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Col·laborar i fer aliances requereix esforç i 
superar obstacles.

I una mica de sort...

La col·laboració entre organitzacions no és espontània. Requereix voluntat, esforç, lluitar contra corrent per 
conèixer l’altre (això vol dir prestar atenció i voluntat de reconèixer) i temps més enllà de la relació formal



Sectorial /  Intersectorial

Instrumental  / Operativa  / Estratègica

Informal / Formal

Temporal / Permanent

Segons els socis

Segons la visió

Segons la forma

Segons el termini

Tipus d’aliances segons la perspectiva



Exemples aliances
Restaurant - escola El Repartidor  (L’H)



Problema
Joves que han sortit del sistema educatiu, sense 
formació que els capacita per entrar al mercat laboral.

Estratègia
Formació de nova oportunitat, amb un model dual 
(formació-treball) i amb suport educatiu global.

Projecte
Restaurant - escola (model híbrid) on es conbinen 
formació laboral, formació global (llengua, cultura, 
coneixements bàsics, habilitats...) i treball real.

Objectiu:

Inserció 
laboral de 
joves que 
han sortit 
del sistema 
educatiu

Exemples aliances
Restaurant - escola El Repartidor  (L’H)



Edifici
Equipament

Acondicionament

Projecte educatiu Projecte 
empresarial

Exemples aliances
Restaurant - escola El Repartidor  (L’H)



Què és i què no és una aliança?

Com la definiríeu?



aliança

Acord entre parts que permet fer més i millor 
que la suma de les parts. 

Acord: implica que hi ha un propòsit comú. Pot 
derivar en diverses formes: xarxa, cooperació o fusió.

Fer més: l’aliança no suma sinó que multiplica la 
capacitat d’actuació

Fer millor: l’aliança complementa i enriqueix la 
forma de fer conjunta, la qualitat, la força, la 
representativitat.

Què és i què 
no és una 
aliança?

Definició



Quines barreres us heu trobat 
a l’hora de proposar o 
impulsar una aliança?



Visió limitada del 
problema
No es mira la globalitat del municipi, 
ens limitem al propi àmbit

Projecte poc clar
Objectius, estratègia, mitjans i resultats 
ambigus

Manca de confiança 
entre els socis
Desconeixement, prejudicis…

Egos i lideratges 
negatius
Actituts no inclusives, interessos 
personals…

Algunes barreres que volem destacar



Com avancen les condicions per fer una bona aliança

Procés vers aliances

Informació

Reconeixement

Consideració

Recolzament

Connexió

Aliança
estratègica

Coordinació



Què aporta la Teoría del Canvi 
a l’hora d’impulsar aliances?



De què parlem quan parlem de 
Teoria del Canvi?
Perquè en diuen teoria?
Teoria perquè es basa en una 
hipòtesi, una predicció com la 
que podem fer en aquest joc. 

La bola farà caure les peces 
finals si tot el circuit està ben 
muntat, si cada part compleix 
la seva funció. 

La teoria del canvi ens ofereix 
la visió de conjunt i ens 
facilita trobar el sentit, 
entendre perquè ho fem i 
quin és el procés.



Confiança
Què necessitem per 
participar en una 
aliança?



Com s’alimenta la confiança?

CONFIANÇA

Trajectòria

Accions
Notorietat

Resultats
Resposta
Participació Canvis socials

Confiem en la marca, l’entitat 
o el projecte social

Coherència
Transparència
Permanència

Transformacions i 
canvis socials més 

sistèmics i 
duradors.

Són canvis crítics 
per als problemes 

que es volen 
resoldre



Compromís

Què necessitem 
dels socis / aliats?



Comprensió del 
projecte

Participació

Aportació de valor

Què necessitem dels socis d’una aliança?

COMPROMÍS

Implicació
Permanència

Apropiació

Disposar de la 
informació adequada.

Compartir un llenguatge 
i uns conceptes comuns.

Visualitzar els resultats 
esperats, en relació als 

canvis desitjats.

Visió
Coneixement
Saber fer
Posicionament
Relacions
Capacitat d’acció



Com funciona una 
Teoria del Canvi?



GRUP OBJECTIU
Qui són? 

Problemàtica 
social?

1

ACTORS CLAU
Qui te un rol clau?

3
ACTIVITATS I RESULTATS

Fites clau. Durada. Canvis 
directes observats

5

IMPACTE
Per a què?

Canvis desitjats?

2
HIPÒTESI

Com es produeix 
el canvi?

