
 

 
 

Què és una 
Magaia? 
 � una organització sense ànim de lucre 
 � que representa a la comunitat on està establida 
 � constituïda d'acord amb la llei de l'estat d'acollida 
 � que utilitza MagaiaNet com a plataforma a l'Internet 
 
Com a organització sense ànim de lucre, tota magaia disposarà de: 
 � la seva pròpia personalitat jurídica, 
 � d'un òrgan de govern que la representi, i 
 � de tot un seguit de socis qui en designaran els seus membres 
 En aquest sentit, una magaia no difereix de qualsevol altre 

associació de caràcter civil com una ONG, una associació de 
consumidors, de veïns, d'estudiants o qualsevol altre forma en que 
es manifesti el fenomen associatiu 

 

Què és 
MagaiaNet? 

Una plataforma capaç de generar comunitats 
virtuals que representin a les magaies, i de fer que 
aquestes interactuïn entre elles per cercar 
sinèrgies.   
 

 
Representa l'intent d'utilització òptima i eficient de la xarxa Internet, 
aplicant-la a projectes solidaris, amb el propòsit de beneficiar a tothom 
però especialment a aquells qui més ho necessitin. 
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És per aquest desig fidel de convertir-se en un lloc d’encontre entre 
comunitats d’arreu del món que: 
 

No te ideari MagaiaNet ni vol ser un instrument polític, ni 
disposa de cap ideari, ni practica cap tipus 
d’activisme. És una plataforma  on poder 
comunicar i compartir les petites iniciatives 
individuals que ens permetin ajudar als altres.  
 
Les magaies intentaran reflectir les tradicions 
culturals, religioses i socials de les comunitats on 
s'estableixin. És dons la pròpia comunitat qui 
decideix mitjançant la "carta de principis" els 
valors fonamentals que inspiren a la seva Magaia. 

 

No te personalitat 
jurídica pròpia 

MagaiaNet no és una federació amb personalitat 
jurídica pròpia i amb un òrgan de govern que la 
representi. Tampoc disposa de patrimoni propi, 
empleats, o d'un lloc físic fora de la xarxa. Són les 
magaies les que disposaran de personalitat 
jurídica pròpia, patrimoni, empleats i una seu 
social. 

 

Si disposa d'una 
Carta Magna i d'un  
Reglament Intern 

La Carta Magna intentarà definir els principis 
comuns a tota comunitat que participi en la 
xarxa, independentment de la seva ubicació 
geogràfica i tradició cultural. És on les magaies es 
comprometen a no utilitzar MagaiaNet per a 
determinats fins i on es defineixen les 
característiques de les propostes i projectes que 
es podran portar a terme utilitzant la plataforma.  
 
El Reglament Intern resultarà de la participació 
conjunta i democràtica de totes les magaies i és 
on queden definits els procediments 
administratius que facilitaran la coordinació entre 
aquestes. 
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Per tant, MagaiaNet és tot simplement una eina participada i gestionada 
per les pròpies comunitats que la composen. Un espai comú a la xarxa 
que veu en la diversitat la seva major font de riquesa, en la solidaritat la 
millor forma de distribuir-la i en la tolerància la solució per a poder 
aprofitar-la. 
 

Quina és la 
seva adreça 

a Internet? 

MagaiaNet està a www.magaia.net encara que 
actualment la plataforma operativa és 
magaia.intranets.com, aplicació que ha estat 
adaptada a les necessitats d'una magaia mentre 
no disposem de la nostra pròpia plataforma.  

 

Què caracteritza a 
una magaia?

 

Les principals característiques són:  

� com les magaies es coordinen entre elles, com una 
xarxa descentralitzada i sense que hi hagin relacions 
de dependència o subordinació les unes vers les 
altres. 

 � com MagaiaNet ha estat dissenyada, com una 
plataforma virtual des d'on comunitats diverses entren 
en contacte per intercanviar-se recursos, talents i 
projectes 

 � l'ús que es fa de les noves tecnologies de la 
informació, gràcies a les quals les primeres magaies 
estan començant a ser una realitat sense necessitat de 
finançament previ 

 � la diversitat de les seves fonts de finançament, buscant 
especialment aquelles que permetin a la comunitat 
finançar-se per si mateixa 

 � la recerca de solucions dins de la pròpia comunitat, 
fugint de la imposició caritativa de solucions i fent que 
la comunitat sigui sempre la protagonista 

 � com aquestes solucions prenen la forma de projectes, 
tots ells estructurats de formes similars per poder trobar 
fàcilment les tan necessàries sinèrgies 

