
Missió de la Xarxa pel Dret a Cura

Aconseguir la transformació social i política necessàries per 
a la creació d'un nou Sistema Nacional de Cura que:

1) Promogui i garanteixi el dret a rebre i tenir cura 
dignament, des que naixem fins que morim. 

2) Es fonamenti en la participació 
ciutadana i co- governança per tal que 
totes les persones - independentment de 
les seves necessitats i capacitats de 
cura-, hi estiguin i se sentin 
representades.



Visibilització de les necessitats 
i suport als col·lectius més 
vulnerables i les situacions 
de desigualtat social.

Rol i funció social de la Xarxa

Conscienciació i 
sensibilització per crear 
massa social i una opinió 
pública favorable.

Incidència política per 
influenciar la presa de 
decisions i l'impuls de noves 
polítiques públiques.

Visibilització i suport a les 
iniciatives comunitàries i 
nous models de cura.

Objectivar i 
tangibilitzar

el Dret a Cura.

Teixir aliances 
sectorial i 

territorialment per 
una mobilització 

transversal i 
efectiva.

Crear i compartir coneixement per provocar el debat, la reflexió i enriquir les decisions.
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+ intensitat - intensitat

Una organització amb diferents 
nivells d'implicació

Comptarem amb 3 anelles d'implicació a la Xarxa, de 
més a menys intensitat.

En el grup motor es reuniran els diferents 
responsables de les diferents comissions de treball.

El grup motor vetllarà per:
La visió estratègica de la Xarxa.
La definició i assoliment dels objectius a curt, 
mitjà i llarg termini.
La coordinació entre diferents grups de treball i 
anelles d'implicació.
La transversalitat* de la representativitat, 
participació, narrativa i mobilització social i política.

*Transversalitat al llarg de les diferents situacions vitals amb necessitats de 
cura específiques (des que naixem fins que morim), els diferents sectors, 
col·lectius vulnerables i de poc privilegi, gènere, raça i classe social.



On ens trobem ara mateix?

Creació de comissions de 
treball estables

Definició d'objectius a curt, 
mitjà i llarg termini

Consolidació del grup motor
15 persones

Pròxima reunió: 
15 de Juny!

A partir de la missió i rols socials definits


