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El 2019 hem acompanyat
4.924 persones
59% dones – 41% homes

344 accions formatives

2.524 hores formatives

21.500 persones fent
comunitat

9’22 de valoració mitjana
de les activitats

31 persones donant
corda

carta de presentació

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había
contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso -revelóUn montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni
se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran
ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende.
Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano

gut saltejar amb pinzellades de la nostra valoració. En representació de tot l’equip que ens ha
estat acompanyant de forma encomiable en la
nostra missió.

Diem sovint que els anys passen volant, i tant volant, que ja són 10. I seguim, amb la mateixa il·lusió del primer dia, acompanyant i aprenent amb
tantes persones amb qui hem anat despertant i
despertem cada dia.

Ara i aquí, mentre ens aturem per endreçar i recollir com ha anat el 2019, se’ns posa la pell de
gallina d’agraïment per la confiança rebuda, i
per tot el que amaguen i emmagatzemen cadascun dels mons a/amb qui hem volgut despertar, mons on les/els joves tinguin més veu
i més permís per escoltar-se, on els col·lectius
vulnerables descobreixin el seu poder, on les
persones se sentin protagonistes per emprendre els processos de canvi, on els equips de
treball siguin equip i puguin disposar de més
recursos per cooperar i “arribar més lluny”...

Una flama que alimentem gràcies a posar en
valor cadascuna de les passes fetes, dels reptes
superats, de les experiències que cultivem, dels
aprenentatges que recollim amb les persones
que ens acompanyeu en aquesta aventura.
Per això és fonamental seguir fent memòria. Per
seguir honorant el recorregut i la trajectòria. Fer
un “zoom out” (a mode vista d’àliga) ens permet
tenir perspectiva de les vivències.
El dia a dia molts cops, amb les seves presses, exigències, intensitats i fronts oberts, ens engoleix.
I molts cops fa que, malgrat recollim indicadors,
ens perdem la magnitud del que fem, de l’abast
no només quantitatiu, sinó també qualitatiu.

I, sobretot, hem posat i seguirem posant totes
les forces per despertar un món més just, on les
dones visquin en igualtat d’oportunitats i deixin
de conviure amb violències, limitacions i injustícies de gènere totalment incomprensibles i
mesquines.

Per donar valor a aquests números, els hem vol4

Volem agrair-te l’haver compartit o estar teixint
una part del camí, fer-nos confiança per seguir
despertant, desitjant que siguin molts més els
trams que compartim.

Milers de persones, aproximadament 12.000,
ens heu acompanyat al llarg d’aquests dos últims anys. I això no s’atura. Xifres que fan vertigen! Tant és però la quantitat. Sigui 1 o siguin
1.000. Cada persona, cada experiència, continua sent un regal, una nova guspira de vida.

Gràcies per ajudar-nos a seguir fent créixer la flama, per seguir encenent aquest “mar de fueguitos”.

Reescrivim aquesta carta de presentació en què
volíem donar el relleu a un 2020 marcat per la
celebració del desè aniversari d’El despertador.
La maquetació de la memòria la fem en plena
pandèmia del coronavirus, afrontant una situació excepcional per a totes les persones del món
que ha trastocat la planificació del curs.
Estem afrontant reptes que no ens podíem
imaginar i noves apostes que es tornen prioritàries. I seguim confiant i aprenent, respectant
el difícil camí i el procés que requereix la gestió
de la incertesa.

Anna Soriano i Jordi Muñoz
direcció El despertador

Ens agradarà comptar amb tu i el caliu i la força
de molts més focs que ens encenguin. Només
així té sentit la nostra feina.
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què fem i com ho fem?
El despertador som una entitat que, des de 2010, facilitem processos
d’aprenentatge i de gestió del canvi, motivant l’autolideratge de la
persona i/o organització, a través de l’autoconeixement, l’orientació,
la gestió emocional i el desenvolupament competencial.
nes flexibles, creatives i amb esperit emprenedor
que permeten tirar endavant les diferents accions
formatives i els reptes que se’ns plantegen, i que
lideren projectes i propostes. Aquest 2019 hem
pogut ampliar la xarxa de col·laboracions fins a
31 persones. A totes elles, amb qui hem fet camí
plegades aquest 2019, moltes gràcies!

Transmetem els continguts des de la vivència,
des del joc i la diversió. Considerem que des
de l’experiència es poden fer els canvis interns més importants. Per tant, treballem des de la
creativitat i la fomentem en tot moment en totes
les persones participants, apostant per l’aprenentatge significatiu i dinàmic, on les convidem
a passar-ho bé, despertant el seu potencial,
traient el màxim partit de la seva experiència per
projectar-se en el camí que vulguin emprendre.

