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EL PROJECTE 

 
 
 
A LA VIDA QUOTIDIANA FEM PROJECTES 
 
ÉS LA CONCRECIÓ DE LA POLÍTICA DE 
L’ENTITAT/ESCOLA/COMPANYIA DE DANSA 
 
TOTES LES PROFESSIONS FAN PROJECTES 
 
MATEIX ESQUEMA PER A PROJECTES: 

GRANS – PETITS 
PÚBLICS – PRIVATS – ASSOCIATIUS 
SERVEI – PROGRAMA – EQUIPAMENT - … 
SOCIALS - CULTURALS - COOPERACIÓ - ESPORTIUS … 
URBANS – RURALS 

 
 

3 CRITERIS 
 
 
 
EL MARTELL: EL PROJECTE ÉS LA NOSTRA 

EINA DE TREBALL 
 
 

 EL ”LIBRILLO DEL MAESTRILLO”: NO 

EXISTEIX UN MODEL ÚNIC DE DISSENY DE PROJECTES 
 
 

 LA PEL·LÍCULA: L’ORDRE DE REDACCIÓ NO ES 

CORRESPON SEMPRE AMB EL DE LECTURA 
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EXISTEIXEN DIFERENTS NIVELLS D’UN 
PROJECTE 

 
LA IDEA 
 
PRIMER ESBOÇ 
 
L’AVANTPROJECTE 
 
EL PROJECTE DE TREBALL 
 
EL PROJECTE DEFINITIU (JA REALITZAT) 

 
 
 

EXISTEIXEN DIFERENTS VERSIONS D’UN 
PROJECTE 

 
 
DOCUMENT DE TREBALL DE L’EQUIP 
 
EL QUE PRESENTEM A LES INSTITUCIONS 
 
EL QUE PRESENTEM A LA JUNTA O A L’ASSEMBLEA 
 
EL QUE PRESENTEM A LES USUÀRIES I ALS USUARIS 
 
EL QUE PRESENTEM ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
EL QUE PRESENTEM A LES ALTRES ENTITATS 
 
EL QUE PRESENTEM ALS PATROCINADORS 
 
 

DEFINICIÓ TERMINOLÒGICA 
 
 
PLA 
 
PROGRAMA 
 
PROJECTE 
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JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY DE PROJECTES 

 
 
 
OPTIMITZAR RECURSOS PER ACONSEGUIR MÀXIMS 
RESULTATS 
 
ORIENTAR LES NOSTRES ACCIONS DES DEL PRINCIPI 
 
TRENCAR VELLS ESQUEMES DE PLANIFICACIÓ 
 
FER UN PROCÉS DE REFLEXIÓ I DE RELLANÇAMIENT 
D’IDEES 
 
FIXAR PRIORITATS, ACTITUDS, CRITERIS COMUNS 
 
GENERALITZAR LES PRÀCTIQUES DE SEGUIMENT I 
CONTROL 
 
DISPOSAR D’UN DOCUMENT ESCRIT PER PRESENTAR 
 
DISPOSAR D’UN DOCUMENT ESCRIT QUE PERDURA 
 
FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DE TOT L’EQUIP 
 
ESTIMULAR I COHESIONAR ELS PROFESSIONALS 
 
MOSTRAR UN MÈTODE DE TREBALL A LES PERSONES QUE 
S’INCORPOREN A L’EQUIP 
 
MOBILITZAR DIFERENTS SECTORS EN UN PROJECTE COMÚ 
 
OFERIR UNA IMATGE DE SERIETAT I DE PROFESSIONALITAT 
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REQUISITS DEL DISSENY DE PROJECTES 

 
 
 
PERMETRE LA PRESA DE DECISIONS 
 
TENIR PERSPECTIVA DE GLOBALITAT 
 
SER COHERENT ENTRE LES SEVES FASES 
 
SER REALISTA I CONSEQÜENT AMB EL CONTEXT 
 
TENIR UNA FORTA COMPONENT D’ORIGINALITAT I 
RENOVACIÓ 
 
SER FRUIT D’UN PROCÉS ANTERIOR I ORIGEN D’UN 
POSTERIOR 
 
ESTAR OBERT A LA PARTICIPACIÓ D’ALTRES AGENTS 
 
CONÈIXER ELS PRESSUPOSTOS IDEOLÒGICS QUE ENS 
GUIEN 
 
ESTABLIR UNA TEMPORALITZACIÓ DEL DISSENY DEL 
PROJECTE 
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DIFICULTATS DEL DISENY DE PROJECTES (I) 

 
 
 
NO ESTÀ SUFICIENTMENT VALORAT ("PÈRDUA DE TEMPS") 
 
ES BUSCA EL QÜESTIONARI PER RESOLDRE LA FALTA 
D’ESTRUCTURACIÓ 
 
COMPLEXE DEL MISSIONER 
 
MUR DE LES LAMENTACIONS 
 
PROJECTES "BOLET" 
 
“EN CASA DEL HERRERO CUCHARA DE PALO” 
 
IMPORT-EXPORT SENSE FRONTERES 
 
PROJECTES "URBI ET ORBI" 
 
NOSTRA PIRÀMIDE 
 
CONSTRUÏM PROJECTES A LA CONTRA 
 
AGRAFIA DEL SECTOR 
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DIFICULTATS DEL DISSENY DE PROJECTES (II) 
 
 
 
