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(1) Fases: abans, durant, després d’uns sèrie d’esdeveniments; portar iniciativa..
(2) Duresa de l’acció: valoració d’1 a 5 segons duresa
(3) Pilar: Ideològic, Polític, Judicial, Policial, Productiu, Financer, Mediàtic, Sindical,
Empresarial, Població,...
(4) Àmbit geogràfic: Catalunya, Estat, UE, Internacional, Digital, Altres (especificar).
(5) Tipus noviolència: Denúncia, no cooperació, desobediència civil, crear alternativessobiranies, diàleg-negociació.

Comentaris:
Objectiu principal: L’objectiu principal de l’acció a nivell estratègic.
Objectius intermedis: Objectius per aconseguir el principal, secundaris o consecutius...
Resultats esperats: No només a nivell estratègic, sinó d’impacte. A qui afebleix/enforteix,
serveix per eixamplar la base, afeblir l’estat?
A qui va adreçada: actors propis, adversaris o tercers
Escenari: segons com s’hagin definit (sense o amb estratègia /respostes dures o toves)
Duresa de l’acció: Avaluació de la duresa de l’acció en funció de la violència de la
resposta, les condicions i riscos que s’hauran d’afrontar...
Pilar: quin és el pilar fonamental que s’interpel·la.
Àmbit: Classificació de l’àmbit geogràfic, no vol dir el lloc on es realitza l’acció, això es
descriu a la pròpia Descripció.
Descripció: Descripció completa de l’acció, si existeixen detalls operatius es poden afegir
en document annexos (llistats de llocs, etc).
Gent necessària: Nombre de persones total necessari, comptant tots els factors
Inici i durada: No té per què ser un dia del calendari. Pot ser “qualsevol dia a les 8 del
matí”, la durada es pot posar en hores o dies.
Recursos necessaris: Si es necessiten recursos addicionals, llistar-los aquí: tendes, etc
Entrenament: La noviolència sempre requereix entrenament, però en ocasions
específiques cal assajar l’acció abans de realitzar-la.
Mesures esperables i contra-mesures: Mesures que els diferents actors poden
emprendre com a reacció, i contra-mesures aplicables.
Possibles riscos i reaccions adverses: Riscos personals, grupals (presó, cops, denúncies,
judicis, multes, etc) i reaccions adverses de persones contràries a l’acció o els seus
objectius
ANOTAR ELS APRENENTATGES UN COP S’HA FET LA RECEPTA