 � la forma en que els projectes involucren a tercers
com: ONGs, institucions educatives, la administració,
les entitats mercantils (cooperatives solidaries, S.A.,...), 
els particulars o els professionals independents. Sense 
competir amb ningú sinó cercant la 
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complementarietat entre tots i especialment entre 
aquells qui també practiquen la solidaritat 

 � el seu àmbit d'actuació, limitat a la comunitat on està 
establida, però global en quant al seu àmbit de 
projecció 

 � la seva flexibilitat, fet que li permet contraure's o 
expandir-se, depenent de les necessitats del moment i 
del tamany de la comunitat, sense haver de fer front a 
despeses importants de manteniment. 

  

D'on ve  
aquest nom? 

 
 

No ve d’enlloc però a l’hora pot significar moltes coses: 
� “Ma “ és un prefix que pot simbolitzar la mare i “Gaia” és la Deessa 

Terra segons la mitologia grega.  Per tant magaia podria significar “la 
Mare Terra” 

� També “magaia” es pronuncia com el plural de mirall en àrab. 
MagaiaNet seria dons la xarxa de miralls on cada comunitat 
projecta a l’exterior la seva pròpia imatge. 

 

Te un  
logotip? 

MagaiaNet no disposa de cap logotip. 
Únicament la combinació de dos 
colors que simbolitzen el contrast de 
tonalitats ocres del desert amb el verd 
frondós d'un oasis. 

 
 
Magaia 

Net  
Cada comunitat que instauri una magaia escollirà les seves pròpies senyes 
identificatives.  
 

Com es 
constitueix 

una magaia? 

Neix del consens de la comunitat on s'implanta. 
Per tant, no pot sorgir del desig d'uns quants, sinó 
que necessàriament ha de cercar el 
convenciment d'una majoria, incloses les seves 
institucions i administracions. 
 

Per obtenir aquest consens, les magaies utilitzen una Intranet a partir de la 
qual un grup de membres fundadors, suficientment representatiu de la 
comunitat d'acollida, comença a elaborar la carta de principis, els estatuts, 
el reglament intern i les propostes inicials. 
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Quines són les 
primeres magaies?

 
 
 
 

 

Chefchaouen La forma d'organitzar-se d'una magaia i la forma 
com Chefchaouen —o en general una comunitat 
del Sud —s'organitza, no difereixen en gaire.  
 
Chefchaouen te un talent innat pel tipus de 
sistema organitzatiu que es proposa i la capacitat 
de comprendre'l i d'implementar-lo amb molta 
agilitat. El projecte, de fet, va néixer i concebres a 
Chefchaouen com a resultat d'observar la seva 
dinàmica social. 

 

Barcelona Dins de les anomenades comunitats del Nord, 
potser sigui Barcelona una de les que millor pugui 
comprendre el projecte.  
 
A Barcelona el consens social ja s'ha trobat. La 
ciutat i les administracions que la representen 
saben que ens trobem davant d'un repte de 
dimensions globals i que cal començar a 
implementar solucions el més aviat possible.  
 
El Fòrum de les Cultures del 2004; els Encontres 
Ciutadans organitzats per la càtedra Unesco i 
l'Ajuntament; la proposta de la ciutat de 
constituir-se com a xarxa internacional d'ONGs; la 
seva participació com a observatori internacional 
de la democràcia participativa; són únicament 
algunes propostes que des de fa uns anys porta 
oferint la ciutat al món. 

 

Com involucren a la 
comunitat? 

L'involucra mitjançant les figures del 
soci i de l'adherit.  
 

 



 
 
 
 
 

 6

 

Un soci És una persona física que col·labora en els 
projectes, els patrocina o se'n beneficia directa o 
indirectament com a usuari. 
 
en principi tothom qui: (1) resideixi habitualment 
en la comunitat; i (2) hagi assolit l'edat mínima 
legal, pot ser soci d’una magaia. 
 

 

Un adherit És una persona jurídica que ha signat un 
"contracte marc" amb una magaia per 
col·laborar, patrocinar o beneficiar-se dels seus 
projectes. Les formes d'adherir-se a una magaia 
s'expliquen quan es desenvolupen els tipus de 
contractes marc. 
 

Cada comunitat disposarà d'una normativa pròpia per regular aquestes 
dues figures. Els seus drets i deures vindran contemplats en els respectius 
estatuts socials o reglament intern de cada magaia.    

 
 

Com es 
constitueix 

una magaia? 