EXISTEIX UN CULTE A L’ACTIVISME 
 
EXISTEIX UN CULTE A LA IMPROVITZACIÓ 
 
EL SEU IMPACTE ÉS POC VALORABLE 
 
HI POT HAVER PRIORITZACIÓN D’OBJETIUS POLÍTICS 
"OBSCURS" 
 
POT SERVIR ÚNICAMENT COM A JUSTIFICACIÓ O IMATGE 
 
OPTIMITZAR RECURSOS NO ÉS TAN IMPORTANT COM ENS 
SEMBLA 
 
NO INTERESSA AGLUTINAR ALTRES AGENTS 
 
NO INTERESSA LA PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP 
 
NO ES VALORA EL DOCUMENT ESCRIT 
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ESQUEMA GENERAL 

 
 
 
   Presentació 
   Breu resum 

I.   BASES CONTEXTUALS DEL PROJECTE 
 

 1. FINALITATS 
 2. DINÀMICA TERRITORIAL 
 3. DINÀMICA SECTORIAL 
 4. ENMARCAMENT EN EL CONTEXT D’ALTRES POLÍTIQUES 
 5. ORIGEN - ANTECEDENTS 
 6. ANÀLISI INTERNA DE L’ENTITAT 

 
 

DIAGNÒSTIC 
 

II.   DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 

  7.  DESTINATARIS  
  8.  OBJECTIUS I PREVISIÓ D’AVALUACIÓ 
  9.  CONTINGUT  
10.  LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
11.  ACCIONS 
12.  MODEL DE GESTIÓ 

 
 
 
 

III.   PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 
 

13.  PLANIFICACIÓ  
14.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA / REC. HUMANS 
15. COMUNICACIÓ 
16. FACTORS INFRASTRUCTURALS I TÈCNICS  
17. FACTORS JURÍDICS 
18. FACTORS ECONÒMICS 
19. ALTRES FACTORS 

 
    

20. PROCÉS D’AVALUACIÓ 
  Bibliografia (si es considera necessària) 
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SÍNTESI 
 
 
0 - EL PROJECTE COM A EINA DE TREBALL D’UN EQUIP  
 
Per començar a plantejar-se la seva feina, un equip necessita  fer un treball 
conjunt per definir alguns aspectes del projecte que ens serveixen com a 
element de partida comuna: definició terminològica, justificació del treball 
per projectes, requisits d’un projecte i dificultats que trobem en el disseny 
dels projectes. 
 
Tot això tenint en compte que el treball per projectes és l’eina dels 
professionals, molt més enllà del projecte pensat per demanar una 
subvenció, aconseguir un patrocinador, convèncer a un superior o 
aconseguir la participació activa d’un col·lectiu en ell. 
 
 
A - CONTEXT DEL PROJECTE 
 
Tota intervenció en la comunitat requereix d’un bon coneixement del seu 
context, entorn o realitat. Això és bàsic perquè nostres propostes siguin el 
més pròximes a les demandes i necessitats de la població. Per a això hi ha 
mètodes apropiats que hem d’usar. Cal saber que a pesar del gran esforç 
que representa un estudi exhaustiu del context, el seu resultat és útil per a 
un gran nombre de projectes. 
 
El context el definim a partir de tots aquells elements que hem de conèixer 
abans d’intervenir, que no podem modificar inicialment i que condiciona tot 
el nostre projecte. En aquest sentit cal saber aprofitar les oportunitats que 
presenta el context per donar força als projectes i resoldre les amenaces o 
deficiències que se’ns puguin presentar. 
 
Aquest context general es defineix a partir de: 
 
 
FINALITATS 
 
És el punt de partida del projecte, la raó última per la que actuem, el fi, la 
meta o objectiu principal. Defineix el projecte en la seva ideologia general, 
l’orienta en tot el seu desenvolupament i és assumida per tot l’equip que ho 
prenen com a referent en tot moment. Una bona argumentació de la 
finalitat del projecte és essencial per convèncer els nostres interlocutors de 
l'interès del projecte. 
 
La finalitat o finalitats (millor poques que moltes) se sustenta, en la mesura 
que sigui possible, en una argumentació i una justificació de tipus universal 
(lleis, declaracions, manifestos,...). Tenen unes bases ideològiques, 
històriques i socials en les que es basen. 
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DINÀMICA TERRITORIAL 
 
Tot projecte es desenvolupa en un territori concret (des del mes reduït al 
més extens). Si no volem fer projectes estàndard i desconnectats del seu 
emplaçament hem de conèixer gaire bé la nostra realitat o context 
territorial. Sovint és la clau de l’èxit ja que un bon coneixement del territori 
i sobretot dels seus habitants permet fer unes propostes molt ben dirigides 
des del seu inici. 
L’anàlisi de la dinàmica territorial es fa mitjançant mètodes sociològics o de 
màrqueting i contempla la població destinatària, les infraestructures, les 
dinàmiques socials i culturals, els fets que diferencien aquest territori 
d’altres, etc. 
 
 
DINÀMICA SECTORIAL 
 
Al seu torn, tot projecte té una vessant sectorial (arts escèniques o 
plàstiques, patrimoni, música, literatura, lectura pública, festes populars, 
etc.) que cal conèixer a fons. La paraula de l’expert és important aquí 
perquè és el que pot donar el toc de qualitat al projecte, encertar en les 
seves propostes i implementar-les amb encert. 
 