En formació permanent

Equip base
Anna Soriano i Oliver
Jordi Muñoz i Jovell
Maricel Ruiz i Munné
Jordi Esqué i Forés
Cristina Torrens i Marín
Elisabet Alguacil i Balién

Maria Palou
Cristina Bona
David Valls
Natalia Ruiz de Cortázar
Natalia Vázquez
Neus Benages
Sílvia Pérez Gándara
Martín López López
Roser Montardit
Lourdes Tomás
Lluís Molas
Laia Colom
Anna Massó

Equip ampliat
Joan Canals
Carles Andrés
Núria Chiva
Míriam Martí
Quim Chico
Gisela Oliva
Mari Martínez
Clàudia Calderon
Laura Cespedosa

Equip audiovisual de suport
Úrsula Comendador
Raquel Barrera
Juan Pablo Chapela

Amb aquest capital humà tan potent hem celebrat 6 formacions d’equip amb tallers a mida
on hem après de la mà de persones expertes
en metodologia participativa, en perspectiva
de gènere, en ludoformació, en aprenentatge
a través del cos i en visual thinking.

VALORS
Consciència, creativitat i acció. Són els tres valors que defineixen la nostra filosofia de treball,
la nostra visió de la vida.

Aquest espai també ha servit per acollir les noves
incorporacions per compartir la mirada i posar
en pràctica la metodologia despertadora, que
s’ha anat treballant amb reunions periòdiques
on hem fet supervisió i hem compartit dificultats,
fites i reptes. Algunes d’aquestes formacions
també ens han permès potenciar talent, seguir
fent xarxa i comunitat d’aprenentatge i innovar
per endegar nous projectes.

Ens mouen les persones i la seva qualitat de
vida, i tenim plena confiança en el seu potencial
per fer-se responsables de poder viure millor,
del propi benestar.
QUI SOM?
El despertador està format per un equip polivalent i heterogeni, amb vocació de servei. Perso6
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2019 en acció(ns)
Al llarg de 2019 hem dut a terme un total de 344 accions formatives
en què hi han participat 4.924 persones, de les quals el 59% han estat
dones i el 41%, homes.
A les gairebé 5.000 persones els hem ofert:
acompanyament en orientació laboral, els
hem fet costat en els seus passos cap al propi
coneixement i creixement personal, hem vist
créixer el compromís de les organitzacions i empreses per seguir transformant els espais de
treball en llocs on pugui créixer el talent i millorin el clima i les relacions laborals. Hem sumat
esforços i aprenentatges perquè l’educació sigui
una veritable comunitat d’aprenentatge. Hem
generat contextos d’aprenentatge per despertar
el potencial de les persones, per connectar amb
motivacions i somnis i posar-los a caminar.
Aquest any hem volgut recollir les valoracions
qualitatives i hem dissenyat formularis ad hoc
per tenir un feedback directe de les persones
participants. La valoració mitjana de les nostres
activitats és de *9’22. Aquesta dada no és el resultat d’un examen però ens serveix de termòmetre i d’estímul per seguir oferint un servei que
volem que sempre sigui el millor possible, amb
la máxima confiança.

A continuació presentem el percentatge i nombre de participants en relació a cada àmbit d’actuació:

Admin. pública
261 accions / 3.336 participants

Activitats pròpies
4 activitats / 45 participants

68%

1%

Empreses i organitzacions
13 accions / 173 participants

Entitats, ONGs i fundacions
30 accions / 500 participants

3’5%

10%

Àmbit educatiu
Escola: 20 accions / 609 participants
Universitat: 16 accions / 261 participants
17%

*La mitjana s’ha realitzat a partir dels indicadors relatius a les valoracions que els i les participants han fet de 24 accions
formatives diferents, que són les dades de què hem pogut disposar, amb la voluntat de seguir registrant el màxim de
valoracions possibles.
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• Hem reforçat la línia d’activitats outdoor
per a equips compromesos amb propostes
molt diverses: incorporant els banys de bosc,
l’Escape Room, el visual thinking i la cuina com
un espai de joc, experimentació i d’enfortiment
del vincle.
• A través del Consorci d’Educació de
Barcelona, hem participat en el projecte pilot
B-MINCOME de lluita contra la pobresa i la
desigualtat a zones desafavorides de Barcelona, oferint el taller de ‘Kit bàsic d’Orientació’
a persones que s’han estat formant i treballant
en diferents oficis per fomentar l’autoconfiança i
guanyar recursos en la recerca de feina.
• Estem participant en el projecte ‘Dones
Anem per Feina’ de l’Ajuntament de Viladecans, acompanyant en l’apoderament i millora
Volem destacar també nous formats i propostes que hem creat aquest any on hi hem aportat
innovació i creativitat:
• Juntament amb el Servei d’Ocupació de
l’Ajuntament de Mataró hem desenvolupat el
programa Competlab, per dissenyar una metodologia comuna en relació a les competències
transversals, treballant simultàniament i en paral·lel amb l’equip tècnic, empreses i persones
en recerca de feina.
• Hem participat en diferents jornades
d’orientació per a joves: destacant l’organització de la jornada de promoció de la FP Dual
a Premià de Mar i la participació a la Jornada
d’Emprenedoria per a joves amb la Diputació
de Barcelona.
• Hem incorporat l’eneagrama com a
mapa des del qual expandir el potencial i el de-