1. primer de tot, cal assegurar-se de que no hi 
ha cap magaia ja establerta en aquella 
comunitat  

2. desprès, caldrà generar una Intranet que la 
representi. 

3. un cop amb la Intranet, serà necessari assolir 
un nombre de membres suficientment 
representatiu de la comunitat d'acollida,  

4. després caldrà que tots els membres arribin a 
comprendre el projecte en el seu conjunt i 
que estiguin decidits a constituir una magaia.  

5. per posteriorment redactar la carta de 
principis, fidel reflex de les tradicions culturals, 
religioses i socials de la comunitat. 

6. adaptar els estatuts genèrics d’una magaia a 
la realitat definida per la seva comunitat.  

7. començar a redactar un reglament intern 
segons les necessitats concretes de cada 
comunitat i respectuosa amb la seva manera 
de fer, i  

8. legalitzar la associació d'acord amb la llei de 
l'estat d'acollida 
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Aspectes comuns 
de totes les magaies

A efectes de coordinació i 
consistència, tenim uns aspectes 
mínims que hauran de ser coincidents i 
que són: 
 

 

Fins de  
l'associació 

Són els fins d'una magaia: 
� La implementació —dins de l'àmbit d'actuació 

territorial de l'associació— de projectes basats en: 
(1) la solidaritat, (2) la tolerància, (3) l'intercanvi 
d’idees, (4) la sostenibilitat i (5) el respecte pel 
medi ambient. 

La col·laboració en projectes d’altres magaies per 
generar i compartir les sinèrgies que se'n derivin. 

 

Jurisdicció L'àmbit d'actuació territorial queda definit pels límits 
de la comunitat. Així queda establerta la jurisdicció 
dels òrgans de govern i control de l'associació a 
l'hora d'aprovar, implementar i executar projectes de 
formació solidària. 

 
Per tant, la associació no tindrà jurisdicció sobre 
projectes de formació solidària fora del seu àmbit 
territorial. En tot cas, la comunitat perceptora d’un 
projecte és qui s'organitza mitjançant les propostes 
per decidir si l'autoritza i també és supervisora la seva 
implementació i execució. 

 

Socis i adherits Són socis les persones físiques i adherits les persones 
jurídiques.  
 
Els socis tenen dret a vot en les àgores i les 
assemblees generals. Els adherits no tenen aquest 
dret, però no pot haver-hi cap limitació a que els 
empleats o socis de les personalitats jurídiques 
adherides a una magaia puguin també ser-ne socis 
amb plens drets.  
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Construir  
solidaritat 

Els projectes de les magaies poden donar lloc al 
naixement d'entitats amb una personalitat jurídica 
diferenciada. Però en tot cas, sempre s'haurà de 
complir que: 
� si en resulta una entitat de caràcter civil, aquesta 

haurà de constituir-se com associació sense ànim 
de lucre. 

� si en resulta una entitat mercantil, haurà de 
constituir-se com a cooperativa solidaria, es a dir: 
una cooperativa sense ànim de lucre —per no 
distribuir el seu excedent econòmic entre els 
socis— i que a demés destina un percentatge dels 
seus beneficis a projectes solidaris. 

 

Què és una 
proposta? 

Una proposta és una declaració d’intencions 
amb l’objectiu d’atraure projectes solidaris que 
s’hi inscriguin per a la consecució d’uns 
determinats fins socials 
 
Els tipus de propostes que tenim poden ser: 

 

Estructurals � propostes organitzatives, els quals tracten de 
definir el sistema organitzatiu de la magaia. 

� propostes Web, adreçades a la plataforma 
individual de la pròpia Magaia.  

� propostes d'infrastructura física, les quals 
persegueixen dotar a l'associació de la 
infrastructura física necessària. 

 

Formatives � propostes de formació interna, cerquen 
projectes de formació gratuïts i adreçats a 
col·lectius interns amb baix nivell de renda o 
amb necessitats formatives específiques. 

� propostes de formació externa, cerquen 
projectes de formació remunerats que puguin 
convertir-se en una font de finançament de la 
pròpia magaia. 

 

De suport � propostes de col·laboració, impliquen la 
col·laboració entre magaies o busquen la 
instauració d’altres magaies fora de l'àmbit 
d’actuació territorial. 



 
 
 
 
 

 9

 

Conjuntes � propostes de xarxa, busquen el disseny d'un 
sistema organitzatiu comú i en consens entre 
totes les magaies. Són per tant les que afecten 
al reglament intern de MagaiaNet. 