Igual que la dinàmica territorial, l’anàlisi de la dinàmica sectorial es fa 
mitjançant mètodes sociològics o de màrqueting i contempla la definició i 
posició social del sector, la seva vessant jurídica, econòmica i industrial si 
n’hi ha, però sobretot el seu coneixement professional, institucions i agents, 
mitjans de comunicació, etc. Inclou, doncs, una anàlisi de la competència. 
 
 
ENQUADRAMENT EN ALTRES POLÍTIQUES 
 
Els nostres projectes no han d’estar aïllats. S’enquadren, sempre que sigui 
possible, en unes polítiques més àmplies que els donen cobertura, sentit i 
idoneïtat en el moment actual. Aquestes polítiques poden ser de tipus 
sectorial (sobretot si el nostre projecte és sectorial) o d’un altre tipus, 
sobretot transversal (comuns a molts sectors). 
 
La seva anàlisi es fa des del coneixement de la globalitat i sovint justifiquen 
li existència del projecte com “una peça indispensable perquè tota el 
conjunt funcioni bé”. 
 
 
ORIGEN I ANTECEDENTS 
 
Conèixer quin és l’origen d’un projecte ajuda molt a entendre’l. És 
important, en alguns casos, definir-lo bé perquè pot ser vital per a la seva 
justificació. 
 
Els antecedents també contribueixen a explicar un projecte en la seva fase 
actual. El present s’explica pel passat. A més dels antecedents propis del 
mateix projecte també pot ser vàlid explicar altres projectes anteriors iguals 
o semblats al nostre. 
 
 



 12

 
ANÀLISI INTERNA DE L'ASSOCIACIÓ COM A ORGANITZACIÓ 
GESTORA 
 
Si fins aquí hem vist l’entorn en què es mourà el nostre projecte, ara hem 
de mirar atura dins de nosaltres mateixos i analitzar la nostra pròpia 
estructura. Una organització forta es pot plantejar projectes ambiciosos. 
Una feble haurà, abans, d’esmenar els seus punts fluixos o plantejar-se un 
projecte més modest, adaptat a les seves possibilitats. 
 
Mitjançant mètodes d’anàlisi d’organitzacions podem sondejar l’ “estat de 
salut” de la nostra trajectòria anterior, estructura formal, sistema de 
funcionament i disponibilitat de recursos de tota mena. 
 
 
 
B - DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 
En aquesta part es defineix el projecte, és la nostra proposta concreta i la 
detallem en el seu aspecte més lligat a l’acció. 
 
 
DESTINATARIS 
 
És fonamental conèixer i definir molt clarament qual és el o els destinataris 
a qui ens dirigim, per saber les seves necessitats, demandes, inquietuds, 
hàbits de consum, formes d’informar-se o capacitat per respondre a les 
nostres propostes.  
 
Els estudis de públic es basen en les tècniques més clàssiques del 
màrqueting i defineixen el nostre posicionament quant als destinataris que 
hem seleccionat. 
 
 
OBJECTIUS 
 
Defineixen els resultats que volem aconseguir. Guien a tots els components 
de l’equip en una mateixa direcció comuna assumida i compartida per tots. 
Entre d’altres característiques s’expressen de manera clara, és possible 
aconseguir-los i es poden avaluar. 
 
Es pot establir diferents nivells d’objectius segons sigui la durada i abast del 
projecte. Aquests es poden classificar per sectors culturals, temps, edats 
dels destinataris, aspectes de la política cultural, territori, etc. 
 
 
PREVISIÓ D’AVALUACIÓ 
 
Va sempre associada als objectius i cerca la manera de comprovar el nivell 
de compliment d’aquests i del procés del projecte. Ens serveix per ser 
autoexigents amb nosaltres mateixos i es concreta en uns indicadors 
prefixats que ens plantegem per dur a terme la dita avaluació. 
 



 13

Al seu torn, es fixa ja el procés d’avaluació (mètode, temporalitat, agents, 
etc.). Una avaluació permanent permet reorientar el desenvolupament d’un 
projecte per assegurar l’èxit dels objectius finals. 
 
 
CONTINGUT 
 
Es presenten les grans línies de continguts del projecte, el o els temes a 
tractar, les seves particularitats, el seu interès o la seva oportunitat. És 
quan el projecte pren cos ja que prenem les primeres decisions. És la nostra 
opció inicial. 
 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 
Un cop definits els objectius podem preguntar-nos quals seran els criteris, 
línies de treball o estratègies que configuressin la nostra metodologia 
general d’intervenció. Un mateix objectiu pot, per tant, aplicar-se des 
d’estratègies molt diferents que poden representar l’èxit o el fracàs del 
projecte. 
 
Les estratègies són més importants com més ambiciós en el temps i en l’espai 
és el projecte. 
 
 
ACCIONS 
 
És la part més operativa del projecte, la més visible, la que es materialitza 
en un programa d’activitats o d’accions a desenvolupar, la majoria de les 
vegades, directament per al públic. 
 
El programa fixa les activitats concretes en l’espai, el temps, els agents, les 
infraestructures, etc. 
 
 
MODEL DE GESTIÓ 
 
En el projecte es planteja la forma més idònia de dur-lo a terme optant 
entre una multitud de possibilitats que presenta des de la voluntat política 
d’implicar a altres agents en el projecte fins a criteris estrictament jurídics i 
administratius que faciliten donar resposta a aquestes inquietuds. 
 
