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"Cap a una REAS País Valencià sostenible i cuidadora"

Mirem enrere... què és el procés participatiu de
transformació organitzacional feminista?



Juliol - Setembre 2019

Una inquietud organitzacional... necessitat de canvis 
+ una proposta d'investigació-acció



Una inquietud organitzacional... necessitat de canvis 
+ una proposta d'investigació-acció

Proposta: Realitzar un procés participatiu de revisió i
canvi organitzacional des d'una perspectiva feminista



Proposta: Realitzar un procés participatiu de revisió i
canvi organitzacional des d'una perspectiva feminista

Reptes: com comunicar la necessitat del procés?



El formulari d'adhesió responsable al procés



El formulari d'adhesió responsable al procés



Tallers grupalsSocialització del procés

Entrevistes individuals Reunió del grup motor

Jul.19 Nov.19 Dec.19 Gen.20 Feb.20 Jun.20 Nov.20 Sep-Dec 21 Dec. 22

Disseny del procés Autodiagnòstic Pla d'acció Execució i seguiment
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Inciem el procés

Primera sessió: Introducció, 
què esperem del procés, quins objectius?

Novembre 2019 El Ventanal, València







Diagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València

Com és REAS? Com ens organitzem?
Com l'habitem? Com participem?

Com ens fa sentir?



L'autodiagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València



L'autodiagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València



L'autodiagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València



L'autodiagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València



L'autodiagnòstic



L'autodiagnòstic

Gener 2020
El Ventanal, València

Falta estructura definida i consensuada, definint les tasques de cada comissió,
equip o responsable
Participació desigual. Sobrecàrrega vs falta d'informació per apropiar-se i
responsabilitzar-se
Falta d'acompanyament i cohesió en la xarxa. Què es fer xarxa?
Secretaria tècnica "abandonada"
Canvi de cicle i transformació organitzacional. Definició del Pla Estratègic,
identitat i camí de REAS PV. 



Pla d'accionsFebrer 2020
CAU Muixeranguer de Benimaclet



Pla d'accions
PLA D'ACCIÓ "CAP A UNA REAS PV SOSTENIBLE I CUIDADORA"

Formació interna i
enfortiment

d'identitat de
REAS PV

 

Definició de
l'estructura i

funcionament de
l'organizació

 

Definició de les
formes de

participació y la
presa de decisions

 

Enfortiment de la
cohesió de la

xarxa

Sessions de formació 
sobre: principis de la 
ESS, relacions 
horitzontals, presa de 
decisions
Trobada per a reflexió i 
debat sobre identitat de 
REAS
Facilitar grups de 
intercooperació entre 
entitats

Definir l'estructura de
REAS PV dins del
procés de pla estratègic
Comunicar tot el procés
a la xarxa
Crear document de
règim intern per a la
realitat quotidiana de
REAS

Crear un espai de cures
en totes les trobades de
la xarxa
Adaptar eines
d'observació feminista
d'organitzacions
Incorporar rols en 
 reunions 
Definir les formes de
participació en REAS 
Fomentar treball en
xicotets grups

Impulsar el
desenvolupament de
treball d'històric de
REAS
Generar un espai de
celebració en les
trobades
Activar protocols de
benvinguda i comiat
Protocolitzar les rondes
emocionals 
Promoure trobades
d'estiu de les entitats

Desenvolupar estratègies per a la rotació territorial
Desenvolupar estratègies de finançament per a la xarxa

Accions
transversals

 







Seguiment, avaluació, tancamentNovembre 2020
Bétera



Seguiment, avaluació, tancament



Seguiment, avaluació, tancament





Com continuar amb el Pla d'acció?
Necessitat de recursos econòmics

Projecte participació 2020-21
Procés Pla Estratègic



Les claus del procés

Compromís i participació d'un grup d'entitats i persones estable
Aliança amb presidència, front a resistència grup governança
Les metodologies de treball: joc, dibuix
L'aliança de les participants: motivació pel canvi
L'oportunitat d'acompanyament extern
La no urgència, temps suficient
La importància dels espais informals i les cures



Com ha canviat REAS PV?



