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Guió del taller:  
“Enfortim l’entitat en temps de crisi”

▪ El lideratge a les entitats en temps adversos

▪ El treball en equip des de la lògica de les cures

▪ Reactivar la participació a l’entitat

▪ La comunicació interna

▪ Com enfortir la base social des de l’adversitat.



El lideratge a les entitats 
en temps adversos
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Reconvertim la crisi 
en oportunitats. 
Què hem après?

▪ Acceptar la impermanència de les coses

▪ Obrir-nos a les novetats

▪ Vèncer la por al canvi

▪ Qüestionar-nos la manera de pensar

▪ Analitzar detingudament les situacions

▪ Aprendre dels errors

▪ Créixer com a éssers humans



«Lideratge significa que un grup, gran o petit, 

està disposat a confiar l’autoritat a una persona 

que ha demostrat capacitat, saviesa i 

competència» 

Walt Disney 



Què és 
un/a líder?

Aquella persona que assumeix un rol

especialitzat en un grup, en el qual els seus

membres comparteixen un conjunt de normes. 

(Newcomb)

El membre d’un grup o organització que:

influeix de manera decisiva en les activitats dels

altres membres i que juga un rol principal per

definir els objectius i la ideologia de la 

col·lectivitat. (Krech)



Ingredients del 
Lideratge efectiu
a les entitats 

• Visió guiadora

• Passió

• Integritat

• Confiança

• Curiositat



Qualitats observades 
en els líders:

• Confiança en ell/a mateix/a

• Aprenentatge continu

• Vocació de servei

• Energia positiva

• Coneixement dels altres

• Equilibri: físic, emocional, 

intel·lectual i espiritual

• Sinèrgia





Etolideratge

Cada espècie animal té el 
seu sistema d’organització 
i de lideratge. Alguns ens 
poden servir d’exemple 
per aplicar-los a la nostra 
entitat. 



Piràmide de Maslow



Components 
de la motivació

▪ Components de motivació específics de les activitats: 

l’interès, la rellevància, les expectatives i la satisfacció 

que se n’obté segons el resultat. 

▪ Components de motivació dels líders de l’entitat: 

motivació afiliativa (per complaure als i les líders) així 

com el tipus d’autoritat (controladora vs promotora de 

l’autonomia), modelatge.

▪ Components de motivació del grup: objectius del 

projecte, normes i recompenses establertes, la cohesió 

del grup, model d’intervenció (cooperativa o 

competitiva). 



Confiança, 
implicació i 
apoderament

▪ Escoltar als associats i al voluntariat de 

manera activa acompanyant les seves 

emocions

▪ Comprovar que l’associat se sent comprès en 

tot moment

▪ Destacar les novetats que sorgiran amb els 

nous projectes

▪ Recordar als socis les seves virtuts: capacitats i 

habilitats en les quals destaquen

▪ Implicar-se en la preparació de les activitats



«Si algú avança amb confiança en la direcció 
dels seus somnis i desitjos, es trobarà amb un 
èxit inesperat» Henry David Thoreau 



El treball en equip des de 
la lògica de les cures
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«Les grans fites de qualsevol persona generalment 
depenen de moltes mans, cors i ments» Walt Disney



L’equip de 
treball

▪ Un equip de treball és un conjunt de persones 

amb habilitats complementàries, amb un 

propòsit comú, objectius i mètodes de treball 

consensuats i amb responsabilitat compartida 

dels resultats.

▪ El treball en equip beneficia tan als integrants de 

l'equip com a l'organització per la qual treballen.



Ètica de les cures
▪ Consisteix en donar valor i espai en el marc 

de l’entitat a com ens sentim, a 

l’autoconeixement emocional, al 

reconeixement i al suport mutu, deixant 

aflorar tot allò subjacent que ens passa a 

les persones, perseguint satisfer les 

pròpies necessitats i les de l’equip a favor 

de la qualitat de l’entitat. 