 
 
C – PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 
 
Un cop definit el contingut de la proposta que fem, fa falta comptar amb 
eines de gestió per desenvolupar el projecte. Totes elles s’agrupen en 
diferents capítols que poden i han de ser desenvolupats pels propis gestors 
del projecte o per especialistes en cada matèria. 
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PLANIFICACIÓ  
 
Representa el primer pas a donar per dur a terme el procés de producció i 
en el que es planteja els mètodes de planificació, els seus calendaris, 
l'assignació de responsabilitats, etc. 
 
Hi ha mètodes aplicables que afavoreixen la planificació. Conèixer-los i 
dominar-los ben permet dur a terme projectes de manera segura i eficient. 
 
 
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
Estructurem un equip de professionals a partir d’unes necessitats de 
l'organització però també de les persones disponibles, de les seves 
voluntats, capacitats disponibilitats, etc. 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
Són tres capítols que han de ser abordats conjuntament encara que 
cadascun d’ells requereix un tractament específic. Hem de definir la imatge 
del nostre projecte, dissenyar un pla de relacions o comunicació permanent 
amb el nostre entorn ampli i estructurar la difusió del projecte en el seu 
aspecte més operatiu: les activitats. 
 
 
REQUISITS INFRAESTRUCTURALS I TÈCNICS 
 
Es requereix un tractament de les infraestructures detallat que permeti 
conèixer les necessitats del projecte però també que il·lustrin les decisions 
que hem pres. Es presenta sota la forma de llistes així com esquemes, 
plans, etc. 
 
 
ASPECTES JURÍDICS 
 
Si el projecte ho requereix, hem d’abordar tota la seva dimensió jurídica: 
legislació que ens afecta, creació d’organitzacions noves, estatuts, 
reglaments, contractes, acords, etc. 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA 
 
Aquest capítol agrupa tots els aspectes lligats a l’economia del projecte des 
de la consecució dels ingressos necessaris fins a la consignació prevista de 
les despeses. El pressupost, l’estat de comptes, el balanç final, l’anàlisi de 
costos, etc. són eines imprescindibles per a una bona gestió econòmica del 
projecte. 
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D - AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 
L’avaluació del projecte es du a terme durant la fase preparatòria de 
planificació, durant l’execució del mateix i sobretot al final de la nostra 
intervenció. Tindrem així tres grans àrees d’avaluació: els resultats, el procés 
i l'impacte. Estant ja prevista anteriorment, es tracta de realitzar-la amb tots 
els instruments de què disposem. 
 
Una bona avaluació és el preludi d’un bon projecte en el futur. 
 
 
 
 
 

DAFO 
 
És un mètode d’anàlisi d’una situació o realitat (institució, projecte, 
context, etc.) consistent en valorar les Oportunitats i Amenaces que 
genera l’entorn sobre un projecte i les Fortaleses (o punts Forts) i 
Debilitats (o punts Dèbils) que té l’organització que ha de gestionar 
aquest projecte. 
 
Es sol presentar sota forma de quadre de doble columna: 
 

Anàlisi de l’entorn del projecte 
Oportunitats Amenaces 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Anàlisi interna de l’organització 
Fortaleses Debilitats 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Cronograma de treball - Interacció 2004.

Feines Desembre 03 Gener 04 Febrer 04 Març 04 Abril 04 Maig 04 
Definició programa. gral.       ... ...                   
Encàrrec a conferenciants        ... ...                  
Encàrrec a coordinadors                           
Definició progr. seminaris                           
Gestió ponents seminaris        30%  50%  70%  90% ?... ... ... ... ...  ... ...     
Definició progr. complem.             ... ... ... ... ... ... ...  ...      
Gestió progr. complem.                           

PR
O

G
R
AM

A 

Agraïment/paga. ponents                           
Elaboració/recerca doc. IA                           
Recerca documental CERC                           
Recerca document. coord.                           
Documentació ponents             25%   50%  75% 90%        
Tractament de la  doc.                 30%  60%   90% 100    
Tancament documentació                     100      
Reproducció de la doc.                     50% 75% 100 ?   
Recepció documentació                           

D
O

CU
M

EN
TA

IÓ
 

Gestió post documentació                           
Definició imatge IA’04                           
Activació de pàgina Web        ?                   
Recerca de nous públics                           
Tancament del tarjetó                            
Edició tarjetó i edició Web         ?                  
Tramesa del tarjetó          ?                 
Tancament programa IA                           
Edició del programa                 ?          
Tramesa del programa                  ?         
Campanya mitjans comun.                           
Edició canvis de programa                           

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
 

Inscripcions                            
Muntatge oficina a CERC      ?                     
Instal·lació equip a CERC                           
Trasllat oficina a Fòrum                           
Trasllat oficina al CERC                           
Tancament oficina CERC                            
Encàrrec i prod. ambient.         ?                  
Instal·lació ambientació                           
Instal·lació senyalització                           IN

FR
AE

ST
R
U

CR
TU

R
A 

Seguiment logístic Fòrum                        

I 
 N

  T
  E

  R
  A

  C
  C

  I
  Ó

   
   

2
  0

  0
  4

 

   



 
FINALITAT 

Foment dels joves creadors 
en arts visuals de Barcelona 

 
 

ANÀLISI EXTERNA     ANÀLISI INTERNA 
 Els artistes triomfen a fora     L’Ajuntament, motor cultural 
 Els consagrats copen el sector    Experiència anterior ... 
 Joves amb talent , falta formació    Hi ha recursos 
 Dificultats per exposar     Bona connexió amb el sector 
 Poca gent a les exposicions    Excessiva imatge institucional 
   