� propostes de plataforma, coordinen la 
construcció tècnica de la plataforma comú 
entre totes les magaies, és a dir: MagaiaNet 

� propostes de coordinació, adreçades a la 
investigació en temes concrets que ajudin a 
garantir la qualitat de la formació impartida i 
el nivell de coneixements assolit. 

 

La proposta i les fases 
d'un projecte

 
 
 
 

 

La proposta La proposta comporta fer una descripció general 
dels següents punts:  
� justificació 
� objectius genèrics a assolir 
� descripció d’estratègies possibles 
� beneficiaris directes e indirectes 
� àmbit de la proposta 
� tipus de projectes solidaris que s’hi poden 

inscriure 
� condicions d’inscripció dels socis en la seva 

àgora 
 

 

El projecte 
 

Tot projecte s'haurà d'inscriure en com a mínim 
una proposta i es pot inscriure en propostes de 
diferents magaies. Els projectes ajudaran a la 
consecució dels objectius genèrics de les 
propostes en les que s’hi inscriguin.  
 
Les fases de que consta un projectes són:  

 � Disseny 
� Inscripció: cerca comprometre els recursos 

humans, tècnics i econòmics necessaris per la 
inscripció del projecte en les propostes.  

� Aprovació: s’inicia formalment en el moment 
de la votació de les sol·licituds d’inscripció. Es 
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tanca quan el projecte hagi obtingut la 
inscripció en totes les propostes sol·licitades. 

� Execució: comporta arrancar el projecte i 
ocupar-se de la seva bona marxa durant la 
vida del mateix.  

� Tancament: implica escriure les conclusions 
del projecte i la seva cancel·lació a efectes 
contractuals. 

 

Què són les àgores 
de propostes? 

 
 

 És on s’autoritzen o deneguen les inscripcions dels projectes 
solidaris en una determinada proposta. Depenent de la cultura on 
s’estableixi la magaia, parlarem d’àgores (Mediterrani Nord), 
maidans (Cultura Àrab), maneabas (Kiribati) entre d’altres; dons 
utilitzarem sempre el nom del lloc on tradicionalment aquella 
comunitat prenia les decisions col·lectives.  

 

Què és una 
xarxa de 

coordinació? 

Tots els projectes de formació solidària afins entre 
ells constituiran xarxes de coordinació amb 
l'objectiu de fer extensibles els coneixements 
adquirits entre les diferents magaies i especificar 
paràmetres comuns de qualitat.  
 

 Les xarxes de coordinació constituiran les seves pròpies comunitats 
virtuals. 

Per exemple: http://arabya.magaia.net podria ser el domini 
corresponent a la xarxa de coordinació de la llengua àrab. Lloc on es 
trobarien professors de Chefchaouen que donen classes a estudiants 
vinguts de fora (formació externa de Magaia Chefchaouen), professors 
donant classes a fills d'immigrants musulmans a Barcelona (formació 
interna de Magaia Barcelona), i en general tot aquell soci d'una magaia 
interessat en la llengua àrab.  

 
Una xarxa de coordinació no actua únicament com a punt 
d'encontre i coordinació de projectes, sinó que també disposaria 
del seu contingut i recursos per a la docència. 
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Tipus de 
contractes marc

 

 

De col·laboració Especialment signat amb organitzacions sense 
ànim de lucre com:   
� associacions i fundacions (especialment 

ONGs i centres educatius), 
� cooperatives solidaries de tot tipus.  
Sota aquest contracte, l'organització que entra 
en col·laboració es compromet a cedir talent 
(hores/home) i recursos per a la realització 
d'algun projecte mitjançant la plataforma 
MagaiaNet. 

 

De patrocini Normalment signats amb: 
� fundacions,  
� entitat mercantil (Coop., SA, SL,...), o  
� les diferents administracions.  
Sota aquest tipus de contracte, l'organització que 
patrocina part o la totalitat d'un projecte es 
compromet a cedir recursos (monetaris o en 
espècie) per portar-lo a terme. 

 

Amb entitats 
usuàries 

Únicament signats amb entitats sense afany de 
lucre com:  
� associacions i fundacions (especialment 

ONGs i centres educatius),  
� cooperatives solidaries de tot tipus.  
Sota aquest contracte la Magaia es compromet 
a fer beneficiaries d'un projecte a les 
esmentades entitats per que canalitzin els 
recursos cap als seus destinataris últims (usuaris, 
alumnes, socis o empleats de la personalitat 
jurídica amb la que es signa el contracte marc). 
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correu info@magaia.net en el document principal o com a nota a peu de pàgina. 
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