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Carta de presentació

Aquesta cita que tant us deu ressonar, sobretot per 
tot el que hem hagut de viure els últims temps, forma 
part de l’Anatomia del Canvi. El canvi en 3D, el llibre 
digital que vàrem autopublicar la primavera de l’any 
passat precisament amb la intenció d’acompanyar-te 
en aquesta gestió del canvi permanent que tan evi-
dent s’ha fet amb la pandèmia. Si el canvi ens defineix 
i és la constant, la variable està en com nosaltres hi 
conversem i el digerim. En funció de com ho fem ens 
bloquegem o ens projectem amb ell.

Això va marcar els primers compassos del 2021, 
amb la voluntat de posar atenció en les cures tant 
externament com internament. En aquesta parada 
obligatòria encara vam ser més conscients que vivim 
en un món on la mirada està posada permanentment 
en la producció. Sembla que si no produïm no som. I, 
precisament, per seguir produint, aturar-nos i aten-
dre la nostra capacitat productiva és essencial, ja que 
és una manera de cuidar el nostre organisme.

Per a nosaltres aquest ha estat un any molt espe-
cial en molts sentits. Un any de molts canvis escollits. 
Però abans de compartir alguns dels més visibles, ens 

ve molt de gust començar  posant èmfasi a allò que 
passa de portes endins. Són canvis i transformacions 
que no brillen amb indicadors o beneficis, però dels 
quals val la pena fer memòria, perquè impliquen in-
vertir en esforç, confiança i paciència.

És per això que ens hem revisat a nivell intern: hem 
reforçat l’estructura ampliant l’equip i hem posat 
atenció en la millora dels procediments per trobar 
maneres de funcionar més eficients. Ens hem reorga-
nitzat per créixer i poder assumir als nous reptes que 
el context actual exigeix posar atenció. Per fer aquest 
viatge hem comptat amb suport de consultoria exter-
na que ens ha ofert perspectiva i visió, i ens ha per-
mès refermar els pilars de l’organització.

Vàrem iniciar tot aquest procés sense saber que 
2021 seria l’any on assumiríem un dels reptes més 
grans, complexos i engrescadors de la nostra trajec-
tòria, quan la Mercè Conangla i en Jaume Soler ens 
van confiar la direcció de l’Institut d’Ecologia Emo-
cional a l’estat espanyol. Prendre aquest testimoni 
ha implicat adquirir un alt grau de responsabilitat: po-
sar molts esforços per impulsar un model sòlid i pro-

El canvi espanta, però on hi ha por 
hi ha poder. Si aprenem a sentir la nostra 
por sense deixar que ens aturi, la por es 
converteix en aliada, en una senyal que 

ens diu que una cosa que hem trobat pot 
ser transformadora. 

Sovint la nostra veritable força no rau en 
allò que representa el que és 

familiar, còmode o positiu, sinó en la nos-
tra por i en la nostra resistència a canviar.

Starhawk, escriptora i activista

“

Anatomia del canvi. El canvi en 3D. Il·lustració de Marta Castro.
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fund de gestió emocional que resulta imprescindible 
avui dia per a les persones i, també, per a les persones 
professionals compromeses amb el benestar emocio-
nal.  

2021 ens ha fet conscients dels nostres límits, de 
la necessitat de cuidar-nos individualment i en equip, 
de forma estable i periòdica, i també ens ha obert els 
ulls a noves maneres de fer. Com d’important pot ser 
fer un pas enrere per guanyar en noves perspectives i 
poder ampliar horitzons.

Seguirem enfortint les diferents línies d’acció que 
tenim, posant atenció als desafiaments i necessitats 
que el nostre model de societat genera, a aquells 
col·lectius que més dificultats troben en el camí, 
creant sempre nous camins més saludables. Seguirem 
posant fonaments sòlids a la nostra casa per créixer 
de forma ecològica, i acompanyar a les organitzacions 
amb cor a poder-ho fer de la millor manera. Són al-
guns dels principals reptes que tenim sobre la taula.

Moltes gràcies a totes i tots per seguir confiant en 
la nostra manera de fer. Nosaltres, com veieu, seguim 

apostant fort i, per damunt de tot, hi posem les ganes 
d’aprendre i seguir millorant. Sigui com sigui, passi 
el que passi, seguirem acompanyant-vos i acompan-
yant-te perquè el camí sigui el més ric, coherent i en-
grescador possible.

Seguim despertant,

Anna Soriano i Jordi Muñoz, 
direcció El despertador i Institut Ecologia

Emocional Espanya
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Què fem i com ho fem?

Valors
Consciència, creativitat i acció. Són els tres valors que 
defineixen la nostra filosofia de treball, la nostra visió 
de la vida. 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 pro-
pi benestar.

Qui som?
El despertador està format per un equip polivalent 
i heterogeni, amb vocació de servei. Persones flexi-
bles, creatives i amb esperit emprenedor amb qui fem 
equip per desenvolupar les diferents accions formati-
ves i els reptes que se’ns plantegen, i per liderar pro-
jectes i propostes.
 
Aquest 2021 hem pogut comptar amb una xarxa de 
col·laboracions formada per 39 persones. A totes 
elles, amb qui hem fet camí plegades, moltes gràcies!

En formació permanent
Persones expertes en acompanyament en la gestió 
del canvi, la gestió de la incertesa, el treball en equip 
i la comunicació, però sobretot amb un gran capital 
humà, amb qui hem celebrat 4 formacions d’equip, 
una de les quals va poder ser presencial i va tenir lloc 
a la Fabra i Coats. Els espais de trobada també han 
servit per acollir noves incorporacions, compartir la 
mirada i posar en pràctica la metodologia desperta-
dora, que s’ha anat treballant amb reunions periò-
diques, fent supervisió i compartint dificultats, fites i 
reptes.

 
Generem contextos on l’aprenentatge es fa des de la vivència, des del joc, la diversió i la reflexió. 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 dinà-
mic, 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.

Jornada de formació interna presencial a la Fabra i Coats.

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 i la gestió emocional, 

l’orientació i el desenvolupament competencial, 
la mentoria i la gestió d’equips.
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El 2021 hem comptat 
amb...
Equip base
 
Jordi Muñoz
Anna Soriano
Maricel Ruiz
Jordi Esqué
Cristina Ustrell
Mariona Rabasa
Cristina Sauleda
Mercè Grau
 

Equip col·laborador 
 
Elisabet Alguacil
José Alonso
Carles Andrés
Cesc Aromir
Neus Benages 
Nico Bobadilla
Albert Bové
Clàudia Calderon

Joan Canals
Marta Castro
Laura Cespedosa
Quim Chico
Núria Chiva
Isabel Cordon
Àngels Ferrao
Eva Garcia
Maria Garcia
Paula Gelpi
Ana López
Míriam Martí
Mari Martínez
Jorgina Martínez
Roser Montardit
Marina Moreno
Gisela Oliva
Txell Parareda
Enri Pérez i Escrig
Sílvia Sant
Anna Selva
 

Equip audiovisual de suport
 
Raquel Barrera
Úrsula Comendador
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2021 en accions

A les 6.500 persones els hem ofert acompanyament 
en orientació laboral, hem generat contextos d’apre-
nentatge per al seu desenvolupament competencial, 
els hem ofert suport per endinsar-se en el propi co-
neixement. Hem encaminat el compromís de les or-
ganitzacions i empreses cap a la transformació dels 
espais de treball en llocs on es desplegui el talent i 
millorin el clima i les relacions laborals. Hem sumat 
esforços i coneixement construint comunitats d’apre-
nentatge amb els centres educatius seguint el model 
de comunitat CAPA del model d’Ecologia emocional, 
perquè creixin persones Creatives, Amoroses, Pacífi-
ques i Autònomes, espais on alumnat, professorat i 
famílies s’hi sentin escoltats i implicats.
 

