
ENFORTIM L’ENTITAT 
EN TEMPS DE CRISI 



De què parlarem?  

• 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. 

 



Temps de crisi?  

“Fase circumstancialment difícil que 
travessa una persona, una empresa, 
una indústria, un govern, etc.” DIEC 2 



Reconvertim la crisi en 
oportunitats. Què hem après? 

• Acceptar la impermanència de les coses 

• Obrir-se a les coses noves 

• Vèncer la por al canvi 

• Qüestionar-se la manera de pensar 

• Analitzar detingudament la situació 

• Aprendre dels errors 

• Créixer com a éssers humans 



EL LIDERATGE A LES ENTITATS EN 
TEMPS ADVERSOS 

 



«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 

• Visió guiadora 

• Passió 

• Integritat 

• Confiança 

• Curiositat 



“Diga’m i 
oblidaré, mostra-
m’ho i ho 
recordaré, 
involucra-m’hi i 
ho entendré.” 

    
  
 Confuci 



 Qualitats observades en els líders: 

• Confiança en ell/a 
mateix/a 

• Aprenentatge continu 
• Vocació de servei 
• Energia positiva 
• Coneixement dels 

altres 
• Equilibri: físic, 

emocional, intellectual 
i espiritual 

• Sinèrgia 
 

• S’exerciten per 
l’autoavaluació 



Estils de Lideratge segons Goleman 

 



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.  



 



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

Henry David Thoreau  

 



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 al voluntariat de manera activa 
acompanyant les seves emocions 

• Comprovar que el voluntariat se sent comprès en 
tot moment 

• Destacar les novetats que sorgiran amb els nous 
projectes 

• Recordar al voluntariat les seves virtuts: capacitats 
i habilitats en les quals destaquen 

• Implicar-se en la preparació de les activitats del 
voluntariat 

• Oferir activitats que siguin de l’interès del 
voluntariat  

• Fer partícip al voluntariat en la presa de decisions  

 



EL TREBALL EN EQUIP DES DE LA 
LÒGICA DE LES CURES 

 



 
«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.  



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  

 



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   

 



Intel·ligència Emocional 
Comprova que persones amb un elevat CI 
no saben com actuar, mentres que d’altres 
amb un modest CI ho fan amb èxit 

Factors determinants:  

1) Prendre consciència de les pròpies 
emocions 

2) Bregar amb elles 

3) Tenir iniciativa 

4) Reconèixer les emocions en els altres 

5) Desenvolupar relacions significatives 

 



Intel·ligència Social 

• Entra en funcionament quan ens relacionem 
amb els altres 

• Els nostres cervells estan “cablejats” per 
connectar-se entre ells 

• La predisposició a connectar-nos és un 
ingredient fonament per a l’èxit a la vida 

• És una clau per a l’aprenentatge 

 



Intel·ligència Ecològica 

• Veure, empatitzar i 
preocupar-se per la 
comprensió dels 
sistemes naturals 

• Uneix les habilitats 
cognitives envers 
totes les formes de 
vida 

 



Competències de la 
 intel·ligència emocional 

• Tenir una actitud positiva. 

• Reconèixer els propis sentiments i emocions 

• Ser capaç d’expressar sentiments i emocions 

• Ser capaç de regular sentiments i emocions 

• Ser empàtic/a 

• Ser capaç de prendre decisons adequades. 

• Tenir motivació, il·lusió, interés. 

• Tenir autoestima. 

• Saber donar i rebre. 

• Tenir valors alternatius. 

• Ser capaç de superar dificultats i frustracions. 

• Ser capaç d’integrar polaritats 



Pedagogia de la cura:  
Empatia i compassió 

 





REACTIVAR LA  
PARTICIPACIÓ A L’ENTITAT  



On som i on volem arribar en termes 
de participació?  

 
 



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. 





Què implica la participació?  

• 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 

• 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.  



Formes de participació 

• La pertinença a una entitat, en determinades 
condicions 

• El voluntariat organitzat.  

• La pertinença a un moviment social, cultural, 
ecologista. 

• La pertinença a un partit polític. 

• La pertinença a un sindicat.  

• Ser delegat/da de classe o representant al 
consell escolar. 

• Ser president/a de la comunitat de veÍns.  

 



Necessitats i reptes de les entitats 

• Les persones primer 

• Mesurar l’impacte 

• Lideratge participatiu 

• Resistències al canvi. 

• Compartir aprenentatges 



Per què no participen a l’entitat?  

 





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? 

 



Mecanismes per garantir la 
participació interna 

• 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 

• Codi ètic  

• Pla participatiu 

• Pla de comunicació (interna) 

• Mecanismes per a l’avaluació i la 
transparencia 



LA COMUNICACIÓ INTERNA  
A L’ENTITAT 

 



Funcions de la comunicació interna 

• MOTIVACIÓ DEL PERSONAL 

• HARMONITZACIÓ DE LES ACCIONS 

• CANVI D’ACTITUDS 

• MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT 

• APROPAMENT AMB L’EQUIP DIRECTIU 

• ADAPTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ AL CANVI 

• PREPARAR A LOS EMPLEADOS PARA DETERMINADAS 
CRISIS.  

• MILLORA LA IMATGE ENTRE L’EQUIP PROFESSIONAL 

• AMORTEIX RUMOROLOGIES 

• OFEREIX  OPCIONS D’EXPRESSIÓ PER ALS 
TREBALLADORS/ES 
 



 
Qui són els principals destinataris de 

la comunicació interna? 
 



 
Qui s’ha d’encarregar 
 de la comunicació? 

 



 
Instruments de Comunicació Interna 

• 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 

• Intranet 

 



COM ENFORTIR LA BASE SOCIAL 
DES DE L’ADVERSITAT 

 



Què entenem com a base social? 

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.  

 

Així doncs, qui forma part de la base social? 

 



La base social com a… 

• 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. 



Reconeixement 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.  



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:  
 • 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.  



 



 

Moltes gràcies! 
 