de competències transversals a dones en situació de vulnerabilitat contractades durant 6 mesos
en un Pla d’Ocupació. Paral·lelament també realitzem formació a les persones de l’Ajuntament
que els fan de referents, per entrenar habilitats
personals que afavoreixin l’acompanyament.
• Seguim afiançant l’aliança consolidant la
xarxa de joves de Zing Programme i fent créixer
el projecte de coaching vocacional per a joves
en risc amb noves expedicions i més xerpes vocacionals despertadors que acompanyen els i
les joves a explorar nous territoris.
• Hem col·laborat en diferents propostes
formatives a l’Escola de Competències de la
Universitat de Girona.

senvolupament personal amb una proposta que
ens convida a viure millor, amb en Quim Chico.
• Hem potenciat una línia de treball amb
l’escriptura per descobrir-nos, com a eina per a
l’autoconeixement i l’orientació, amb els cursos
‘Com escriure clar’ i ‘Escriptura per escoltar-te’,
de la mà de la Natàlia Vázquez.
• Hem seguit fent acompanyament en clau
de mentoria a persones amb projectes d’emprenedoria, així com diferents processos de
coaching amb equips directius.
• Hem incorporat noves activitats en el nostre catàleg per a organitzacions enfocades a la
Gestió de la diversitat a les organitzacions i el
Visual thinking per a solucions creatives, amb
Neus Benages, on fem ús del pensament visual
per comunicar, prendre decisions o resoldre un
problema.
10
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Els

principals col·lectius als quals hem acompanyat són:

Dones

Públic obert

Grups a mida

34 participants
4 accions

139 participants
20 accions

465 participants
49 accions

1.281 participants 464 participants
52 accions
45 accions

Oferim eines per acompanyar les famílies en l’orientació
laboral, en la millora de les
relacions familiars, per acompanyar emocionalment una
separació, etc.

Des del coaching laboral per Es tracta d’activitats obertes
a dones de BCN Activa les a tots els públics majors de
acompanyem a identificar el 16 anys.
seu objectiu professional, les
seves competències i connectar amb la seva força.

Equips de treball Famílies

Joves

2.039 participants 502 participants
33 accions
141 accions
126 d’aquests joves els
hem acompanyat en el
context de la universitat,
realitzant 10 accions específiques.

De la qualitat de les relacions
interpersonals en dependrà
poder desenvolupar el potencial dels equips i l’autolideratge de les persones per
fer camí.

41%

10%

1%

3%

9’5%

Col. vulnerables

Es tracta d’activitats realitzades per a un col·lectiu específic que té una necessitat
formativa comuna.

Ens adaptem a la realitat
dels col·lectius amb més
risc perquè les formacions
siguin el més significatives,
pràctiques i útils possibles.

26%

9’5%

àmbits d’actuació
Podem agrupar les accions realitzades segons 6 grans temàtiques, incorporant enguany la línia de perspectiva de gènere en el ventall formatiu.
Orientació laboral: 3.141 participants / 254 accions
Teambuilding: 445 p / 19 accions
Organitzacions: 682 p / 29 accions

Eines formatives: 252 p / 18 accions
Creixement personal: 264 p / 18 accions
Perspectiva de gènere: 140 p / 6 accions

Orientació laboral
3.141 participants

254 accions

L’àmbit de l’orientació laboral és molt ampli i pot
englobar diferents moments vitals: el disseny i la
tria d’un itinerari formatiu, definir el nostre objectiu professional, identificar el nostre capital
competencial, l’aproximació al mercat laboral,
la reinvenció professional, la recerca de feina,
l’emprenedoria, etc.

• Xerrada inaugural a la Setmana de l’Orientació Educativa ‘Tria la Via’ a Alella.
• Xerrada d’orientació per als cicles formatius a l’Institut Joan Maragall de Badalona.
• Disseny i dinamització de l’acte de promoció de la FP Dual de l’Institut de Premià de Mar.

Des d’aquest àmbit oferim eines i recursos per
prendre aquestes decisions des de la tranquil·litat i el màxim de connectats i connectades amb
allò que som i volem ser. I, a la vegada, per apropar-nos aI món laboral, mirant què és allò que
podem oferir i com ens donem a conèixer. Ho
fem en diferents formats (cursos, tallers, xerrades,
monogràfics,sessions individuals o en grup).

• Participem a la jornada IMPACT organitzada per la Diputació de Barcelona amb el disseny i dinamització de la gimkana emprenedora,
oferint 4 tallers simultanis per on hi passen un
total de 120 joves d’instituts dels municipis de
Lliçà de Vall, Matadepera, Sant Pere de Vilamajor, Sant Feliu de Llobregat i Tona.