Hem aportat la nostra experiència dissenyant pro-
postes perquè escoles i organitzacions puguin ser 
emocionalment més ecològiques i per despertar el 
potencial de les persones: connectar amb motiva-
cions, visions i valors, i posar-los a caminar.

Un any més hem recollit les valoracions qualitatives 
per tenir el feedback directe de les persones partici-
pants. La valoració mitjana de les nostres 
activitats és de 9’17. Aquesta xifra ens serveix 
de termòmetre i d’estímul per seguir oferint un ser-
vei que volem que sempre sigui el millor possible.

*La mitjana s’ha realitzat a partir dels indicadors relatius 
a les valoracions que els i les participants han fet de 17 
accions formatives diferents, que són les dades de què 
hem pogut disposar, amb la voluntat de seguir registrant 
el màxim de valoracions possibles.

Durant el 2021 hem dut a terme 289 accions
formatives al llarg de 2.454 hores lectives en què 

hi han participat 6.512 persones

15%

17%4%

2%

Administració Pública

Empresa i organitzacions, entitats, ONGs i fundacions

Ámbit educatiu

36 accions 

986 participants

Escola: 
22 accions   
1.106 participants

218 accions 

4.070 participants

Universitat: 
7 accions   
242 participants

62%

Activitats pròpies

6 formacions

108 participants
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El més destacat de 
l’any...
Podem dir que el 2021 ha estat un any de grans apos-
tes i de fer passos endavant, i de valorar la recuperació 
d’espais físics, de tornar paulatinament a la presenciali-
tat, de menys cancel·lacions per Covid, de més presèn-
cia i mirades als ulls sense filtres ni obstacles. Les pan-
talles s’han mantingut com a grans aliades, i hem pogut 
seguir explorant el seu poder de transmissió a la vega-
da que transformar també des dels formats remots i 
virtuals.  
 

2021 ha estat l’any en què hem assumit la direcció 
de l’Institut d’Ecologia Emocional, creat per Jaume So-
ler i Mercè Conangla, a l’estat espanyol. El model d’Eco-
logia Emocional ja formava part del nostre marc me-
todològic i aquesta fita ens permet consolidar la línia 
de gestió emocional basada en el seu model. Aquest 
acord afiança el nostre compromís de desplegar aquest 
marc a través de diferents accions formatives: promou-
re l’autoconeixement, la gestió emocional i el treball 
amb valors a través del Màster en Ecologia Emocional, 
aplicant l’Ecologia Emocional a les organitzacions, i pro-
movent comunitats educatives CAPA: Creatives, Amo-
roses, Pacífiques i Autònomes.

Hem creat un camí d’aproximació a l’Ecologia Emo-
cional per mitjà de formacions gratuïtes relacionades 
amb eines del model que ha permès, d’una manera vi-
vencial, donar a conèixer aquesta disciplina d’una for-
ma molt propera i clara, evidenciant la seva practicitat. 

Què és l’Ecologia Emocional?
L’art de gestionar, de manera sostenible, 
el nostre món emocional de manera que 
la nostra energia afectiva ens serveixi per 
créixer com a persones, per augmentar la 
qualitat de les nostres relacions i millorar el 
món en què vivim.

Mercè Conangla i Jaume Soler.

“

Paral·lelament, hem treballat amb noves modalitats i 
formats per connectar amb les persones des de dife-
rents àmbits: la cura, l’autoconeixement i la natura, 
un element que cada vegada guanya més protagonis-
me en les nostres accions. Neixen, precisament, de la 
voluntat d’atendre les necessitats que detectem en la 
gent amb qui ens relacionem en el nostre fer.

D’aquest desig sorgeixen dues iniciatives:

La publicació 
digital Anatomia 
del canvi. El 
canvi en 3D, una 
guia interactiva 
i personalitza-
da creada per 
comprendre la 

vivència de cada un i cada una envers el canvi i 
facilitar la seva integració. Un inspirat escrit de 
Jordi Muñoz que compta amb una acurada edició 
de Cristina Ustrell i les meravelloses il·lustracions 
creades per la Marta Castro.

El Kit d’autocura 
a la natura. El 
19 de desembre 
vàrem organitzar 
una activitat que 
es va desenvo-
lupar a diferents 
boscos de Caldes 
de Malavella 
enfocada al benestar i a la gestió emocional que, al 
mateix temps, va contribuir a donar suport a la Mara-
tó de TV3 dedicada a la salut mental, amb un donatiu 
de més de 800 euros.
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Àmbits d’actuació

L’àmbit de l’orientació laboral és molt ampli i engloba 
diferents moments vitals en què la presa de decisions 
i la gestió del canvi són clau per transitar-los: el dis-
seny i la tria d’un itinerari formatiu, la definició del 
projecte professional, la identificació del nostre capi-
tal competencial, l’aproximació al mercat laboral, la 
reinvenció professional, la recerca de feina, l’empre-
nedoria, etc. Des d’aquest àmbit oferim eines i recur-
sos per prendre aquestes decisions des de la tranqui-
l·litat i el màxim de connectats i connectades amb allò 
que som i volem ser. I, a la vegada, per apropar-nos al 
canviant món laboral, mirant què és allò que podem 
oferir i com ens donem a conèixer.

 

En la mateixa línia assessorem i acompanyem les 
persones en la seva millora competencial també dins 
de l’entorn laboral. Les competències són fruit d’un 
procés pràctic d’aprenentatge. Les habilitats interper-
sonals, socials i d’autoconeixement ens permeten, 
per una banda, desenvolupar la nostra feina amb més 
èxit, i per una altra, augmenten la nostra ocupabilitat. 
Com més les enriquim més podem enfortir els nos-
tres punts forts i desenvolupar progressivament les 
àrees de millora personals i de l’equip.

 
Treballem amb diferents formats: cursos, itineraris 

a mida, tallers, xerrades, monogràfics, sessions indi-

Orientació i desenvolupament 
competencial

Estudis com el de Randstad Research o 
The future of jobs de la Universitat de 
Harvard destaquen que el 85% de l’èxit 
laboral depèn de les competències (soft 
skills) i només el 15% dels coneixements 
i l’experiència (hard skills).

viduals o en grup.

Al llarg de l’any hem desplegat diverses línies d’acció 
en l’àmbit de l’orientació laboral i el desenvolupament 
competencial que s’han concretat, entre d’altres, en:

• Acompanyament en el servei de coaching laboral 
per a joves i per a dones de Barcelona Activa i 
el coaching laboral del Programa Skills de Tecno-
campus-Mataró.