 
 
 
 
 

  OBJECTIU 1      OBJECTIU 2   OBJECTIU 3  
 

             Aconseguir que els joves      Aconseguir una major             Aconseguir un increment de 
           creadors exposin en una  projecció internacional            públic a les exposicions 

                           galeria en un any  dels joves creadors            dels joves creadors 
 
 
 
 

ESTRATÈGIES 
 

Implicar a altres agents en el projecte 
Treballar conjuntament artistes consagrats amb joves talents 

Exposar a llocs poc habituals i propers a la gent 
 
 

 
 

         Curs      Editar  Organ.       Assistir   Atorgar    Pàgina          Programa  Tallers    Guia 
     Promoció catàleg Biennal      Biennals  beques      Web                 TV       Oberts   didàctica 

 
 

A          C          T          I          V          I          T          A          T          S 
 
 
 
 
 

AVALUACIÓ 
 

 
 

INDICADORS 
 

AGENTS 
 

MÈTODE 
 

TEMPORALITZACIÓ 
 

TRACTAMENT DE LES DADES 
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ALGUNS CONSELLS FINALS 

 
 
Sobre el context 
 
1 – Cal posar només aquella informació que al redactor li ajuda a 
entendre el context i explicar després la proposta de contingut i al 
lector li ajuda a entendre-la. 
 
2 – En el mínim de text cal posar el màxim d’informació. És una feina 
de síntesi pròpia del periodisme. 
 
El diagnòstic, com a síntesi analítica del context, ajuda a resumir els 
punts essencials i a relacionar-los entre ells. Sovint és l'inici del 
projecte atès que el gruix de la informació detallada en què aquest es 
basa s’afegeix, com a màxim, en els annexos. 
 
Cal no confondre l’anàlisi territorial amb un relat enciclopèdic i 
detallat de tot allò que existeix. La informació sol ser més útil per al 
lector si es troba sintetitzada, globalitzada, analitzada i 
interrelacionada. El detall i l’excés d’informació poc útil acaba 
molestant i dispersant la lectura. 
 
L’anàlisi del context serà més profund com més llunyà estigui el 
lector d’ell. I viceversa! 
 
Mai s’obté tota la informació necessària. En algun moment cal 
començar a fer propostes amb el que es té. Posteriorment es 
modificaran les propostes si s’obté una informació que ho requereix. 
 
No cal posar tota aquella informació innecessària, per molt que hagi 
costat obtenir-la. 
 
Convé ocultar certa informació sobre els punts febles de 
l'organització gestora i potser de l’entorn (Això sí, l’equip redactor ha 
de tenir-la en compte) 
 
 
Sobre els continguts 
 
Convé identificar molt bé el contingut propi del projecte. És el que li 
dóna la seva força. 
 
Cal no barrejar objectius, continguts, estratègies i activitats. 
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Encara que sigui a nivell intern, el projecte ha de preveure el procés 
d’avaluació. 
 
Les estratègies són importants a l’hora d’orientar l’acció del projecte. 
Un mateix objectiu pot ser assolit o no segons l’estratègia seguida. 

 
Cal analitzar bé els destinataris per oferir una proposta que encaixi 
amb les seves necessitats, voluntats i possibilitats. 
 
Les eines de planificació ajuden a realitzar el nostre treball més 
segur, fiable i eficient. 
 
 
Sobre l’estructura general 
 
El bon projecte és aquell que es pot llegir. Com més breu, però 
complet, millor. Els esquemes, taules, gràfics, mapes, plans, etc. 
ajuden a sintetitzar. 
 
Cal no encallar-se en la terminologia del projecte. Moltes coses 
poden ser descrites de diferents maneres. Es recomana evitar títols 
de cada capítol massa acadèmics i donar personalitat al projecte. 
 
Ha d’haver-hi una proporció lògica entre el volum de l’anàlisi del 
context i el dels continguts o propostes. 
 
La síntesi o el diagnòstic del context pot ser l'inici del projecte i tota 
la informació anterior pot anar en un annex a banda. 
 
Ha d’haver-hi un desenvolupament homogeni dels diferents capítols 
sense aprofundir més en els elements tècnics quan els continguts 
estan encara a nivell de proposta general. 
 
Pot haver-hi diferents versions d’un mateix projecte segons per a qui 
sigui: equip de treball, cap, premsa, entitats col·laboradores, 
patrocinadors, usuaris, etc. Poden variar en el nivell d’aprofundiment 
i en la focalització dels temes d’interès. 
 
No hi ha oblidar els elements que identifiquen el projecte i faciliten la 
lectura: títol, autor/a, índex, numeració de pàgines, resum, 
bibliografia si n’hi ha, etc. 
 
El que és important en una presentació adequada ajuda a la seva 
millor acceptació. 
 
El que és important en el projecte és que sigui útil com a eina de 
treball (factor intern) i de presentació (factor extern). 
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15 CONSELLS INFALIBLES PER FRACASSAR EN UN PROJECTE  
 

1. Treballa sempre en solitari, no ho facis en equip ni deleguis res. Els demés són 
una molèstia per a algú tan brillant como tu! 

 
2. Fes un esquema de treball complex, ple de símbols, fletxes, connectors, 

enllaços i contra fletxes. Utilitza termes rars, anglicismes difícils de pronunciar i 
nocions ambigües. Ningú entendrà res però fa modern i sempre sembla que en 
saps molt. 

