
Sistemes de participació i relació 
entre la XES i les Xarxes Locals
A què es compromet la XES?
•	 A facilitar que les XL puguin participar tant a la 

comissió Coordinadora de XL com a la Comissió 
Permanent de la XES, així com a l'Assemblea 
General. Es farà un esforç especial en permetre la 
presència virtual en reunions de coordinació. 

•	 A facilitar la xarxa de contactes de la XES en el 
territori de les XL. 

•	 A donar suport i realitzar interlocució amb 
administracions públiques per cercar recursos 
conjuntament.

A què es compromet una Xarxa Local?
•	 A participar a la comissió Coordinadora de XL com 

mínim amb una persona per XL. 
•	 A informar regularment de les activitats i projectes 

desenvolupats per la XL. 

Imatge i comuniació externa de les 
Xarxes Locals
 

A què es compromet la XES?
•	 A facilitar els logos i diferents materials 

comunicatius necessàries per establir una imatge 
comú.

•	 A fer difusió de les seves activitats als mitjans de 
comunicació de la XES i també entre els associats/
des.

A què es compromet una Xarxa Local?
•	 A mantenir una imatge comú i homogènia amb el 

conjunt de la XES.  
 
 
 
 
 

PROTOCOL DE 
CONSTITUCIÓ I 

FUNCIONAMENT DE 
XARXES LOCALS

Comissió de Xarxes Locals

Com començar una Xarxa Local?
Per constituir una xarxa serà necessari un 
mínim de 3 persones i 2 entitats sòcies 
(s'hi inclouen també com a entitats els 
grups locals d'entitats transversals com 
SomEnergia, Fiare o Coop57). Aquest mínim 
de persones i entitats constituiran el grup 
promotor de la XL. 

Entenem que la unitat mínima per a 
constituir una Xarxa Local és el municipi o 
barri, i per tant no podrà existir més d'una 
XL per barri o municipi. Aquestes unitats 
podran confederar-se de la manera que 
consideren oportuna. Per exemple, diferents 
barris en una ciutat o districte, o diferents 
localitats a nivell comarcal o regional.  

Per	fer	oficial	la	constitució	d'una	XL,	el	grup	
promotor ha d'haver tingut prèviament una 
reunió amb la comissió Coordinadora de 
XL. La proposta es passarà a la Comissió 
Permanent de la XES per a la seva aprovació. 
La XL formalitzarà la seva constitució en 
l’Acta de Constitució i serà operativa.

Contingut polític i de transformació 
social de les Xarxes Locals

A què es compromet la XES?
•	 A oferir una bona benvinguda i a donar la informació 

mínima necessària per saber què és la XES i com 
funciona. 

•	 A facilitar espais per a què les XL puguin adquirir 
coneixements i prendre com a propis les eines 
per visibilitat i consolidar l' ESS el Pam a Pam, el 
Balanç Social, la Fira d'Economia Solidària i trobades 
d’intercooperació, a més d'altres iniciatives que 
puguin sortir. 

•	 A donar suport polític en la interlocució de les XL 
amb els agents socials del seu territori. 

A què es compromet una Xarxa Local?
•	 A voler ser un referent i aglutinar totes les iniciatives 

d'ESS del seu territori per incidir en el canvi de 
model de desenvolupament econòmic a nivell local 
o regional.

•	 A aplicar i potenciar en certa mesura els 
instruments de construcció de Mercat Social de la 
XES.  

•	 A promoure juntament amb la XES espais de 
trobada, de coneixement i d'intercanvi.

La XES ha de ser un subjecte sociopolític a 
Catalunya formulador de posicionaments públics, 
crítics i alhora propositius en la construcció d'una 
economia alternativa, i en aquest camí el paper 
de les Xarxes Locals (XL) com a base organitzativa 
de la XES és clau. Les XL seran subjectes 
autònoms dins del seu àmbit d'actuació, sempre 
que actuïn d'acord amb els principis i estatuts 
de la XES, tinguin un funcionament assembleari 
i de democràcia directa i mantinguin una 
comunicació	fluïda	i	regular	amb	els	espais	de	
coordinació de la XES.  
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