• També hem fet aliança amb la Fundació Genera-
tion Spain fent acompanyament a joves en l’accés 
al mercat laboral i la formació de qualitat, i amb 
la Fundació Nous Cims en el programa Zing Pro-
gramme de coaching vocacional on hem acom-
panyat 115 joves en situació de risc d’exclusió 
social a fer el seu cim vocacional. A més, estem 
col·laborant en la introducció d’aquest progra-
ma d’orientació vocacional a diferents Instituts 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, enfocat a 
l’alumnat de 4t d’ESO. 

• Com a membres del catàleg SLO ‘Recull d’activi-
tats per als Serveis Locals d’Ocupació’ de la Di-
putació de Barcelona hem acompanyat diferents 
ajuntaments en la creació del Kit bàsic d’orienta-
ció. I hem seguit fent costat als serveis d’Ocupació 
de Mataró i Girona en l’exploració del mercat de 
treball i noves opcions laborals.

 
• A Barcelona Activa hem dissenyat 80 activitats fe-

tes a mida per afrontar el món laboral amb noves 
respostes per a col·lectius diversos on hi han par-
ticipat més de 2.400 persones.  
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• Hem col·laborat en diferents propostes formati-
ves a l’Escola de Competències de la Universitat 
de Girona, així com amb diferents ajuntaments i 
universitats (UPF, Tecnocampus, UB, URL).

 
• Tant el Consell Comarcal del Baix Llobregat com 

Barcelona Activa han confiat en nosaltres en el 
disseny d’activitats i sessions per enfortir les soft 
skills, així com també per facilitar la integració de 
personal nou i millorar l’ocupabilitat d’alguns per-
fils professionals.

M’emporto més seguretat, capacitat 
d’entendre  i valorar les altres persones, 
confiança en mi mateixa.

He après que si ets capaç d’expressar i 
comunicar adequadament, és molt bene-

ficiós a nivell personal i professional. He 
sentit més seguretat en mi mateixa.

M’emporto empatia i assertivitat, dues 
paraules noves al meu mapa mental. 
Saber escoltar, a vegades és millor que saber 
conversar.

Ha estat interessant i novedós, s’han 
plantejat perspectives que desconeixia.

Una actividad muy interesante para todos 
los estudiantes, ¡estos contenidos deberían 
ser obligatorios para todos los estudiantes! 

Muchas gracias.

(  Valoracions del cicle d’accions a mida a la UPF)

• Hem dissenyat i produït els vídeos de suport al 
programa CuEmE, Cultura Emprenedora a l’Esco-
la de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de 
fomentar les competències associades a l’empre-
nederoria entre l’alumnat de 5è i 6è de primària. 
L’any passat van participar en aquest projecte 
8.900 alumnes de 229 escoles, els quals varen 
crear 394 cooperatives.

Jornades de treball i fires
Durant el 2021 hem tingut oportunitat de participar a 
les següents jornades i fires:

• A la UPFeina (novembre 2021), la fira d’ocupació 
de la Universitat Pompeu Fabra oferint els webi-
nars: Defineix el teu objectiu professional i l’Eleva-
tor pitch.

• Al JOBarcelona (15 al 17 de juny) vàrem dinamitzar 
5 tallers sobre orientació, recerca de feina i com-
petències clau on hi varen participar 266 persones.

• Hem format part de la Jornada Anual Espai Làbo-
ra de Networking entre empreses i persones can-
didates participants del Programa Làbora, el qual 
afavoreix l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnera-
bles de la ciutat.

• Del 12 al 16 de juliol vàrem participar a les jornades 
de Formació per al professorat FOL, especialitzat 
en Formació i Orientació Laboral, en el marc del 
ProVP (Projecte de Vida Professional), organitzat 
per Barcelona Activa i el Consorci d’Educació de 
BCN. Una experiència pionera a través de la qual 

Sessió a les Jornades FOL
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Jornades d’Emprenedoria a l’Institut Gallecs de Mollet del Vallès.

M’emporto més seguretat, capacitat 
d’entendre  i valorar les altres persones, 
confiança en mi mateixa.

He après que si ets capaç d’expressar i 
comunicar adequadament, és molt bene-

ficiós a nivell personal i professional. He 
sentit més seguretat en mi mateixa.

convidar els i les participants a aprofundir en eines 
d’autoconeixement i exploració de capacitats, en la me-
todologia d’orientació gràfica ZÖN, creada per la nostra 
companya Neus Benages, basada en el visual thinking, 
el currículum per competències, la construcció d’una 
carta d’autocandidatura i tècniques de selecció.

• Hem dut a terme xerrades vivencials i motivacio-
nals amb alumnat de Batxillerat a l’Escola Garbí 
Pere Vergés, d’Emprenedoria social a la Funda-
ció Pere Tarrés i vàrem participar a les jornades 
d’Emprenedoria a l’Institut Gallecs, de Mollet del 
Vallès.
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Totes i tots som expertes i experts de les nostres vi-
des i som protagonistes del nostre desenvolupament 
professional, per això la mentoria l’entenem com un 
procés d’aprenentatge mutu en què duem a terme 
processos d’acompanyament establint relacions en-
tre iguals on compartim les àrees de coneixement i 
d’expertesa de cada una de les parts. Els sabers mutus 
es posen al servei de les necessitats i cerques de cada 
persona i organització per conquerir nous territoris i 
assolir nous objectius. 

Acompanyem els equips tècnics d’orientació, pros-
pecció i intermediació a gestionar els desafiaments 
del seu dia a dia, en les dificultats i necessitats que 
troben en l’acompanyament a les persones que parti-
cipen i fan ús dels seus serveis.

 
A aquests col·lectius professionals els oferim eines 

formatives des de la mirada i l’enfocament del Coa-
ching i l’Ecologia Emocional. Despertem la motivació 
per aprendre i incorporar recursos, ja que treballem 
des del learning by doing, buscant la seva aplicació 
immediata, i amb metodologies innovadores: gammi-
ficació, Visual Thinking, Mindfulness, etc.

Generem un context d’aprenentatge potenciador i 
molt accessible, lúdic i a mida del procés de desenvo-
lupament. 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, propiciant una millor comunicació i 
gestió emocional.

El model competencial: 
creem un llenguatge comú 
des del treballar en equip
Hem treballat aquesta línia al costat, entre d’altres, 
dels equips tècnics del Servei d’Ocupació de Mata-
ró. El projecte Competlab, iniciat el 2019, ha seguit 

(  Valoracions del projecte Competlab)

He adquirit coneixements sobre com treba-
llar en clau de competències: detectar-les, 

avaluar-les, posar-les en valor…
Personal tècnic del SOM.

Aprens a empoderar-te, aprens a superar-te 
i sobretot aprens a ser cada dia millor, tant a 
nivell personal com professional.

Consol, participant en recerca de feina.

