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Avui he vingut a 
explicar-vos una història 
d’amor.... o potser no.



Les protagonistes d’aquesta 
història...

Entitat V

Empresa M



Entitat de Voluntariat

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

PARTICIPACIÓ ALTRUISTA 

SENSE ÀNIM DE LUCRE

GESTIÓ DEMOCRÀTICA



Empresa Mitjana

GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA

ÀNIM DE LUCRE

IMPLICACIÓ REMUNERADA

GESTIÓ JERARQUICA



Quan aquests personatges es fan 
gran comencen a interessar-se per 
altres àmbits, tenen ganes de tenir 
experiències noves, es plantegen 
sortir de la zona de confort i... 



Sorgeixen milions de dubtes

Què podem aportar

Què ens agradaria trobar-nos

El que ja hem viscut, com ens afecta

Fins a on ens podem 

comprometre
Quin rol volem tenir 

Quins valors no puc deixar perdre



I encara que la decisió és difícil els nostres 
personatges s’animen, són valents!! 

Comencen a obrir-se a l’entorn i a cercar 
l’acompanyant somiat, aquell que pot 

compartir la lluita, que pot donar resposta a 
les seves dificultats i que farà molt més 

valuosa la feina que fan. 



PERÒ, ATENCIÓ AMB LES EXPECTATIVES!! 



Cercant l’acompanyant...

Quins són els seus valors

Quina és la seva 

missió

Cóm es comporta

Quins són els seus grups 

d’interés

És transparent?

Quina és la seva activitat



I després de tanta cerca, de molta il·lusió i reflexió, 
d’anar amb cura, de paciència... de sobte arriba...

Es troben, s’atrauen i s’animen a continuar coneixent-se.



COMENÇA LA EXPERIÈNCIA!!

Pla d’acció compartit

Aportació

Temps

Rols

Fites
Exclusivitat

Futur

Ritme

Entorn
Comunicació



Imaginem el futur 

dels nostres 

protagonistes



QUÈ PODEM TENIR EN COMPTE?

• La construcció de la relació és igual o més important que l’objectiu que perseguim

• La relació ha de ser de igual a igual per a que sigui sana

• Hem de procurar que la relació sigui un element viu, que evoluciona constantment 

i ens aporta valor

• L’avaluació conjunta de la relació i la comunicació són imprescindibles

• Fer-se la vida fàcil i cercar el benefici mutu és la clau de l’èxit

• I si finalment no sorgeix l’amor, no passa res. Agafem el que hem aprés i valorem 

cap a on volem seguir.

Ser creatiu sempre ajuda!!



Les històries s’han d’explicar, 

tot el que ens quedem 

guardat no existeix!!



Conte contat, ja s’ha acabat.



ANOTACIONS

• PRESENTACIÓ: La intenció és fer dinàmica la presentació i potenciar la reflexió. No vinc a mostrar la 
proposta perfecta ni la que encaixa a tothom, només m’agradaria mostra una opció diferent, que 
espero us faci donar-li una volta. 

• DIAPO 2: els finals no fa falta que estiguin escrits no? depenen de nosaltres.

• DIAPO 3: són personatges que no pretenen ser un model genèric, simplement són una opció.

• DIAPO 9: aquest és el punt clau, les expectatives!!! Sempre passa, penses en la parella ideal i 
comences a buscar-la però, què acostuma a passar? Doncs que no existeix!! I vols crear-la al teu gust 
fas que l’altra persona no sigui ella mateixa.

• DIAPO 9: està be saber el que volem però, hem d’estar obertes a la negociació. Hem de cercar 
companys adients sense imposar la nostra idea. I tampoc hem de caure en acceptar tot el que ens 
proposin sense qüestionar-ho. 

• DIAPO 12: 