 
3. Per a què fer un diagnòstic previ si ja saps què i com faràs en el teu projecte? 

Inventa primer la teva activitat i crea-li després un context a la seva mida. 
 
4. Anàlisis prèvies: per a què matar-te si ningú se’ls llegirà? Copia la primera 

pàgina web que trobis i prou. Si algú insisteix, afarta’l de dades. 
 
5. No val la pena innovar en un projecte. La gent no ho entendrà ni apreciarà. Fes 

algun retoc al projecte anterior i ja en tens un de nou. Has vist que fàcil? 
 
6. No investiguis sobre experiències prèvies. Segur que és la primera vegada en la 

història de la humanitat i en la capa de la Terra que algú ha tingut una idea tan 
original como la teva. És que ja no queda gent com tu! 

 
7. Assegura’t l’èxit del públic. Adreça’t a “tothom” i segur que l’encertes. 
 
8. No detallis els objectius. Quant més ambigus siguin més fàcil serà després 

inventar uns resultats satisfactoris. 
 
9. Pensa en l’avaluació només en acabar el projecte. Veuràs com sempre surt 

exitosa. 
 
10. Estratègies? Massa complicat. Oblida-ho. Segur que ningú les notarà a faltar. 
 
11. Centra el teu projecte en les activitats i no en els objectius. Les accions és allò 

que, al final, es veu. Tota la resta és bla-bla-bla. Si et pregunten digues que el 
teu objectiu és dur a terme les activitats. 

 
12. No perdis el temps planificant i fent cronogrames. Algú amb tanta veterania 

como tu no necessita aquests instruments. Fes-ho com sempre, si fins ara ha 
anat bé, per què ho hauríem de canviar? 

 
13. Qualsevol esquema de producció és bo. Total, després improvisarem, com 

sempre! 
 
14. No planifiquis els recursos i el temps, “ja ens en sortirem”: gran màxima de la 

planificació estratègica! 
 
15. No planifiquis les funcions de cadascú de l’equip. En la confusió sempre serà 

més fàcil donar la culpa a algú d’allò que surt malament i atorgar-te tu, com no! 
els factors d’èxit. 

 
 
Finalment recorda: si un projecte fracassa … sempre és culpa de la gent que no 
s’interessa per res!! 
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Què és la planificació estratègica i per a 

què serveix  
• Planificar: Organitzar els recursos disponibles per assolir 

els objectius 

• Recursos: temps, pressupost, persones associades i 
voluntàries, professionals, grups interns, altres entitats, 
empreses, programes, equipaments ... però també les 
il·lusions, les expectatives, les necessitats ... i els drets. 

• Objectius: els de cada organització  necessitat d’una 
política d’escola/entitat com a punt de partida = ideari. 

• Altres termes: Pla director, general, integral, global, 
funcional, mapa, propostes o idees de futur, etc. 

 



Què comporta endegar un procés de 
Planificació Estratègica 

• Vol dir treballar: 

 

1. a llarg termini  

2. amb amplitud conceptual 

3. contemplant tota l’organització  

4. fent-ho en equip 

5. treballant amb temps 



Orígens 

• Urbanisme, indústria, construcció, ensenyament, 
plans quinquennals,... 

 

• Multinacionals 

 

• Pla estratègic de ciutat, projectes joves, plans 
educatius de ciutat, plans d’acció cultural, etc.  



Motivació per fer un Pla estratègic 

• Increment de la importància de les àrees de treball dels 
centres/ companyies/festivals: visibilitat i centralitat 

• Increment de les demandes / necessitats / consum => 
més i millors serveis 

• Complexitat creixent dels processos socials i econòmics 
en els intervenim => nous i millors serveis 

• Aportació del que es fa a l’estructuració i cohesió social 

• Necessitat de posar ordre intern en el que ja es fa o té 

• Haver superat l’etapa de “l’activitis” => visió de futur 

• Visió electoralista: estímul o simple manipulació 

• ... perquè els demés també en fan 



Utilitat de la Planificació Estratègica - 1 

• Tenir (i mostrar) projecte a llarg termini 
• Ordenar actuacions, iniciatives, recursos  

marcar prioritats!!! 
• Definir finalitats  debat intern  
• Fixar-se objectius específics... i aconseguir-los 

(oposat a ”anar fent”) 
• Fixar-se estratègies per assolir els objectius 
• Adequar els recursos: equip + infraestructures + 

econòmics 
• Avaluar!! 



Utilitat de la Planificació Estratègica - 2 

• Dissenyar i posar en marxa nous serveis 

• Redreçar situacions / corregir desviacions 

• Conèixer la realitat (en valor absolut i relatiu) 

• Detectar Oportunitats i Amenaces de l’entorn 

• Detectar Fortaleses i Debilitats internes 

• Implicar sòcie/s, població, sectors, ...  
aportacions + complicitats 

• Motivar – implicar professionals de l’estructura 

• Compartir llenguatge 



Utilitat de la Planificació Estratègica - 3 

• Inter-relacionar agents de diferents sectors 

• Inter-relacionar agents de diferents organitzacions 

• Inter-relacionar diferents àrees/persones de la  

 mateixa organització 

• Reforçar el lideratge intern 

• Reforçar la imatge externa 

• Transcendir si existeixen canvis interns 

• Legitimar les actuacions posteriors 



Els “NO” de la PE 

• No substitueix una política, sinó que l’estructura 

• No serveix per amagar conflictes interns 

• No funciona si no encaixa en els instruments de planificació 
més amplis 

• No és útil si és només tècnic, polític, de sòcies/s... Ha de ser de 
tothom!! 