Sessió de role-playing amb el personal tècnic del SOM

Mentoria
avançant amb la voluntat de dissenyar i desplegar un 
model propi de treball per competències que permet 
acompanyar les persones que busquen feina i les em-
preses que cerquen personal amb una mirada més 
integradora i efectiva. Durant el 2021 s’ha portat a 
terme la segona fase del projecte, on hi han participat 
prop de 90 persones.
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5 accions 64 participants

https://el-despertador.com/2021/07/19/lexit-del-competlab-o-quan-el-model-competencial-afavoreix-una-millor-insercio-laboral/


 Amb el Servei de Promoció Econòmica de Rubí 
vàrem atendre la seva voluntat d’incorporar una ves-
sant més vivencial al desenvolupament de la feina 
del personal tècnic d’orientació i recerca de feina de 
l’Ajuntament. Al llarg de les diferents sessions es va fo-
mentar la confiança i l’autoconeixement i es va posar 
atenció a la gestió emocional per millorar la comuni-
cació. Vàrem prendre consciència de la importància 
de la mirada i els rols en l’orientació, i vàrem treballar 
la selecció i avaluació competencial, atenent les situa-
cions reals que es trobaven en el seu dia a dia, des 
d’una mirada molt vivencial i dinàmica. 

L’exploració de les competències al servei de les 
persones i de les empreses és una de les demandes 
que sovint més ens arriba. Aquest va ser el cas del 
Consell Comarcal de La Selva, des d’on es volia donar 
resposta a les necessitats de l’equip tècnic d’orientació 
i prospecció a l’hora d’incorporar eines i recursos per 
acompanyar les empreses i les persones usuàries del 

servei. Vàrem traçar un recorregut per crear el seu pro-
pi model competencial que els permetés facilitar la seva 
aplicabilitat, tot entrenant l’art de preguntar i respondre 
per poder extreure les evidències en les entrevistes.

 
En la mateixa línia, hem fet acompanyament als equips 

de Sefor Drecera, cooperativa que treballa l’orientació 
i l’atenció directa, a qui vàrem oferir una formació en 
gestió emocional i apoderament personal a l’equip tèc-
nic que fa atenció directa per tal d’oferir-los recursos. El 
procés va permetre ampliar la mirada del personal i uni-
ficar-la en un llenguatge comú.

 
En l’àmbit educatiu vàrem establir un procés de tre-

ball amb docents i famílies per aprofundir en recursos 
d’acompanyament a joves de l’Institut Turó d’en Bal-
diri de Teià de manera que millorés la comunicació i la 
convivència a les aules, que va incloure diferents ses-
sions formatives.

“Hem fet que les coses passessin! 
Ara ens toca sostenir el canvi”

En primera persona

- Quina necessitat teníeu quan ens vàreu contactar?
Feia més de 10 anys el Servei d’Ocupació de Mata-
ró (SOM) havia començat a formar el seu equip en la 
gestió per competències, amb la voluntat d’intervenir 
en les polítiques públiques d’ocupació des d’un model 
competencial.

El resultat, però, d’aquesta iniciativa, tenia un im-
pacte limitat, i en tot cas, l’impacte ha era més clar en 
els professionals que acompanyaven a les persones, i 
no tant clar en les persones usuàries i gairebé nul en 
les empreses.

Malgrat les diferents formacions realitzades no 

Cristina López
Tècnica d’ocupació. Referent de projecte Competlab. Les competències al servei de les 
persones i les empreses. Servei Ocupació Mataró (SOM). Ajuntament de Mataró.

aconseguíem desplegar el model de competències 
en el nostre servei, però continuàvem convençuts de 
que aquest canvi de model d’intervenció era necessa-
ri i volíem continuar treballant en aquesta línia.

- Per què vau pensar en El despertador?
En el camí iniciat per incorporar el model competen-
cial al SOM, vam tenir l’oportunitat de conèixer l’expe-
riència d’implantació d’aquest model en un altre terri-
tori.  El projecte a que ens referim va ser Mentoring 
laboral per a la inserció professional de l’Ajuntament 
de Viladecans.  
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Així va ser com vam arribar a El despertador, consul-
tora experta en la implementació de models compe-
tencials a les organitzacions, qui els havia acompanyat 
i vam voler replicar l’experiència a Mataró.   Així que hi 
vam contactar per a que ens guiés i facilités una visió 
externa i experimentada de tot el procés.  
-  Com i de quina manera s’ha resolt aquesta neces-
sitat inicial? (o com s’està resolent)
Teníem molts coneixements teòrics del model de com-
petències, però no ens el fèiem nostre.  La proposta 
inicial que ens va fer El despertador va ser crear-ne un 
de propi, així és com vam aconseguir implicar l’equip 
en la primera edició del projecte, parlar tots el mateix 
llenguatge i mirar en la mateixa direcció.  

I des d’aquí és des d’on, a la segona edició del pro-
jecte, vam aconseguir crear les eines pràctiques que 
comencem a posar en pràctica en el nostre dia a dia 
i que ens faciliten la identificació, diagnòstic, desen-
volupament de competències i l’encaix competencial 
entre persones usuàries i empreses.

- Quin ha estat el procés d’acompanyament compar-
tit amb El despertador?
El procés d’acompanyament s’ha desplegat a través 
d’accions de creació i implementació del model i de 
formació de l’equip tècnic. 

Es va crear un equip de treball integrat per perso-
nal tècnic de totes les seccions del servei i caps de 
secció, que va ser l’encarregat de promoure el canvi 
de model.  Aquest equip de la mà de El despertador 
va definir i co-crear el propi model competencial:  el 
diccionari de competències del SOM.

A partir d’aquí ens vam organitzar en 5 comissions 
de treball liderades per un grup de coordinació i as-
sessorades per El Depertador.  Els principals resultats 
de les comissions han estat:
• Perfils competencials de les ocupacions més de-

mandades.
• Eines per identificar competències  i avaluar-les.
•  Definició d’objectius i metodologies de treball per 

al disseny d’accions de desenvolupament compe-
tencial.

• Fitxa d’oferta en clau de competències.
Guia metodològica que recull tots els i les ei-
nes que s’han treballat durant el projecte. 

També s’ha realitzat formació al personal tècnic del 
SOM, conduïda per El Despertador, per integrar la 
mirada competencial en el procés d’inserció laboral 
partint del diccionari competencial creat en la prime-
ra edició del projecte i dels recursos dissenyats per 

les diferents comissions en aquesta segona edició.   
 
- Com ha estat i què valores del procés d’acom-
panyament compartit amb El despertador? 
 
Durant tot el procés ha posat el focus en la 
transformació de l’equip, i en les oportu-
nitats no en les dificultats, que n’hi havia… 
El procés ens va agafar en plena pandèmia, i vam 
haver d’adaptar el procés a formes de treball te-
lemàtiques.  En general ha estat molt flexible, adap-
tant-se a tots els imprevistos que van anar sorgint.   
Com en tot procés de canvi hi havia resistència i insegu-
retat per part del personal.   En quest sentit valoro molt 
la paciència de l’equip de El Despertador.  Ha estat una 
carrera de fons.   I sobre tot la confiança que transme-
tia als membres de l’equip i la seva total disponibilitat. 
 
 - Com definiries l’acompanyament d’El despertador 
en el procés de canvi/de transformació/de millora 
de la vostra organització?

Com un procés d’aprenentatge compartit on tots els 
que hi hem participat hem aprés, tant el personal tèc-
nic del SOM, com les persones beneficiàries del pro-
jecte, com les empreses que hi ha col·laborat i també  
El Despertador. 