Pedagogia de 
la cura: 
Empatia i 
Compassió
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Avantatges del 
treball en equip ▪ Visió heterogènia i àmplia

▪ L'equip és una bona font de motivació

▪ S'obtenen millors resultats quan la 

solució requereix competències 

diverses



Conductes que fan 
perillar el treball en 
equip

• No escoltar els altres membres de l'equip

• Tenir idees fixes i no mostrar voluntat de canvi

• Només veure els punts negatius i no aportar mai 
idees

• Deixar que siguin els altres els que facin la feina

• Voler imposar l' opinió
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Incomoditats 
als equips 

• Desacord amb l’objectiu d’intervenció (sentit del projecte) 

• Sensació de manca de suport de la institució 

• Intervencions no coordinades amb altres agents 

• Gestió de la por 

• Gestió de la frustració 

• Manca d’informació 

• Sensació d’estancament 

• Com dur a terme l’avaluació de les intervencions 

• Relació entre l’equip (reconeixement, divisió de tasques…) 

• Reunions poc efectives 

• Dificultats amb els usuaris i manca d’eines 



«Si estem junts/es, no hi ha res impossible. Si 
estem dividits/des, tot fallarà» Winston Churchill



Reactivar la participació a l’entitat
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Place your screenshot here
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Qui són els 
destinataris de 
la participació 
interna?

Qui s’ha 
d’encarregar de 
la participació 
interna?  



“
On som i on volem arribar en 

termes de participació? 
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Participa... 
Què?

▪ Etimologia del llatí: pars (part) i capio (prendre)

▪ Definició DIEC 2: Tenir, prendre, part en alguna 

cosa

▪ Democràcia Participativa: Terme mig entre la

Representativa i la Directa.
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Ecologia 
participativa

 Ecologia: Del grec oikos (llar, casa) + logos
(coneixement)
 Detecció i aprofitament de les oportunitats que ens 
ofereix l’entorn

29



“
Què implica la participació? 
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• Un compromís major que el de ls grups que es constitueixn per 
desenvolupar un projecte puntual. 

• Una estabilitat en el treball de l’entitat. 
• Un sistema democràtic: elecció de representats per sufragi, assemblea de 

socis, estatuts, drets i deures de les persones associades. 
• Una definició clara i formalitzada dels drets i deures, responsabilitats i 

tasques dels i les membres. 



Debilitats 
de les 
entitats 
que són 
fortaleses

31

▪ La capacitat de treballar en xarxa sense una 

excessiva formalització. 

▪ Permeten diferents nivells de participació, 

graus de compromís.

▪ La capacitat d’establir aliances i relacions 

amb altres formes de participació social. 
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Necessitats 
i reptes de 
les entitats

• Les persones primer
• Mesurar l’impacte
• Lideratge participatiu
• Resistències al canvi.
• Compartir 

aprenentatges



Place your screenshot here
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Per què la 
gent no 
participa a la 
nostra entitat? 



L’escala de 
Hart de la 
participació 



La diagnosi 
i la reflexió 
interna

▪ Quina percepció té l'entitat sobre la 

participació interna?

▪ De quina forma l’entitat estructura els seus 

òrgans de govern i quin nivell de participació 

i accés hi ha?

▪ Quines normes regulen el funcionament intern?

▪ Quins instruments i/o mecanismes té 

implementats ? 

▪ De quina forma l’entitat s’organitza 

internament i quin sistema de presa de 

decisions hi ha establert?
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Mecanismes per 
garantir la 
participació 
interna
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▪ Uns òrgans de govern oberts a les persones associades

▪ L'aplicació d'uns mecanismes normatius que facilitin la 

participació interna

▪ El desenvolupament de polítiques de comunicació interna.

▪ La participació en la presa de decisions estratègiques i de 

gestió

▪ Existència de comissions de treball com a element clau que 

afavoreix la implicació activa en els diversos projectes i 

activitats de l'associació.

▪ El treball en xarxa amb altres entitats és fonamental per 

assolir el repte d'incrementar l'impacte, la projecció i la 

coherència de les activitats de les entitats.



Mecanismes 
normatius per 
promoure la 
participació 
interna 

▪ Reglament intern: és una eina que permet a les associacions 

regular el seu funcionament en el dia a dia més enllà del que es 

planteja en els estatuts. 

▪ Codi ètic permet establir normes pel que fa a allò que es 

considera correcte o incorrecte en la conducta i en la presa de 

decisions de les associacions. 

▪ Pla participatiu: la seva existència demostra una clara 

orientació de l'associació a la democràcia interna amb 

l’existència d’un marc estratègic.

▪ Pla de comunicación (interna): ens facilita el procés de 

fidelització i fomenta la sensació de pertinença a l'entitat. 