• No és realista si no té en compte les dinàmiques del 
territori/sector 

• No és real si no recull el màxim de punts de vista 

• No s’imposa un pla estratègic en temes socials, culturals.. 

• No convé fer-lo en vigília electoral intern 



Problemes que sorgeixen - 1 

• No hi ha suport tècnic: imposició de la direcció 

• No hi ha suport directiu real: impuls tècnic 

• No hi ha suport de la base: proposta de la “cúpula” 

• Hi ha problemes interns que bloquegen el procés 

• Hi ha por a la participació de les persones  

• Pel camí es refreden les ganes de fer el pla  

• La gent espera un procés participatiu vinculant  

• Sorgeixen enfrontaments/desencontres ancestrals 



Problemes que sorgeixen - 2 

• Participació escassa, tergiversada o desequilibrada 

• Buscar el consens porta a propostes poc arriscades 

• Les propostes de la gent són febles o impossibles 

• Existeixen pressions de diferents forces/sectors 

• No hi ha consens per a l’aprovació per totes les forces 

• Desgast si surt malament 

• Els plans acaben essent molt iguals entre ells 

• Es fa difícil d’aplicar i d’avaluar l’aplicació del Pla 

• Canvi intern... Tornar a començar tot!!! 



Identificació de variables a l’hora de 
plantejar un Pla estratègic 

• Encàrrec 

• Origen 

• Necessitats reals 

• Condicions inicials 

• Suports al procés 

• Objectius 

• Interessos ocults 

• Productes esperats 

 

• Agents / funcions 

• Procés / mètode 

• Instruments de treball 

• Comunicació 

• Terminis - calendari 

• Espais 

• Costos - pressupost 

• Continuïtat / avaluació 

 



Metodologia 

• No existeix un únic mètode vàlid per a tot i per a tothom 

• Existeix un esquema general de la planificació 

• Existeixen eines d’anàlisi 

• Existeixen eines de consulta 

• Existeixen eines de decisió 

• Existeixen eines de presentació 

• És millor una coordinació externa: neutralitat + credibilitat 

• Cal considerar totes les variables a tenir en compte 

• Cal preveure les fases d’un pla estratègic des d’un inici: 
planificar la planificació!!  



Esquema general de la planificació 
estratègica 

 

 

 

 

Objectiu 
estratègic 

Condicionants  
externs 

Condicionants  
interns 

Objectius operatius 

Estratègies 

Accions 



Esquema general d’un Pla estratègic 

Dades de  
situació 

Opinions 

Diagnosi 
Propostes  
d’acció 

E
s
tà

n
d

a
rd

s
 

Id
e

a
ri

 



Mètodes de treball - 1 

Mètode de treball Avantatges  Inconvenients 

Consulta documental 
Fàcil, ràpida, ajuda a l’inici, 

permet tenir dades formals 
Dades parcials i antigues 

Observació / visites 
Informació viva, coneixement 

espais, persones i programes 

Visió parcial o condicionada, 

temps 

Seminari intern de tècnics 

de l’organització 

Visió professional, debat, 

qualitat, implicació 

Visió parcial, defensa 

d’interessos 

Enquesta ciutadana Dades, quantificació, fiabilitat Cost, temps 

Entrevistes en profunditat 

a persones seleccionades 

Opinió qualitativa, idees, visió 

crítica, aval sobre el Pla 
Parcialitat, cost, selecció 

Entrevistes en profunditat 

aleatòries 

Representativitat social, 

idees, visió crítica 

Distància del sector cultural, 

cost, difícil implicació 

Debat o comissions 

d’experts 

Qualitat, visió professional, 

modernitat, consens sector 

Desplaçament població, 

distància, parcial, cost, temps 



Mètodes de treball - 2 

Mètode de treball Avantatges  Inconvenients 

Entrevistes en profunditat 

a grups seleccionats 

Opinió de qualitat, debat, 

idees, visió crítica 

Cost, temps, selecció, poca 

representativitat 

Entrevistes en profunditat 

a grups aleatoris 

Representativitat social, debat, 

opinió, idees, visió crítica 

Distància de la realitat 

cultural, cost, temps 

Debat (ciutadà) obert i 

participatiu 

Dret ciutadà, idees, diversitat, 

validació social, compromís 

Lentitud, dispersió, cost, 

contradiccions, manipulació 

Consulta popular de 

ponderació 

Validació popular, ponderació, 

implicació, visibilitat, exigència 

Representativitat dubtosa, 

condicionament, manipulació 

Aportació popular no 

presencial 
Accessibilitat, idees, implicació  

Puntual, complement, públic 

limitat, resposta escassa 

Debat en els òrgans de 

consulta política 

Visió i validació política, debat, 

consens, implicació, aprovació 

Tergiversació política, 

equilibri empobridor 



El tractament de la participació en el 
desenvolupament d’un pla estratègic 
d’un festival/ centre de creació/ 
companyia 



Requisits perquè es doni la participació - 1 

• Voluntat real de la junta directiva 
• Convenciment dels tècnics vers la participació 
• Existència de persones i grups preparats 
• Existència de canals de comunicació regulars 

entre l’associació i les persones associades 
• Existència d’una confiança mútua basada en 

relacions anteriors 
• Necessitat sentida de participar per part de la 

gent: motivació 



Requisits perquè es doni la participació - 2 

• Presentació de temes que animin a la participació 

• Realització d’un treball previ de motivació 

• Realització d’un treball previ de dotar el procés 
d’informació 

• Consens sobre els temes, agent convocant, ordre del 
dia, horari, lloc, etc. 

