compartits, etc.)

4

Pla de treball 2022
Any 2022
Gener o
febrer

Març o Abril

Juliol (com a
molt tard)

Setembre

Octubre

Trobada
plenària de
Grups de
treball
presencial

Assemblea
ordinària
híbrida
(presencial
i virtual)

3ª Trobada
de càrrecs
electes
presencial

Assemblea
ordinària
híbrida
(presencial
i virtual)

Activitat
presencial
en el marc
de la FESC

Assessoraments i mentories virtuals
Atenció, seguiment i cura dels membres
Comissions executives i tècniques virtuals
Reunions virtuals dels Grups de treball i realització d’activitats i productes
Relació i participació a activitats de l’ecosistema
Comunicació de les activitats, serveis i productes de la xarxa i dels membres
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