Factors clau d’èxit

4



Quan és útil una TDC?
Ens ajuda a entendre i explicar la relació entre 
els problemes que s'estan abordant i les 
estratègies que es fan servir per solucionar-
los?

"Si distribuïm il·luminació solar a comunitats en 
tota Àfrica, llavors les famílies poden tenir hores 
més productives al dia.

Si les famílies tenen hores més productives, els 
seus nivells d'educació i d’ingressos poden 
millorar. "

“Hem de crear arxipèlags de certeses per 
navegar en un oceà d’incerteses“ 
Edgar Morin

En una societat 
dinàmica i plena 

d’incerteses

Ajuda a validar hipòtesis de 
treball que provoquin canvis? (o 
a aprendre sobre l’experiencia?)

Hipòtesi de canvi



Recomanacions

Elaborar del final cap el principi. Des del canvi 
que volem provocar, cap als resultats a mitjà 
termini, les accions, i els objectius.

Canvis desitjats
(mig – llarg termini)

Accions

Millor si s’elabora amb totes les parts.
Destinataris, programadors, finançadors, 
avaluadors...

Objectius
Resultats 
intermedis
(curt termini)

Condicions

Realisme



Millorar el 
benestar i salut 

de persones 
grans en situació 

de solitud

Cultivant xarxes de relacions personals, millorem 
el benestar i la salut de persones grans

Esmorzars al mercat 
en companyia

Activitat lúdica 
dinamitzada

Institut
Centre Salut

Serveis Socials
Centre Esportiu

Persones grans en 
situació de solitud no 

desitjada, van més 
sovint als serveis 

mèdics, tenen més 
problemes de salut, 

molt sovint no 
s’alimenten bé al 
matí, fan menys 
activitat física i 

pateixen malestar 
personal.

Persones grans
Infermeres CAP

Servei domiciliari
Entitats socials 

Problema a resoldre

Activitats Resultats

Reducció de visites 
al CAP

Impacte

Reducció trucades 
a teleasistència

Valoració positiva 
persones

Hipòtesi

Les persones 
prenen la iniciativa 
per relacionar-se

Recursos i actors clau

Gremi Hosteleria

Xarxa de comerç

Actors
Indicadors



Alguns exemples 
de representació 
gràfica



http://www.accountabilitylab.org/what-we-learned-while-updating-our-theory-of-change/




https://artofagency.com/infographic-theory-of-change/






https://gh.bmj.com/content/3/1/e000617


Per què han de 
col·laborar, des del 
primer moment, el 
màxim d’actors de 
l’aliança



VISIÓ DES DELS SOCIS NO ESPECIALISTESVISIÓ DES DELS PROFESSIONALS ESPECIALITZATS

Llenguatge tècnic, que només entenen els 
especialistes.

Justificació des de l'òptica dels projectes.

Conceptes i supòsits implícits que es donen 
per obvis i sabuts.

Sovint, no coneix la "cultura" dels altres 
socis.

Llenguatge comprensible per als potencials 
socis, que no són especialistes.

Necessitat d'explicar les raons del que es 
fa i el com es fa.

Oferir màxima claredat sobre objectius, 
mitjans i resultats d'impacte.

Veure la connexió lògica entre accions i 
resultats.

Coneix els interessos i sensibilitat dels 
diferents actors

Per què han de col·laborar, des del primer moment, el 
màxim d’actors de l’aliança.

Crear espai 
comú



Què aporta la Teoría del canvi per crear aliances?

Facilita crear un relat, 
factor clau en la 
comunicació – difusió
(Clarifica la lógica causal) 

Planteja canvis significatius, 
de més valor per a tots els 
actors

RELAT

AVALUACIÓ

Si es verifica la validesa, el 
projecte és replicable o 
escalable. (Possibilitat 
d’extendre i multiplicar 
l’impacte.)

ESCALA
REPLICABLE

CANVIS SIGNIFICATIUS

Permet avaluar millor. 
(I no solamente al final)

Mostra el valor de cada soci
(sentir-se part)

VISUALITZA LA INCIDÈNCIA 
DE CADA ACTOR



Ho provem?



Repte local per 
la inclusió

Impacte 
esperat

Recursos i 
actors clau

Hipòtesi per al 
canvi

Com es produeix 
el canvi?

Factors clau d’èxit

Qui intervè
Factors clau d’èxit

Fites clau. Durada. 
Canvis directes 

observats

Activitats i 
resultats

Problemàtica 
social?

A qui afecta?

Per a què?
Canvis desitjats?