Destaquem la nostra participació als següents actes, amb agraïment per la confiança dipositada:
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jordi esqué

“

coach i formador

“

L’autoconeixement és la clau de l’orientació.

Què fem...
Treballem l’orientació laboral a partir de l’autoconeixement, el que tenim per oferir i on podem desplegar la nostra millor versió. És molt
important treballar aquestes decisions des del
coneixement d’un/a mateix/a.

el seu propi talent (que no és poc) enlloc de posar el focus en culpar factors aliens o centrar-se en
el que “toca” dir.
Em motiva molt trobar un mateix fil conductor
davant de grups molt heterogenis i que puguin
connectar tots i totes. A més de que cada participant és un/a petit/a mestre/a del qual aprenc
molt per aplicar a futurs i futures participants.

Beneficis i impactes...
Sovint les persones que assisteixen a activitats
d’orientació busquen que els diguis què han de
fer i acaben descobrint que la responsabilitat és
seva; cada persona ha de conèixer el seu propi
valor i oferir-lo en aquells espais on cregui que
pot brillar, descobrint i decidint des del propi lideratge.

Em sento satisfet de...
Veure les transformacions personals. Per exemple, als coachings laborals veure com joves que
estem acompanyant acaben fent “clicks”, que fa
que aleshores s’atreveixin a fer coses diferents
del que feien fins ara.

Em meravellen totes les petites històries que sorgeixen en cada grup, les sinergies que es fan entre
totes les persones que participen, les complicitats.

També és una gran satisfacció veure com tots
i totes les participants s’emporten alguna cosa
després del procés de coaching laboral. Venien
amb un camí emboirat i marxen amb un petit
far per seguir endavant en els propis camins.

Aprenentatges significatius...
Especialment treballar el principi de responsabilitat, poder acompanyar a fer aquests petits “clicks”
en què cada participant es pugui centrar en oferir
15

Organitzacions
682 participants

29 accions

maricel ruiz

“

psicòloga i formadora

Les organitzacions són molt més que centres
de treball. Cada un d’aquests espais representa
un univers on s’estableixen relacions interpersonals. De la qualitat d’aquestes en dependrà
poder desenvolupar el potencial dels equips i
l’autolideratge de les persones per fer camí.

El desenvolupament competencial és un altre
dels camins que afavoreixen l’enfortiment dels
equips: reforçant els punts forts i fent emergir els
talents, a la vegada que desenvolupant i entrenant, progressivament, aquelles competències
que enriqueixen el capital competencial de
l’equip i de l’organització.

La nostra experiència ens demostra que una
bona gestió de com ens relacionem amb nosaltres mateixos/es i amb els altres (gestió dels
equips) millora l’efectivitat i la qualitat del servei,
aportant un valor afegit a l’organització, ja sigui
una empresa, una organització educativa, una
entitat, una institució, un organisme de l’administració pública o organitzacions no lucratives.

Si el nostre objectiu és avançar cap a la nostra
millor versió organitzacional, és necessari apoderar totes les persones que formen l’equip de
treball. Totes i tots som una peça clau del trencaclosques.
En aquest àmbit una de les experiències més
significatives d’aquest curs ha estat el projecte
Competlab, amb la creació d’un model propi
competencial al Servei d’Orientació de Mataró que serveix de mirada i marc teòric compartit
per tot l’equip amb l’objectiu d’aplicar-lo en totes les àrees d’intervenció: intermediació, orientació i formació.

En aquesta línia, amb l’Administració pública
hem posat en marxa cursos d’automotivació
per resignificar els llocs de treball i posar en relleu la importància de cada rol en l’engranatge
que conforma un sistema de treball. Al llarg de
2019 hem realitzat 7 edicions.
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“

Amb una mirada respectuosa és més fàcil confiar amb
nosaltres mateixos/es i poder fer canvis significatius.

Què fem...
Treballem les competències transversals adaptades al mercat de treball que les organitzacions
volen i/o necessiten explorar. Les que més hem
treballat aquest any han estat la comunicació, la
planificació i organització, la creativitat, l’orientació a la clientela i el treball en equip.

els i les participants han pogut veure la seva evolució i això és molt potent per a les organitzacions.
Aprenentatges significatius...
Hem fet molta feina a nivell competencial amb
empreses del sector de l’hostaleria: com detectar,
identificar i avaluar les competències necessàries
per a cada entitat, la millora competencial del
personal, etc. Ha estat un repte molt interessant,
que aquest 2020 seguim treballant.

Treballem a partir de l’experiència, d’una manera lúdica i significativa. Observant-nos, prenent
consciència i transformant. Cada persona al seu
ritme. Amb una actitud positiva i una mirada respectuosa envers nosaltres. Si podem fer aquest
canvi de xip ens serà molt més fàcil confiar en nosaltres i poder fer canvis significatius.