Bricolatge metodològic

Tallers 
participatius

Entrevistes
semiestructurades

Observació 
participant

Revisió
documental

12

6
Introducció 1 sessió
Autodiagnòstic 3 ses.
Pla d'acció 2 ses.
Devolució interna 1 ses.
Devolució investigació 1 ses.

Investigació Acció (participativa) Feminista

Investigació orientada a l'acció i incidència en la realitat estudiada
Alguns moments i tècniques participatives (co-construcció dialèctica)
Análisi individual (per part de la investigadora)
Importància de la socialització dels resultats i devolució de la
investigació



La metodologia dels processos

Formació
Sensibilització
Conscienciació

Acció

Investigació

Elaboració pròpia a partir de Natalia Navarro (2007)

Entrevistes
Revisió documental

Observació participant

Sessions
Tallers

Pla d'Acció
Propostes canvis

Detecció de 
desigualtats

Diagnòstic



Investigació

1. Quins canvis poden generar les pràctiques de l'Economia Feminista en
les organitzacions d'economia solidària?, i 

2. Quins aspectes dels processos de canvi organitzacional impulsen o
limiten la transformació  feminista en organitzacions d'economia
solidària?



Investigació

8 anys 
25-30 entitats
Xicotetes cooperatives i
associacions/ONGs
Sense personal laboral estructural
(secretaria tècnica 1 persona)
Procés feminista autogestionat en
primeres fases
Sense trajectòria prèvia de treball
feminista en l'organització
Activitat de la xarxa baixa,
depenent de xicotets projectes

25 anys 
95-100 entitats
Xicotetes i grans entitats formen
part de la xarxa
Equip tècnic d'entre 4 i 5 persones
contractades estructuralment
Procés feminista finançat per fons
públic per a 4 anys
Treball feminista previ i comissió
d'Economia Solidaria i Feminista
Gran activitat i nombrosos
projectes alhora. 



Elaboració pròpia a partir de Natalia Navarro (2017)

Cultural
(les creences compartides i com

apren de la seua experiència)

Polític
(com estableix l'equitat de gènere com

a prioritat)

Tècnic
(com s'alineen els recursos per a la

consecució de prioritats)

Nivells de canvi



Socialització de l'anàlisi



Què ha canviat en REAS PV?

L'estructura i model de treball
La forma de participació
La percepció i identificació amb els feminismes
La identitat i estratègia?
L'acollida i acompanyament



CANVIS
POLÍTICS

PRIORITZACIÓ EN
PROJECTES I

ACTIVITATS DE
L’ORGANITZACIÓ

CREACIÓ DE
REFERENTS

ELS FEMINISMES PART
DE LA IDENTITAT

ORGANITZACIONAL

MAJOR PRESÈNCIA
DELS FEMINISMES I  DE

LES PRÀCTIQUES
FEMINISTES

LEGITIMITAT DEL
PROCÉS DINS DE
L’ORGANITZACIÓ



CANVIS
TÈCNICS

MOBILITZACIÓ DE
RECURSOS PER A LA

TRANSFORMACIÓ
FEMINISTA

L’EQUIP TÈCNIC

ESTRUCTURA I  MODEL
DE TREBALL

LA PARTICIPACIÓ

ACCIONS FORMATIVES 

PROTOCOLS,  EINES I
PROCEDIMENTS

COMUNICACIÓ “CAP A
DINS I  CAP A FORA”