▪ Mecanismes per a l’avaluació i la transparencia: donen 

legitimitat a les activitats i accions de l’associació de la qual 

formen part, i on també poden participar els diferents 

actors/es relacionats amb l’entitat. 
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La comunicació interna
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“
Comunicació Assertiva per a l’èxit Participatiu  
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Conducta que permet a l’individu actuar segons els seus propis interessos, sense ansietat, i 
expressar els seus drets sense negar els dels altres. És l’expressió directa dels propis sentiments, 
drets legítims i opinions, sense amenaçar o imposar-se als altres, però alhora sense callar allò que se 
sent i es pensa. La podem definir com el punt d’equilibri entre l’agressivitat i la passivitat.



Qui són els 
principals 
destinataris de 
la comunicació 
interna?

▪ Associats/des

▪ Voluntariat

▪ Treballadors/es assalariats

▪ Usuaris i/o beneficiaris 



La 
comunicació  
interna a les 
entitats 

Funcions de la participació  

interna a les entitats: 
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▪ MOTIVACIÓ DELS MEMBRES

▪ HARMONITZACIÓ DE LES ACCIONS

▪ CANVI D’ACTITUDS

▪ MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ

▪ APROPAMENT A LA JUNTA DIRECTIVA

▪ ADAPTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ AL CANVI

▪ PREPARA ALS ASSOCIATS PELS CANVIS

▪ MILLORA LA IMATGE ENTRE ELS ASSOCIATS

▪ AMORTEIX RUMOROLOGIES

▪ OFEREIX  OPCIONS D’EXPRESSIÓ



Instruments 
de 
Comunicació  
Interna
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• Manual d’acollida

• Cartes del president

• Mòduls de formació

• Manual de procediments

• Reunions de treball, d’equip o d’integració

• Grups de millora 

• Jornades de portes obertes: famílies, gent interessada

• Videoconferències

• Xarxes socials 



Com podem ampliar la 
base social de l’entitat?
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Què entenem 
com a base 
social?

Així doncs, qui forma part de la base social?
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Ens referim a la base social d’una entitat quan parlem

de tots aquells col·lectius (persones associades,

col·laboradores, voluntariat,...) que donen suport a

l’entitat de diverses maneres i ajuden a reforçar la

missió de l’organització i legitimar la seva actuació.



La base social 
com a…
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▪ Com a un col·lectiu: persones, institucions i grups involucrats amb

l’entitat.

▪ Com a una forma de participació: en l’articulació de la base social la

participació es reflecteix com un valor clau de les entitats no

lucratives. La base social participa i s’implica per portar a terme les

activitats de l’entitat.

▪ Com a una forma més d’obtenir recursos: la base social implica

obtenir recursos de diversos tipus (les quotes de les persones

associades, les hores aportades pel voluntariat, etc.).

▪ Com a un tema addicional per gestionar: per tal de construir i

mantenir una base social forta cal pensar accions i considerar-la

com un tema a gestionar.



Reconeixe
ment de 
tots els 
membres 

▪ Cal tenir en compte que la base social aporta

beneficis al conjunt de l’entitat així com a les

persones que s’hi impliquen.

▪ Podria ser que en el cas que ens trobéssim que

els membres de l’entitat fessin aportacions

sense rebre cap mena de benefici o de

reconeixement, és possible que se n’acabessin

desvinculant.
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Autodiagnosi de la base 
social de la nostra entitat

C

• Entitat impulsada 
per un/a 
emprenedor/a, 
amb poca base 
social (manca de 
persones 
associades actives, 
de voluntariat...). 

B

• Entitat amb una 
base social real, 
però molt passiva i 
poc estructurada. 

A

• Entitat amb una 
base social forta, 
activa i 
estructurada. 



Les entitats 
que es 
troben més 
properes a 
l’escenari A:
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▪ Tenen més credibilitat davant les institucions i la societat en 

general. 

▪ Els hi és més fàcil tenir una activitat estable al llarg del temps. 

▪ Obtenen més fàcilment recursos de forma diversificada. 

▪ Tenen la possibilitat de ser més independents de 

l’Administració. 

▪ Acostumen a tenir més capacitat per treballar en xarxa amb 

altres entitats. 

▪ Predominen les entitats més democràtiques i participatives. 