És un repte...
Connectar amb el grup des del primer moment.
Tenim poc temps per guanyar-nos la confiança
de tots/es, per això és molt important acollir-los
i acollir-les bé i de manera ràpida detectar les
expectatives reals i contextualitzar-les.

Beneficis i impactes...
M’agrada molt el moment en què les persones
identifiquen els seus punts forts, es posen en valor
i també veuen que hi ha alguns que poden millorar i que està a les seves mans, amb esforç, constància i motivació. En el cas dels itineraris formatius,

Em sento satisfeta de...
Rebre molt agraïment per part dels i les participants,
quan et diuen que els ha estat molt útil i a més s’ho
han passat bé aprenent. Què més es pot demanar?
17

Team building
445 participants

19 accions

jordi muñoz

“

coach, musicoterapeuta,
recreador personal

“

Hi ha un abans i un després en la forma de relacionar-se i de treballar.
Reptes significatius...
El fet que siguin formacions puntuals, curtes o més
espaiades fa que el repte sigui molt gran perquè
tingui un impacte real i ho puguin implementar i
incorporar a la seva realitat personal i professional.

Què fem...
El fet de generar un espai de reflexió i de joc
serveix d’aturada per prendre consciència. La
part de joc permet esbargir-se, reforçar complicitats i, de manera distesa, aprofundir en temàtiques i problemàtiques significatives.

El team building s’està convertint en un dels
àmbits amb més demanda de recursos i eines.

que són una oportunitat per compartir una experiència significativa amb l’equip, millorar la
comunicació, el clima de treball i la cohesió
en clau lúdica, a més de treballar la gestió del
canvi, la motivació, la definició de plans d’acció,
l’orientació a l’assoliment, la cooperació i el treball en equip, la gestió emocional i de l’estrès,
entre d’altres.

Les activitats outdoor i de team building a mida
són lúdiques, participatives, vivencials i reflexives, amb la qual cosa podem garantir un ancoratge experiencial compartit. Són una oportunitat
de sortir de la rutina, compartir en nous entorns,
obrir i flexibilitzar la comunicació, reflexionar, interioritzar aprenentatges i créixer en equip.

També és una ocasió per celebrar, agrair i impulsar els equips. Sempre en un context distès i respectuós d’aprenentatge.

En aquesta línia oferim activitats molt diverses
18

Sento satisfacció de...
Poder acompanyar a descobrir el potencial
ocult dels equips. A que s’entusiasmin amb les
possibilitats que tenen latents per descobrir la
millor versió.

Beneficis i impactes...
La millora del clima de cohesió es fa evident,
així com el canvi de mirada cap al reconeixement dels recursos que tenen, els objectius que
assoleixen i de les coses que poden fer. I el conseqüent augment de la motivació, fruit dels insights que s’emporten en clau de lideratge i de
colideratge.

Sentir com, en la majoria de casos, hi ha un
abans i un després en la forma de relacionar-se i de treballar. Sentir que la nostra feina té
un impacte directe en el benestar i relacionar-se
de l’equip i que incorporen moltes de les estratègies, eines i descobriments en el seu dia a dia.
Tant a nivell d’autocura, de gestió emocional i relacional, de motivació i cohesió, de sentiment de
pertinença, de lideratge i de cooperació i treball
en equip.

Són significatives les millores en la gestió emocional
i en la comunicació dels sentirs o de les dificultats,
l’augment de la confiança, els recursos per expressar el que passa i el context adequat per generar-ho. Propiciem cada cop més un locus de grup
més humà, respectuós, sa, assertiu i col·laborador.
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Eines formatives
252 participants

En la nostra experiència professional acompanyant persones en processos de canvi i com a facilitadors/es de grups, detectem algunes necessitats
que els i les professionals que treballen acompanyant persones es troben en el seu dia a dia laboral -ja sigui des de l’àmbit educatiu, organitzacional, empresarial, sanitari, social i/o personal-,
ocupacions i llocs de treball que desenvolupen
treballadors/es amb unes habilitats i competències comunicatives i relacionals elevades.

18 accions

propiciant una millor comunicació i gestió emocional.

“
-

jordi muñoz

coach i
musicoterapeuta

la motivació per apren“dreDespertem
i incorporar recursos, buscant l’apli-

A aquests col·lectius els oferim eines formatives
en clau de coaching, ecologia emocional i pedagogia sistèmica, entre d’altres. Despertem la
motivació per aprendre i incorporar recursos, ja
que treballem des del learning by doing, buscant la seva aplicació immediata.

cació immediata.

Reptes significatius...
En l’àmbit formatiu destaco 2 reptes:
1- Comprendre quina és la demanda latent de
la persona o grup, més enllà de la que et diuen
conscientment, per poder fer el millor acompanyament possible.
2- Cada persona és un món i parteix d’una base,
interessos i necessitats diferents. Sintonitzar els diferents punts de partida i demandes en un mateix
espai formatiu és tot un repte, i a la vegada molt ric.