Hem fet que les coses passessin!  Ara ens toca sos-
tenir el canvi.
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Malgrat la revolució digital en què la societat es troba 
immersa, encara avui podem dir amb total seguretat 
que el motor (i l’ànima) de les organitzacions són les 
persones, que interactuen i es relacionen configurant 
un ecosistema on haurien de poder desenvolupar el 
seu propi potencial i el dels equips. En aquest hàbi-
tat relacional és tan important la manera com jo em 
relaciono amb mi, com amb els altres companys i 
companyes, amb l’organització i la clientela, ja que 
impactarà en la manera com es desenvolupi la feina. 
El nou paradigma de les organitzacions vol trobar, 
precisament, un equilibri entre els objectius organit-
zacionals i la persona treballadora.
 

La nostra experiència ens demostra que una bona 
gestió de com ens relacionem amb nosaltres matei-
xos/es i amb els altres (gestió dels equips) millora 
l’efectivitat i la qualitat del servei, aportant un va-
lor afegit a l’organització, ja sigui una empresa, una 
organització educativa, una entitat, una institució, un 

Gestió d’equips a les 
organitzacions

organisme de l’administració pública o organitzacions 
no lucratives.
 

En aquest àmbit, oferim el nostre acompanyament 
als equips directius, caps, comandaments intermi-
tjos, equips de treball, persones treballadores i a 
tots els membres de l’organització per fomentar el 
sentiment de pertinença. Triem el millor format per 
a cada necessitat: sessions individuals, itineraris a 
mida, cursos d’automotivació, consultoria, xerrades 
motivacionals vivencials, i projectes integrals amb 
itineraris a mida, formacions de llarga durada, així 
com també fem sessions en format de jornades de 
treball i jornades de team building.
 

Dels processos centrats en la gestió d’equips ens 
agradaria destacar les següents experiències, les 
quals ens han permès créixer i ampliar la nostra mira-
da en espais de treball molt particulars:

Sessions de treball amb l’equip del Departament de Servei del Parc 
Públic de l’IMHAB
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Al juliol de 2021 vàrem iniciar el projecte de llar-
ga durada, que seguim aquest 2022, amb l’Institut 
Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB) posant en marxa un procés de transforma-
ció del sistema organitzatiu. L’objectiu: canviar l’es-
tructura funcional del Departament de Servei del Parc 
Públic implementant un nou model de gestió de les 
seves competències enfocat a l’atenció de les perso-
nes usuàries del servei.

El punt de partida de l’itinerari formatiu ha estat la 
identificació de rols per avançar cap a l’apoderament 
de l’equip, enfocat primer als i les treballadores que 
l’integren, incentivant l’automotivació i afavorint el 
lideratge col·laboratiu, implicant l’equip a través de 
la creació d’un espai d’aprenentatge, cooperació i re-
flexió compartit. Hem fet servir casos concrets, tenint 
en compte cada àrea de treball i les seves relacions, 
funcions i tasques.

Jornada de treball intern amb l’equip directiu del Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

Una altra modalitat que permet treballar la gestió dels 
equips és l’acompanyament en jornades de treball dis-
senyades tant per abordar aspectes o línies estratègi-
ques dins de l’organització, com per generar contextos 
que facilitin el treball en 

equip i fomentin els vincles i la valoració apreciativa de 
les persones i les fites assolides.
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Aquest format de jornades de treball l’hem pogut apli-

car amb l’equip de la Conselleria de Cultura i l’equip di-
rectiu del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert 
de la Generalitat de Catalunya. En tots dos casos la faci-
litació, a partir de dinàmiques lúdiques, des d’on afrontar 
els reptes que es plantegen fomentant un bon clima que 
vehiculi la participació, amb el compartir visions i comuni-
car de forma clara els canvis i millores que es volen imple-
mentar, així com els tempos i els lideratges.

Aquest va  ser el mantra que ens  vàrem repe-
tir en el procés d’acompanyament de gestió 
del canvi de la direcció de parc públic que  
iniciarem al juny de 2021. 

Aquest  procés  ha  suposat una modificació 
substancial en la percepció de les persones  
que integren els equips de les funcions i les 
tasques associades als seus processos de 
treball, des de la necessitat de la identificació 
a la catalogació dels mateixos. Defugir de la  
singularitat i caminar cap al treball en equip, 
la complementarietat dels llocs de treball i les 
competències personals han estat una reve-
lació i una adquisició de què ara gaudim en 
bona mesura.

Per a l’equip de direcció, l’autoconeixement 
i el lideratge han estat el darrer esglaó que 
hem pujat, ja en la darrera  etapa d’ aquesta  
transició.

El despertador ens ha aportat una mane-
ra d’abordar els nostres compromisos i les 
tasques per assolir-lo  amb una bona dosi 
de gaudi i diversió, les  sessions  de treball 
mai han estat avorrides, sempre han tingut  

l’equilibri (magnífic) entre la feina a fer i el 
somriure  dels  jocs i activitats  que les  di-
namitzadores ens  han aportat. Les sessions  
no s’acabaven en tancar l’activitat, han du-
rat  dies i esmorzars entre els comentaris dels 
i les professionals que, sense gairebé ado-
nar-se’n, han continuant  aplicant  els  apre-
nentatges que  ens  van ajudar a entendre  i 
assolir.

Agraïm la vostra feina, ha estat  magnifica. I 
a vosaltres, el vostre  acompanyament,  en 
especial el de la Maricel.

Sebastián López López 
Direcció de serveis de gestió del parc públic 

Cap de Departament d’Atenció i Gestió de l’Usuari (IMHAB)

“L’equip, al centre!”
Lideratge col·laboratiu

https://el-despertador.com/2022/03/17/reorganitzant-nos-lequip-al-centre/
https://el-despertador.com/2022/03/17/reorganitzant-nos-lequip-al-centre/
https://el-despertador.com/2022/03/17/reorganitzant-nos-lequip-al-centre/


Muchísimas gracias por todo.
Estamos tan, pero tan contentas con cómo 
ha ido. Sabíamos que iría bien pero no nos 

imaginábamos que la respuesta iba a ser tan 
arrolladora ¡La gente está pidiendo que 
repitamos cada año! Y particularmente 
ponen en valor la sintonía con nuestros 

valores y la habilidad para animar al grupo.
De verdad que la experiencia ha sido un 

placer y ojalá que sea posible que vayamos 
repitiendo experiencias así porque valen oro.

Responsable de RRHH de Fundació Adsis

Dins de l’àmbit de la Salut, l’Hospital Universitari 
Parc Taulí de Sabadell ha estat un altre dels compan-
ys de viatge d’aquest any gràcies a la col·laboració que 
hem establert amb la Fundació Ecologia Emocional. En 
aquest cas, el centre hospitalari venia implementat un 
projecte de ‘Lideratge i gestió de les cures infermeres’ 
en què hi hem participat diversos experts, amb l’objec-
tiu de garantir les competències dels comandaments de 
Direcció d’Infermeria per tal d’assolir l’excel·lència en les 
cures dins dels àmbits assistencials individuals.

Vàrem oferir sis mòduls formatius a 60 comandaments 
de diferents àrees d’Infermeria, treballant en tres grups 
de 20 persones, centrats en el ‘Lideratge sensible, orga-
nitzacions amb cor’, aportant la mirada del model d’Eco-
logia Emocional i els recursos per assolir un lideratge 
emocionalment més ecològic i ètic. És per això que el 
coneixement d’un/a mateix/a i el desenvolupament ple 
de totes les dimensions que ens componen és un ele-
ment essencial a l’hora d’assumir el lideratge i acompan-
yament d’altres persones.

