
La Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià contracta un assessorament extern 

(Espai Coneix) amb l’objectiu de plantejar el seu Pla Estratègic. Espai Coneix per realitzar 

l’assessorament i acompanyament de la Plataforma en aquest objectiu posa en marxa: 

· Conèixer l’estat de la Plataforma a través de documentació elaborada i accions realitzades.

 - Coordinacions i creació de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de la  

    Plataforma.

· Conèixer les diferents necessitats i interessos de persones/entitats sobre l’estat actual i  
  futur de la Plataforma.

 - Entrevistes semiestructurades apreciatives, reflexives, de posicionament intern i 

                extern de la persona i el col·lectiu cap al futur (valors, imagina, necessitats i interessos). 

 - Disseny, planificació i execució de assemblees de 2018 i 2019 de la Plataforma: 

   Espai Coneix, entre d’altres, va dinamitzar la Trobada per la Terra 2018 amb una  

   adaptació als Cercles Restauratius per restaurar relacions malmeses, netejar els  

   funcionaments i motivar un canvi estructural intern de la Plataforma, i la realització  

   d’un mandala humà per visibilitzar les interdependències i la coresponsabilitat amb  

    els valors de la Plataforma.

· Anàlisi de la informació 

 - Redacció informe de les necessitats i els interessos de la Plataforma. 

 - Coordinació amb el Grup de Seguiment de la Plataforma del Pla Estratègic.   

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA



EL SOMNI COMPARTIT ÉS LA PLATAFORMA COL·LECTIVITZADORA I TEIXIDORA DE 
REALITATS SOCIOPOLÍTIQUES DE DRETS COM LA JUSTÍCIA SOCIAL.

DECÀLEG DE NECESSITATS I INTERESSOS: Repensar-se, reflexionar, posar en el centre 
els reptes de la Plataforma amb els seus valors i restaurar les relacions malmeses.

LES 7 NECESSITATS DE LA PLATAFORMA:  Compartir les 7 necessitats segons la diagnosi.

OBJECTIU: Conscienciar i posar en clau de diàleg reflexiu a les persones participants.

“DE LA CRISI A LES OPORTUNITATS”

CERCLES RESTAURATIUS: Generem repensament d’estructura organitzativa des de 

l’acceptació de la diversitat singular i col·lectiva de la Plataforma?

SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT DE LA PROPOSTA DE CANVI D’ESTRUCTURA CAP AL 
PLA ESTRATÈGIC

Al mandala humà es van posicionar grups de treball estretes de la comunicació 
realitzada als cercles restauratius: Les participants es situen on volen estar.