Generem un context d’aprenentatge potenciador i molt accessible, lúdic i a mida del procés de desenvolupament. Partint sempre de la
pròpia expertesa, de les cerques i necessitats de
cada persona. Treballem per generar un canal
de reconeixement perquè flueixi l’aprenentatge,
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Creixement personal
264 participants

“Coneixe’t a tu mateix/a”, diu l’oracle de Delfos. Conèixer-se un/a mateix/a ens permet acceptar, abraçar les pors i emocions, il·lusions i
inquietuds; d’aquesta manera teixim una base
per poder créixer i donar el millor de cadascú i
cadascuna.
Al llarg d’aquest any hem ofert activitats per al
desenvolupament de competències per millorar l’autoconfiança, la creativitat, la planificació i
organització, l’orientació a l’assoliment i la negociació. Així mateix, també hem fet acompanyament en l’autoconeixement, la gestió del canvi,
l’emprenedoria.
Hem proposat el treball de la marca personal
connectant amb el superheroi i la superheroïna que portem a dins, i hem realitzat tallers de
coaching grupal amb l’eneagrama, així com
sessions de coaching combinat amb la musicoteràpia i l’escriptura.

18 accions

“

anna soriano
psicòloga i coach

“

Només estant bé amb mi puc estar bé
amb el món, escoltant el que vull i el que
necessito a cada moment.
Mirant-me com a actor o actriu principal de la pel·lícula de la meva vida puc gestionar la por, la incertesa, l’autoexigència, les ganes de viure millor i
traçar, pas a pas, el meu camí.
Si el que penso, sento i faig van en la mateixa direcció podré viure en abundància: essent coherent i
autèntic/a, connectant amb mi des del sentir, sense jutjar-me. Creant noves creences i qüestionant
les que em posen límits.
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Perspectiva de gènere
140 participants

Cultivem la mirada crítica: identificant i trencant
els estereotips de gènere a través de tallers
adreçats a l’alumnat de l’ESO per entendre que
la cultura desenvolupa un paper molt important
com a agent socialitzador -així com l’escola, la família, els mitjans de comunicació i l’entorn social
format pel grup d’iguals-.
Qualsevol de les seves expressions i manifestacions exerceix una forta influència en la construcció de la imatge del món que elabora cada
persona, així com també a nivell de l’imaginari
col·lectiu. Ser-ne conscients és una oportunitat
de desenvolupar una mirada crítica sobre el
món que els envolta i transformar-lo.
Destaquem la nostra participació al:
• XV Fòrum contra les Violències de Gènere, participant al grup de treball que organitza el
Fòrum i oferint dos tallers per reflexionar sobre
cultura i gènere.

4 accions

“

elisabet alguacil
comunicadora i
creadora audiovisual

la perspectiva de gè“nereHemcomtreballat
a línia d’acció principal i transversal.

Una de les primeres mesures a implementar va
consistir en posar consciència a l’hora de fer ús
d’un llenguatge no sexista en les publicacions al
web, a les xarxes socials, en els correus electrònics,
però també incorporant el canvi en el nostre discurs oral en el context de les formacions i cursos.
Amb aquest propòsit hem organitzat formacions
d’equip específiques, hem fet accions de voluntariat i ens hem adherit a la Plataforma unitària contra les violències de gènere. Per Sant Jordi i Santa
Jordina vàrem organitzar el concurs 'Canviem el
relat’ i hem participat en el grup de treball organitzador del XV Fòrum contra les Violències de Gènere a Barcelona amb la Plataforma i altres entitats.
Tot l’equip hem fet un treball més conscient en la
nostra manera de comunicar-nos, de transmetre
els continguts i a l’hora de posar exemples i recórrer a cites que fem servir en els espais formatius.
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aliances

comunicació

Enguany hem comptabilitzat fins a un total de 31 col·laboracions professionals, aliances que impulsen el sentit del nostre accionar i en multipliquen
el seu impacte.

Agraïm el suport d’una comunitat despertadora que suma una audiència
de més de 21.500 persones, amb les quals podríem omplir un
Palau Sant Jordi sencer ;-)

Els compromisos i les aliances ens han permès
sumar esforços i guanyar oportunitats d’aprenentatge gràcies a poder-nos apropar a col·lectius més específics amb les millors garanties.

cent que l’imparteix.
I hem sumat noves aliances amb: Médico Mentor, Bizarre Escape Room i Espai Boisà.

D’una banda, hem consolidat el projecte Com
aprenem en aliança amb l’Associació Dinàmic.
Un projecte que, sota la coordinació de Cristina
Bona i Jordi Esqué, ofereix un espai d’acompanyament amb la voluntat que els centres educatius siguin veritables comunitats d’aprenentatge per créixer, amb el protagonisme de totes les actrius i tots els actors: docents, famílies
i alumnat.