IDENTIFICACIÓ I
REDISTRIBUCIÓ DE

TASQUES I  ROLS



CANVIS
CULTURALS

FEMINISMES COM EL
CAMÍ PER A LA

TRANSFORMACIÓ
SOCIAL

RECONEIXEMENT
D’ACTITUDS I
PRÀCTIQUES

PATRIARCALS I
GENERITZANTS

EL CONFLICTE COM A
PART DEL CANVI

LES CAUSES
ESTRUCTURALS DE LES

DESIGUALTATS 

DECONSTRUCCIÓ
D’IDEES

PRODUCTIVISTES I  DE
MILITÀNCIA HEROICA

VISIÓ PROCESSUAL DEL
CANVI

MAJOR VALORACIÓ DE
LES CURES,  EMOCIONS I

TASQUES
REPRODUCTIVES

MIRADA
INTERSECCIONAL DE
LES DESIGUALTATS I

RELACIONS DE PODER RESPONSABILITAT I
AGÈNCIALA IDENTIFICACIÓ DEL

PODER EN
L’ORGANITZACIÓ

Canvis culturals en la consciència individual 
i col·lectiva i la identificació del poderCanvis culturals organitzacionals



IMPULS
TRANSFORMACIÓ

FEMINISTA

ACOMPANYAMENT I
FACILITACIÓ EXTERNA

METODOLOGIES
ACTIVES I

PARTICIPATIVES

VOLUNTAT I  DECISIÓ
POLÍTICA

LA DIMENSIÓ
COL·LECTIVA.  LES

EMOCIONS,  LA COHESIÓ
I  LES CURES

MOBILITZACIÓ DE
RECURSOS I  SUPORT DE

L'ADMINISTRACIÓ

LEGITIMITAT I  TREBALL
FEMINISTA PREVI.
IMPORTÀNCIA DE

REFERENTS

ACCÉS A FINANÇAMENT

ESTRATÈGIES DE
LEGITIMACIÓ DEL

PROCÉS

Recursos Metodologia participativa i feminista

Legitimitat dels feminismes



LIMITACIONS
TRANSFORMACIÓ

FEMINISTA

INEXPERIÈNCIA EN LA
GESTIÓ DELS
CONFLICTES

FALTA DE VISIÓ
ESTRATÈGIA

LES RESISTÈNCIES A
LA TRANSFORMACIÓ

FEMINISTA

DIVERSITAT
D'ENTITATS, PERÒ

HOMOGENEITAT DE
BASE SOCIAL

LA DEPENDÈNCIA DE
RECURSOS

ECONÒMICS

PERSISTÈNCIA DE
L'STATUS QUO

ALTA EXIGÈNCIA DE
PARTICIPACIÓ 

LA FALTA DE
RECURSOS



RESISTÈNCIES

NECESSITAT DE
RECEPTES I

"TRACTAMENT"

EL GÈNERE COM A
CATEGORIA

SUPREMA
D'OPRESSIÓ

FALS SUPORT AL
CANVI

REQUERIMENT DE
FORMACIÓ I  EINES

PRÀCTIQUES

EVAPORACIÓ DELS
FEMINISMES

FACTORS EXTERNS
COM EXCUSA PER A

NO CANVIAR



Reflexió col·lectiva

Què penseu d’aquests canvis? Quins diríeu que s’han produït en
REAS PV? Quins canvis afegiríeu? Quins llevaríeu o modificaríeu? 
Què consideres prioritari per a treballar en aquesta línia que no
ha sigut encara impulsat o que no ha tingut impacte?
 Com donar-li continuïtat al procés?



Altres experiències de processos
de transformació organitzacional

feminista



Plan Bizigarri

https://www.youtube.com/watch?v=NBzHZsugrMA&feature=emb_rel_pause


Plan Bizigarri

https://www.youtube.com/watch?v=NBzHZsugrMA&feature=emb_rel_pause


https://www.setem.org/euskadi/wp-content/uploads/sites/16/2021/09/planproequidad2019-2022.pdf




https://filalagulla.org/wp-content/uploads/2021/01/Manual_Autodiagnosi1.pdf


https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/el-viaje-y-su-guia/
https://www.mugarikgabe.org/es/


https://www.mugarikgabe.org/es/


Gràcies per compartir el viatge

Cap a una REAS País Valencià sostenible i cuidadora

Marta Maicas Pérez
marmaipr@upv.es