Volem posar de manifest i agrair l’esforç i el compro-
mís de l’hospital que ha tirat endavant aquest projecte 
per oferir el millor a les persones que han de menester 
dels seus serveis. Tenint en compte el complex context 
de pandèmia en què es trobava l’àmbit de la Salut, ha es-
tat un repte exigent i a la vegada molt gratificant. (descobrir 

les nostres form-accions en l’àmbit de la Salut)                                                  

En una modalitat més lúdica, hem de fer referència a 
les activitats outdoor i de team building a mida, que són 
experiències participatives, vivencials i reflexives destin-
ades a equips compromesos. Una oportunitat de sortir 
de la rutina, compartir en nous entorns, obrir i flexibilit-
zar la comunicació, reflexionar, interioritzar aprenentat-
ges i créixer en equip. També és una ocasió per celebrar, 
agrair i impulsar els equips en un context distès.

 
Des que va començar la pandèmia, El despertador ens 

hem anat adaptant a les circumstàncies desenvolupant 
i oferint una línia de serveis de team building online. 
En aquesta modalitat hem abordat la gestió virtual dels 
equips, la gestió de la incertesa i de l’estrès, hem incidit 
en la cohesió de l’equip en teletreball, hem ofert meto-
dologia d’intermediació i gestió de competències, i fins 
i tot hem organitzat Escapes Room d’allò més divertits i 
desafiants de la mà de Bizarre Escape Room.

 
De les experiències de team building online d’aquest 

any en volem destacar una de molt especial que vàrem 
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compartir amb la Fundació Adsis, entitat que té la mis-
sió de generar oportunitats per a col·lectius en risc d’ex-
clusió social. Per a la celebració del seu 25è aniversari 
ens varen encarregar el disseny i la facilitació d’una ses-
sió de team building de 2 hores de durada en diferents 
franges horàries al llarg del mes d’octubre, de manera 
que hi poguessin participar les 400 persones que confor-
men el gruix de l’equip repartit per l’Estat espanyol. Un 
dels grans reptes, per tant, va ser dissenyar les sessions 
en el format virtual.

 Vàrem crear una proposta alineda amb el lema de la 
celebració: ‘Compartint viatge, compartint històries’ de 
manera que, a partir de les experiències i històries per-
sonals que cada membre compartia, es teixia una nova 
història, aquesta vegada com a comunitat, enfortint, ho-
norant i celebrant el sentiment de pertinença de l’orga-
nització, i agafant més impuls per avançar plegats.

 Les trobades varen ser molt dinàmiques, vivencials, a 
la vegada que reflexives, generant una experiència inte-
ractiva i participativa, i amb una càrrega emotiva que ens 
és impossible esborrar de la nostra memòria emocional.

        Llegeix la notícia

Amb experiències com aquesta, seguim constatant 
que les pantalles i la distància no són un fre a l’hora de 
mantenir la cohesió dels equips ni tocar els cors de les 
persones (i els nostres!). I així ho varen viure també les 
Colles Castelleres de Catalunya, l’Associació de Muixe-
rangues, l’alumnat de l’escola Mandiram Yoga, l’escola 
Els Llorers, entre d’altres, amb diferents sessions a mida.

https://el-despertador.com/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Salut_EE.pdf
https://el-despertador.com/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Salut_EE.pdf
https://www.fundacionadsis.org/es/noticias/descubrimos-los-valores-y-experiencias-que-nos-unen-con-historias-compartidas


Sense descobrir com som i coneixe’ns bé difícilment 
podem gestionar les nostres emocions ni podem rela-
cionar-nos amb les persones i amb el món d’una forma 
saludable. Ens ajuda a prendre decisions d’una forma 
més conscient i alineada amb els nostres desitjos, in-
teressos i necessitats. Així doncs, la salut i el benestar 
emocional estan íntimament relacionats amb l’autoco-
neixement i la gestió emocional.

 
El benestar emocional és una percepció subjectiva 

que està lligada a les competències personals i socials, 
que té a veure amb la manera com ens sentim, pen-
sem i actuem. A un nivell òptim de benestar podem 
reconèixer les nostres habilitats, sostenir els reptes i fer 
front a les pressions diàries, desenvolupar una professió 
i contribuir amb el nostre esforç i implicació a la comu-
nitat.

 
L’autoconeixement i la gestió emocional són dues 

de les competències que estan presents de forma 
transversal en els diferents àmbits de la nostra actuació. 
Precisament per aquest motiu li dediquem un espai es-
pecífic on volem reflectir accions formatives concretes 
fora de l’àmbit organitzacional.

 
Justament l’assumpció de la direcció de l’Institut 

d’Ecologia Emocional a l’estat espanyol, des de l’abril 
de 2021, ens ha permès ampliar el marc metodològic 
amb què despleguem aquesta línia d’acció, basant-nos 
en el model d’Ecologia Emocional creat per Jaume So-
ler i Mercè Conangla. Al llarg de 2021 hem estat fent 
el procés d’adaptació a aquest gran canvi, integrant-nos 
en l’equip de l’Institut a nivell internacional i prenent les 
regnes de la nova edició del Màster en Ecologia Emo-
cional, que ha iniciat el seu camí el mes de febrer de 
2022, adaptant els continguts i actualitzant la proposta 
formativa.

 
Concretament el Màster és una acció formativa total-

ment orientada a l’aprenentatge, exploració i gestió de 

Benestar emocional
Autoconeixement i gestió emocional

les emocions de manera sostenible i a dirigir aquesta 
energia de forma creativa i amorosa.

El Màster és una invitació  a explorar el 
potencial del nostre univers emocional, 

millorar en benestar i impactar de forma 
sostenible en les teves relacions i el món. 

La propera edició comença el mes 
d’octubre de 2022! 

Des de l’Institut d’Ecologia Emocional el 2021 vàrem 
iniciar l’acompanyament al professorat de l’escola 
L’Espill de Manresa, que ha continuat el 2022, amb 
l’objectiu de treballar el model de lideratge docent 
emocionalment ecològic i ètic, ampliar la consciència i 
enfortir el sentit, la voluntat i el compromís personal i 
grupal.

Vàrem actualitzar els propis recursos interns, connec-
tant-nos a energies emocionals sostenibles per desple-
gar el màxim potencial creatiu individual i col·lectiu. 
També vàrem sembrar llavors perquè les noves genera-
cions es converteixin en models humans CAPA (perso-
nes Creatives, Amoroses, Pacífiques i Autònomes).
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32 accions 701 participants

https://el-despertador.com/2021/05/19/master-en-ecologia-emocional/
https://el-despertador.com/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Social_EE.pdf
https://el-despertador.com/wp-content/uploads/2022/07/Dossier-Social_EE.pdf


També dins de l’àmbit educatiu, hem fet aliança amb 
diferents Instituts d’Educació Secundària per abordar:

• La gestió de l’estrès en temps d’exàmens amb 
un centenar d’alumnes de Batxillerat de l’Institut 
Ernest Lluch de Barcelona i 45 alumnes de l’Insti-
tut Olivar de Figueres. A partir d’una metodologia 
pràctica i vivencial, els continguts varen formar 
part d’un recorregut que els va permetre buscar 
noves maneres de fer i afrontar l’estrès i acabar 
construint el propi full de ruta. Ens satisfà espe-
cialment comprovar el canvi que alguns/es alum-
nes varen experimentar en finalitzar el procés 
d’acompanyament, sentint-se amb més confiança 
i recursos per fer front als exàmens i reptes que 
hauran de passar al llarg dels cursos, i de la vida.