Fer balanç d’un any de treball ens dóna l’oportunitat de traduir allò que ens indiquen les xifres
per aprendre’n. També ens ajuda a prendre decisions per tal que l’experiència comunicativa sigui enriquidora per a totes les parts implicades.

WEB

D’una altra banda, hem celebrat el primer any
de vida de la UTE D-Coaching que ens ha permès oferir el servei de coaching laboral per a
dones de Barcelona Activa. El primer any del
servei, corresponent al curs 2018-2019, l’equip
ha acompanyat un total de 700 participants.

Escoltar, entendre, explicar, transmetre, difondre,
compartir i triar el millor canal i format possible
per establir una bona conversa i comunicació és
part de la nostra feina, així com crear contingut
de valor que ens enriqueixi mútuament.

10.533 visitants

735 seguidors/es

1.693 followers

3.831 visualitzacions

847 followers

1.617 escoltes

774 followers

1.294 subscripcions
213 seguidors/es

També hem afiançat la nostra relació amb l’Institut Ecologia Emocional-Fundació Àmbit, mantenint la col·laboració amb el Màster d’Ecologia
emocional, que compta amb l’Anna Soriano,
codirectora d’El despertador, dins de l’equip do26

També volem destacar i agrair el suport que hem obtingut al llarg de 2019 per confeccionar els continguts dels diferents programes de Ràdio El despertador, on hi han participat 34 persones:
Yolanda Baena · Marta López · María Otaola · Fran Fernández · Yolanda Martín · Aroa Huertas ·
Jonquera Arnó · Imma Marín · Catherine Clancy · Miquel Antonijuan · Neus Benages · Cristina Bona
· Natalia Vázquez · Esther Salvachua · Hannes Brandt · Carme Roselló · Vanesa Garcia · Joan Canals ·
Alba Veryser · Jordi Esqué · Mauro Cavaller · Anna Soriano · Carles Andrés · Elena Palma · Maricel Ruiz
· Cristina Torrens · Jordi Muñoz · Elisabet Alguacil · Alfonso Gálvez · Queralt Prats · Bernat Soriano ·
Ester Rodríguez · Jorge da Rocha · Baldi Figueras

gestió

fem xarxa amb...

La capacitat de gestió, la planificació i organització, la proactivitat,
l’agilitat i la resolució de dificultats són competències clau en la
gestió administrativa.
Enguany hem impulsat la gestió de 109 noves
oportunitats formatives, de les quals se n’han
executat 92, mentre que 12 no s’han realitzat
per causes diverses: o bé per manca de quòrum,
per manca de pressupost o perquè la proposta
no ha acabat d’encaixar en el temps, i 5 propostes encara estan en espera d’executar-se.
Ens sembla interessant fer visible aquesta part
menys lluïda per valorar l’esforç que hi ha darrera de l’engranatge que fa girar el mecanisme del
rellotge despertador i donar visibilitat a allò que,
a vegades, no surt com voldríem.
En total, aquest 2019, hem creat sinergies amb
una cinquantena de clientela, de la qual 20 han
estat noves relacions laborals.
A totes les administracions públiques, ajuntaments, institucions, equipaments, organitzacions, fundacions, entitats, empreses, centres
educatius, universitats, etc., els volem agrair la
confiança i l’oportunitat de créixer que ens han
ofert aquest any. La satisfacció de sumar noves
complicitats i fer xarxa per arribar més lluny és
molt gran.
Gràcies!

“

cristina torrens
time saver i
virtual assistant

Aprenc de l’escolta, la valoració i l’ac“titud
emprenedora de les persones de
l’equip, l’acompanyament i empatia per
totes i tots en instants que ha calgut fer
pinya.

Què fem...
Des de la meva incorporació a l’equip hem treballat dues vessants: delegar en mi tasques de la direcció i generar sinergies molt xules entre totes les
persones de l’equip per tal que la gestió interna
funcioni perfectament.
Em satisfà...
Veure que tot el mecanisme intern funciona correctament i que és capaç d’autogestionar-se quan
es donen incidències. El respecte mutu, la confiança en la feina de tots i totes les integrants de
l’equip i la participació per donar via al projecte.
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Administració Pública

Fundació Nous Cims
Oxfam Intermón

Agència del desenvolupament del Berguerdà
Aïgues de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament d’Alella
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Montornés
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Sant Just Desvern
Barcelona Activa
Centre de Promoció Econòmica Can Calderon
de Viladecans
CEP Axarquía
Consorci d’Educació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Institut Municipal d’Educació i Treball – Aj. Vilanova i la Geltrú
Servei d’Ocupació de Mataró

Àmbit educatiu
Escola Agrària Mercè Rossell
ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
Istituto Europeo de Design (IES BCN)
IES Les Marines
Tecnocampus – Mataró
Universitat Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra
Empreses
Airbnb
Europochett
Mandiram Ioga
Médico Mentor
Mimz
Uetus Veterinaris
Zurich