▪ Podrien  tenir  dificultats  de  comunicació  entre  les  persones  

associades,  voluntariat, Junta,... 



Place your screenshot here
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Reflexionem sobre 
els diferents 
col·lectius que 
conformen la base 
social

• Equip tècnic 

• Entitats amb què es tenen aliances 

• Persones associades 

• Voluntariat 

• Administracions locals 

• Junta directiva

• Persones usuàries/beneficiàries 

• Col·laboradors/es 

• Finançadors



Com implicar i 
fidelitzar la 
nostra base 
social: 
estratègies 
per a mantenir 
activa la base 
social.
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1.Crear un document de presentació de l’entitat per entregar-lo als públics  

potencialment interessats. 

2.Realitzar  activitats  periòdiques  obertes  a  tota  la  base  social  o  també   

organitzar alguna trobada anual de la base social amb una vessant lúdica  

(festa anual, sopar de Nadal, etc.). 

3.Tenir un web i xarxes socials i actualitzar-les amb periodicitat. 

4.Crear  una  base  de  dades  de  contactes  unificada  amb  informació  de 

cadascuna de les persones que té relacions amb l’entitat. 

5.Establir  canals  de  comunicació  conjunts  entre  diferents  col·lectius:  

persones associades, voluntariat, òrgans de govern, etc. 
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6.Elaborar la memòria anual. 

7.Tenir   una   llista   de   distribució   electrònica   on   s’enviïn   totes   les 

informacions i les activitats de l’entitat. 

8.Fer un pla de gestió de voluntariat. 

9.Muntar campanyes de captació de socis. 

10.Realitzar enquestes periòdiques de seguiment del grau de satisfacció 

de les persones associades. 

11.Establir  vincles  continuats  amb  les  administracions  i  amb  d’altres  

institucions  locals  (amb  reunions,  amb  cartes,  convidant-los  a  

conèixer l’organització,...). 



“
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I encara 
més!

▪ Crear un Comitè de benvinguda. 

▪ Organitzar activitats lúdiques a la mateixa associació o 

externes que ajudin a fidelitzar i donar sensació de pertinença 

als associats i voluntariat: sopars, festes, presentació de 

projectes, etc.

▪ Dinamitzar tallers participatius pot engrescar aquells 

sectors o col·lectius menys implicats de l'entitat. 

▪ Capacitar per a l'apoderament dels diferents perfils de 

l'entitat.

▪ Implantar la idea de mètode i criteri, on tots els membres 

de l'entitat tinguin clar què fem i el motiu.

▪ Establir una cultura organitzativa de cada entitat i de la 

missió, visió i valors d'aquesta. 
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▪ Reflexionar és molt important en els espais de debat intern 

sobre el seguiment dels projectes, l’estratègia de l’entitat, etc.

▪ Respectar la diversitat d’opinions Cal tenir clar que dins de 

la nostra societat tenim diferents perfils i graus de motivació a 

l'hora de participar.

▪ Participar és anar més enllà de la informació, és implicar i 

corresponsabilitzar.

▪ Saber escollir el canal adequat a cada perfil amb l'objectiu 

de facilitar la seva participació.

▪ Cohesionar l'organització. La Participació activa dels socis i 

voluntaris en els processos de planificació estratègica.

▪ Organitzar el treball de l'entitat per comissions pot 

servir per generar compromís i pertinença a aquests.
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Resiliència



VELL PARADIGMA

ORIENTAT AL PROPI INTERÈS

1.Fals concepte d’identitat

2.Ignorància i inconsciència

3.Egocentrisme i victimisme

4.Por i reactivitat

5.Projecta les seves limitacions

6.Es protegeix darrera una màscara

7.El seu objectiu és guanyar diners

8.Ancorat en l’antic

9.Limita als seus col·laboradors

10.Sense propòsit ni sentit

11.Estancat en la comoditat

12.Conflicte, buit i patiment

NOU PARADIGMA

ORIENTAT AL BÉ COMÚ

1. Veritable essència

2. Saviesa i consciència

3. Atruïsme i responsabilitat

4. Confiança i proactivitat

5. Detectat les oportunitats

6. Es mostra autèntic

7. La seva finalitat és crear riquesa

8. Obert al que és nou

9. Empodera a l’equip

10. Amb propòsit i sentit

11. Compromès amb aprendre

12. Servei, plenitud i felicitats
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