• La millora de la convivència i de la comunicació 
de la comunitat educativa de l’Institut Turó d’en 
Baldiri de Teià. A través de diferents tallers ens 
vam enfocar en la detecció de recursos i eines per 
enfortir la gestió emocional, la millora relacional 
i el treball en equip. Ho vàrem desenvolupar a 
partir de sessions amb l’equip docent, les famílies 
i l’alumnat de 3er d’ESO, en un format transver-
sal, enfocades a enfortir la consciència de grup, 
des de l’autoestima i la responsabilitat personal i 
col·lectiva.

Taller sobre gestió de l’estrès i l’ansietat en temps d’exàmens a l’INS 
Olivar de Figueres.

Aquestes són algunes de les valoracions, anònimes, 
que l’alumnat de L’Institut Ernest Lluch han fet del 
procés:

El curs m’ha ajudat a prendre consciència 
del meu propi estat i a reconèixer el meu 
pensament negatiu.

Gràcies als tallers he començat a fer 
relaxacions cada dia i el canvi és molt notori: 

molt útil davant de situacions que creen 
nerviosisme.

Amb les sessions m’he adonat que és 
important pensar en la causa de la meva 
dificultat a nivell emocional i intentar trobar 
la manera de solucionar-ho

M’ha ajudat a veure què puc controlar i què 
no puc, i acceptar-ho.

Un dels acompanyaments en la gestió emocional 
més importants que hem dut a terme el 2021 va tenir 
lloc el mes de novembre, juntament amb la Funda-
ció d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, quan 
vam tenir l’oportunitat de fer acompanyament emo-
cional d’un grup de joves d’entre 11 i 12 anys que es-
taven passant per un procés oncològic.

Durant dues sessions online, el grup va compartir 
mitjançant el joc i la conversa, emocions, inquietuds 
i reflexions que els varen permetre descobrir recur-
sos i eines per incorporar i donar-los suport en els 
moments d’especial dificultat vital que travessaven. 
Posar en comú aquestes vivències, els va servir per 
comprendre que no estan sols, per teixir aliances, 
per sostenir millor la por i la incertesa que viuen i per 
construir plegats una nova mirada.

L’objectiu d’aquest espai era crear un “Kit propi de 
supervivència emocional” que els ajudés a fer una 
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bona gestió emocional de la situació que estan vivint. 
Identificar les emocions, donar-se permís per sen-
tir-les, entendre el missatge que ens donen, cercar-hi 
una sortida i saber què és el que a cadascú i a cadas-
cuna li funciona és la base per començar a crear el 
propi kit.

          Llegeix la notícia

 
Altres accions vinculades amb aquest àmbit ha es-

tat la celebració del Kit d’Autocura a la Natura, una 
jornada solidària organitzada amb motiu de la Marató 
de TV3 amb la qual vàrem poder destinar els 800 eu-
ros recaptats a la recerca en salut mental.

 
La setantena de persones participants varen crear 

el seu propi Kit d’Autocura prenent una dosi de tres 
grans antídots per fer front a molts dels problemes 
que tenen a veure amb la salut mental, com poden 
ser:

1. Regalar-nos un espai de qualitat de connexió 
personal.

2. Sentir-nos formant part d’una xarxa de vincles 
que ens ajuden a sostenir.

3. Connectar amb les propietats terapèutiques de 
la natura.

          Llegeix la crònica

          Mira el vídeo

En la línia del creixement personal, al mes de des-
embre, Barcelona Activa ens va convidar a oferir una 
masterclass anomenada: ‘Trencant amb la síndrome 
impostora’ on ens hi varen acompanyar una quaran-
tena de persones. Una sessió inspirada a partir de l’ar-
ticle escrit pel nostre company Jordi Muñoz que posa 
el focus en aquesta síndrome i ofereix propostes per 
superar-lo.

         Llegeix l’article

Quan vaig veure la proposta, la meva res-
posta interna va ser un sí rotund, ja que 
s’ajuntaven molts factors clau per mi: per 
començar, el contacte amb la natura i els 
boscos, tan essencial i sanador. En segon lloc 
el poder sentir l’energia de grup amb per-
sones amb les que vibrem de manera sem-
blant. I finalment, el poder fer una contribu-
ció solidària a una causa important, i que a 
tots i totes, en major o menor mesura, ens 
toca de prop.

Quim

Un passeig ple de llum, d’amor i esperança. 
Una experiència que ens va omplir de pau i 

agraïment.
Magda

La segona part de la jornada va ser tota una 
sorpresa per mi! De manera fresca i jugane-
ra vàrem gaudir a través de la dansa, la veu, 
els riures i el contacte amb la resta de parti-
cipants sortint amb una mica més d’energia, 
optimisme i amor cap a la vida.

Quim
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La comunicació és una de les competències que està 
present de forma transversal en les diferents línies 
d’actuació que oferim. També en el nostre dia a dia, 
en què entrenem aquesta habilitat per transmetre, 
comunicar, conversar, escoltar i crear un espai on les 
persones trobin recursos, propostes i s’inspirin i, a la 
vegada, puguin compartir de forma oberta.
 
Fer balanç i posar paraules i xifres a un any de treba-
ll a través d’aquesta memòria ens dona l’oportunitat 
d’aprendre i prendre decisions per tal que l’experièn-
cia comunicativa segueixi sent enriquidora per a totes 
les parts implicades: compartir i triar el millor canal 
i format possible és part de la nostra feina, així com 
crear contingut de valor que ens enriqueixi mútua-
ment.

El 2021 les xifres que ens 
parlen són aquestes: 

Web: 29.542 visitants

Facebook: 1.774

Instagram: 1.433 followers

Twitter: 932

LinkedIn: 1.273 

Youtube: 4.092 visualitzacions

Ivoox: 861 escoltes.

Spotify: 234 seguidors/es

Mailchimp: 1.286 subscriptors/es

Comunicació

Agraïm l’interès i el suport d’una comunitat 
despertadora que suma una audiència de 

41.430 persones.

També volem destacar i agrair el suport que hem ob-
tingut al llarg de 2021 per confeccionar els continguts 
dels diferents canals d’El despertador i a les persones 
que ens han ofert, de forma generosa, el seu testi-
moniatge: Jaume Soler, Mercè Conangla, Dulce Cama-
rillo, Rodrigo Becerril, Isabel Cordón, Mary Lechuga, 
Marc Valldosera, Sandra Cuadrat, Lilian López, Ulises 
Rossell, Carmen Sandoval, Anna Soriano, Pablo Mit-
lanian, Paula Gelpi, Mercè Mariné, María José Bue-
ra, Elena Pimentel, Maribel Sánchez, Rocío Roque y 
Marta Badia, Jordi Esqué, Maricel Ruiz, Jordi Muñoz, 
Cristina Ustrell, Sílvia Marín, Ana Benito, Àngels Fe-
rrao, Cristian Díaz, María Elena Bracho, Miquel Bolós, 
Sandra Castro, Ricard Ustrell, Mari Martínez, Raül Ca-
valler, Vera Santos i Elisabet Alguacil.