Fundacions/ONGs/Entitats
Ass. Musical la Xàquera
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer
(FECEC)
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)
Fundació Àmbit
Fundació Bertelsmann
Fundació Enriqueta Villavecchia
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ens impliquem
Conèixer i reconèixer els passos que han fet algunes i alguns participants
de les nostres formacions, cursos i tallers referma el nostre compromís
amb el benestar de les persones.
La capacitat d’iniciativa, la proactivitat i la curiositat no només formen part del nostre ADN,
sinó que són competències que es contagien i
es multipliquen quan sentim despertar la motivació més autèntica i connectem amb la força
que l’alimenta.

llarg de l’itinerari va guanyar confiança i seguretat i va passar a l’acció: va trobar feina i comparteix vídeos i reflexions interessants a les seves
xarxes socials.

Aquest any ha estat un privilegi veure florir projectes i iniciatives de persones que han sentit
un impuls extra al seu pas per alguns dels serveis
que hem ofert.

Hem seguit donant suport al projecte ‘Mare
Nostrum’, que neix de la cançó creada pel músic Jorge da Rocha. El projecte vol denunciar
la injusta realitat que han de viure les persones
que busquen refugi a Europa i, creuant el Mediterrani, es troben amb la mort. Aquesta és
una iniciativa de sensibilització de llarg recorregut que també té format de conte, il·lustrat
per Marta Castro i traduït, de moment, a 20
llengües d’arreu del món amb el suport de diverses persones.

INICIATIVES SOLIDÀRIES

*La Natàlia va participar en un grup de coaching
laboral per a dones per tirar endavant el seu projecte ‘La tiradora de hilos’ i, actualment, col·labora amb El despertador reactivant la línia d’escriptura i autoconeixement amb nous tallers.
*L’univers va voler que coneguéssim la Míriam
participant en un curs de Barcelona Activa que
oferíem. El seu entusiasme i les seves capacitats
ens han portat a col·laborar en projectes com ara
el Comeptlab del Servei d’Ocupació de Mataró.
*L’Emma va formar part d’un dels grups de coaching per a joves que hem acompanyat durant
el 2019. Venia d’una mala experiència laboral i al
30

31

t’escoltem
Escoltem i agraïm profundament els testimoniatges que ens regaleu
perquè omplen de sentit la nostra vocació de servei.
“He estat gratament sorpresa per la utilitat que
puc donar-li en el meu dia a dia als aprenentatges del curs, ja sigui laboral com personal”.
(participant del curs d’automotivació)

d’haver participat en varis tallers per enfortir les
meves competències personals i professionals.”
(participant dels tallers d’El despertador a l’Escola de Competències de la Universitat de Girona)

“Volia agrair-te el que m’has transmès en el coaching grupal. Estic segura que m’ha remogut
algo i això m’ha donat la valentia per fer el pas.
M’has fet reflexionar sobre moltes coses i posar-hi nom a pensaments que flotaven pel meu
cap. I tinc la sensació d’estar difuminant el caos.”
(participant del coaching laboral per a joves de
BCN Activa)

“He aplicado muchas de las actividades realizadas con mis alumnos además de experimentar
en mí cambios positivos.”
“En el aula hemos incorporado el hecho de
celebrar algo positivo todos los días. Nos está
permitiendo mejorar la dinámica de grupo incidiendo en los cuatro aspectos trabajados en el
curso: valorar, agradecer, pedir y ofrecer”.
(docents participants del curs Cuidándomde en
clave de Mi a CEP Axarquía, Málaga)

“M’ha ajudat a adonar-me dels meus punts de
millora i com passar a l’acció per millorar-ho.”
(participant del taller de motivació per a l’equip
de voluntariat de llarga durada de la FECEC)

“Cuando hice el coaching estaba muy perdida.
Finalmente dejé el trabajo y empecé a formarme en lo que me hacía ser más yo. Después del
curso la vida de alguna manera cambia”.
(participant del coaching laboral per a joves)

“Marxo amb moltes idees i impactada amb les
dinàmiques del taller i les experiències diverses
de les persones i la seva participació.”
(participant de la jornada ‘Igualtat d’oportunitats i
gestió de la diversitat’ organitzada amb la Creu Roja)

“Personas cómo tú son importantes en esta sociedad, porque hay mucha gente haciendo lo que no
les gusta y la verdad es que hay tantas oportunidades para reinventarnos que es cuestión de hacer
los miedos a un lado y arriesgarse a probar.”
(participant del coaching laboral per a joves)

“Els tallers viscuts fan touchée al cor. Són diferents perquè desperten la nena que tinc a dins i
surten de tot allò que fa la majoria. Molt FELIÇ
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moltes gràcies!

El despertador, S.L.

C. Sant Joan de Malta, 150, 1r 1a · 08018 - Barcelona
www.el-despertador.com
info@el-despertador.com
Tel. +34 649 291 907