La Mediateca 2021 

Gràcies a totes les persones que ens doneu l’oportu-
nitat d’explicar-nos i mostrar-nos a través dels vostres 
canals de comunicació.

La fatiga pandèmica ens lleva la gana i la 
son, l’Actual.cat.
En aquesta entrevista al nostre company Jordi 
Muñoz, coach i recreador personal ens explica 
què és la síndrome de burnout, la seva gestió i 
l’experiència que ha viscut en primera persona. 
Data: 29 de gener de 2021.
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https://www.lactual.cat/actualitat/fatiga-pandemica-ens-lleva-gana-son_45130_102.html
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Entrevista en el espacio Auténticamente Hu-
man@s.
Maria Elena Bracho, des del seu projecte The 
Total Self Coaching, conversa amb el nostre 
company Jordi Muñoz a partir de vivències 
personals, sobre la vulnerabilitat com a camí 
d’apoderament cap a la nostra autenticitat més 
genuïna i perfectament imperfecta. 
Data: 19 de febrer de 2021.

Las ‘soft skills’, claves para la Formación Pro-
fesional del presente y del futuro. La Vanguar-
dia. 
La Vanguardia es fa ressò dels tallers que 
vàrem dur a terme amb l’alumnat de cicles 
formatius per a gestionar les seves emocions 
en entorns laborals. En parla en Quim Chico, 
col·laborador d’El despertador, i qui va oferir 
aquests tallers. 
Data: 25 de febrer de 2021.

La Fundació Oncològica Enriqueta Villa-
vecchia entrevista Jordi Muñoz, codirector 
i fundador d’El despertador i codirector de 
l’Institut d’Ecologia Emocional Espanya.  
“Les persones som música. Cada persona té 
la seva pròpia ISO (Identitat Sonora), que és 
única i intransferible en tant que va lligada a la 
història de vida de la persona i a la seva sensi-
bilitat”. 
Data: 25 de febrer de 2021.

La tornada a la rutina, l’Actual.cat. 
Entrevista a Isabel Cordón, coach i coordinado-
ra pedagògica de l’Institut d’Ecologia Emocio-
nal España, sobre com tornar a la quotidianitat 
de la manera més sostenible.  
Data: 20 de setembre de 2021.

El projecte d’El despertador” al programa 
Som Emprenedors de Ràdio Mollet. 
Entrevista al nostre company Jordi Muñoz.  
Data: 15 de desembre de 2021.
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https://www.youtube.com/watch?v=fFlaCbLKAus
https://www.youtube.com/watch?v=fFlaCbLKAus
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210225/6240011/soft-skills-claves-formacion-profesional-fp-presente-futuro-prat-educacio.html?fbclid=IwAR0S_jX6fyxtmWplNAuHFAJSHxrCiMXmP973V4YRqeAf05WqNd9QmyeJ89k
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https://www.fevillavecchia.es/ca/entrevistem-jordi-muñoz-codirector-i-fundador-d-el-despertador-i-codirector-de-l-institut-d-ecologia-emocional-espanya_51442
https://www.fevillavecchia.es/ca/entrevistem-jordi-muñoz-codirector-i-fundador-d-el-despertador-i-codirector-de-l-institut-d-ecologia-emocional-espanya_51442
https://www.fevillavecchia.es/ca/entrevistem-jordi-muñoz-codirector-i-fundador-d-el-despertador-i-codirector-de-l-institut-d-ecologia-emocional-espanya_51442
https://www.fevillavecchia.es/ca/entrevistem-jordi-muñoz-codirector-i-fundador-d-el-despertador-i-codirector-de-l-institut-d-ecologia-emocional-espanya_51442
https://www.lactual.cat/fitxa-programa-de-radio.html?IDC=304&_page=17
https://www.radiomollet.com/embed/podcast?id=radiomollet_podcast_19631&fbclid=IwAR1Lm6lu1gPDmSXXlP3pWvu_T__rZItndrpeeO61aQ6V7-E1cGRXBtADewg
https://www.radiomollet.com/embed/podcast?id=radiomollet_podcast_19631&fbclid=IwAR1Lm6lu1gPDmSXXlP3pWvu_T__rZItndrpeeO61aQ6V7-E1cGRXBtADewg


Fem Xarxa
La nostra feina no tindria el mateix impacte sense les 
aliances que establim amb professionals, entitats, orga-
nitzacions i empreses. Aquesta riquesa ens permet es-
tar en permanent evolució i creixement. Moltes gràcies 
per la confiança i el compromís compartit.

Administració pública

Agència de Desenvolupament del Berguedà
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Girona - SMO
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Barcelona Activa
Consell comarcal La Selva
Consell Comarcal Baix Llobregat
Conselleria de Cultura, Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Hospital Universitari Parc Taulí
IMHAB (Institut Municipal d’Habitatge)
Serveis socials Barceloneta
Secretaria de Govern Obert, Generalitat de Catalunya

Fundacions, ONGs, entitats i 
Empreses

Associació de Muixerangues
Colles Castelleres de Catalunya
Creu Roja
Fundació Adsis
Fundació Ecologia Emocional
Fundació Enriqueta Villavecchia
Fundació Generation 
Fundació Nous Cims
Fundació Pasqual Maragall
Fundació Pere Tarrés
Justícia Alimentària

Mandiram Yoga
Sefor Drecera
Uetus Veterinaris
 

Àmbit educatiu 

Escola Fructuós Gelabert
Escoles Garbí
Escola L’Espill
Escola Montessori Palau Girona  
Escola Els Llorers
Institut Ernest Lluch
Institut Gallecs
Institut Olivar Gran  
Institut Turó d’en Baldiri
Tecnocampus – Mataró
Universitat de Girona  
Universitat Pompeu Fabra

En el marc de la nostra feina amb els Grups a Mida 
de Barcelona Activa, hem ofert sessions responent 
les necessitats de la: Universitat de Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra, FP Jesuïtes, Universitat 
Blanquerna, CP Turisme, UAB, BAU Centre Univer-
sitari d’Arts i Disseny de Barcelona, Escola Pia de 
Granollers, Col·legi de Psicologia de Catalunya, Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes, 
Solidança, BICD (Barcelona International Commu-
nity Day), ACIDH (Associació Catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà), Fundació Friends, La Salle, 
Projecte Prometeus, Saló de l’Ocupació i JOBarcelo-
na.

 
En el marc del projecte compartit amb la Fundació 

Nous Cims que hem dut a terme a centres educatius, 
hem treballat amb l’Institut Bernat Metge de Barce-
lona i l’Institut La Ribera de Montcada i Reixac.
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Gràcies!

www.el-despertador.com     info@el-despertador.com

http://www.el-despertador.com 
mailto:info%40el-despertador.com?subject=
https://www.instagram.com/ecologiaemocional_es/
https://www.facebook.com/ecologiaemocional
https://twitter.com/Eco_Emocional
https://www.linkedin.com/company/formación-ecología-emocional/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOxL8YEcutsxTpAoDCmnU5Rnf85_JAI8k
https://open.spotify.com/user/el_despertador