 



Requisits per a què es desenvolupi la 

participació - 1  
• Convocar de manera oberta, transparent i amb temps 

• Ser clars i directes amb els objectius de la convocatòria 

• Pensar en els condicionants de temps: època, dia i hora 

• Disposar l’espai de manera propícia per al debat 

• Explicar clarament les “regles del joc”: finalitat, mètode a 
seguir, terminis, estat actual, recopilació de resultats, ... 

• Definir molt bé el paper de cadascú dels participants 

• Treballar amb grups petits perquè tothom pugui parlar 

• Aportar sempre tota la informació necessària 

• Explicar enregistrament (si es fa) 

 



Requisits per a què es desenvolupi la 
participació - 2 

• Ser exigents amb el desenvolupament: puntualitat (inici i final), 
ordre en el torn de paraules, brevetat i concreció en les 
intervencions, correcció en el tracte mutu, etc. 

• Saber tractar els casos conflictius 
• Vetllar pels participants: acolliment, comunicació pre i post, 

documentació, càtering, etc... sobretot els més vulnerables 
• Facilitar recursos addicionals: espais, fotocòpies, ponents, viatges, 

enregistraments, temps, etc. 
• Fer un tancament de continguts de la sessió 
• Valorar i agrair públicament la participació 
• Explicar quines són les etapes següents 
• Posteriorment, mantenir el nivell d’informació i atenció a les 

persones i col·lectius participants  



Accions que podem fer per aconseguir la 
participació - 1 

• Fer una convocatòria formal, convincent i motivadora 
• Implicar la Junta sense que acapari protagonisme 
• Demostrar l’existència o voluntat d’un projecte sòlid 
• Mostrar visió a llarg termini: continuïtat 
• Garantir el retorn de la informació 
• Definir etapes per avaluar conjuntament el procés i els 

resultats 
• Donar suport a processos ja existents 
• Convocar, buscar, motivar i invitar interlocutors 

representatius i capacitats 



Accions que podem fer per aconseguir la 
participació - 2 

• Buscar complicitats, finalitats compartides, etc. 
• Plantejar àrees de treball properes a persones i col·lectius 
• Utilitzar terminologia comú amb la gent 
• No jugar dobles papers: institucional-personal 
• Donar tota la informació però no carregar excessivament 
• No enganyar / no coaccionar / no manipular 
• No crear falses expectatives prèvies 
• No prometre més del que es pot donar (sobretot si no depèn de 

nosaltres) 
• Buscar acord i consens 
• Respectar opinions divergents 



Accions que podem fer per aconseguir la 
participació - 3 

• No forçar situacions o acords difícils d’assumir per 
tothom (més val poc però possible i consolidable) 

• Acceptar ritmes de treball diferents entre les reunions 

• Delegar responsabilitats en participants 

• Complir / ser exigents amb els compromisos adquirits 

• Afavorir les interaccions entre participants 

• No interferir en pugnes internes dels demés 

• No interferir amb pugnes internes pròpies: mostrar 
coherència institucional 

• Estar obert a canvis en la metodologia de treball 

 



El tancament del Pla 
estratègic 



Síntesi de les fases del Pla 

• Creació de clima del pla – la motivació 

• L’acord de la direcció – la formalització 

• L’encàrrec intern – la coordinació 

• El disseny metodològic – el funcionament 

• La invitació dels agents – la inclusió 

• La difusió a tothom – la comunicació 

• La convocatòria – la participació 

• L’obtenció d’informació i opinió – la reflexió i el debat 

• La interpretació i el contrast – el treball tècnic 

• Els acords i l’aprovació – el consens 

• L’acte final – la presentació del Pla 

• La posada en marxa – l’aplicació del Pla 

• El seguiment de la seva aplicació – l’avaluació 



El document final: punt de partida 

• Presentació (justificació – argumentació) 

• Òrgans del pla 

• Metodologia de treball 

• L’ideari: posicionament sobre el tema  

• El marc conceptual: descripció del tema 

• Els antecedents en planificació estratègica pròpia o 
més àmplia 

 



El document final: la diagnosi 

• Anàlisi territorial: com som / com serem 
• Dades sociodemogràfiques comparades (Idescat + ajuntament) 

• Les percepcions i les opinions (enquestes, entrevistes, reunions...) 

• Anàlisi sectorial o temàtic: present i futur 

• Anàlisi per sectors de població 

• Anàlisi per grups d’edat 

• Anàlisi dels serveis i accions realitzades 

• Anàlisi per recursos: equip, espais, econòmics... 

• Anàlisi d’altres factors (interns, comunicació, etc.) 

• Conclusions i reptes en clau de futur (DAFO?) 



El document final: les propostes 

• Objectius del Pla 
• Opcions 
• Línies estratègiques / transversals 
• Projectes estratègics i propostes  
• Instruments 
• Agents responsables i col·laboradors 
• Interaccions amb altres polítiques / plans 
• Calendari d’implementació 
• Costos de la seva aplicació 
• Seguiment i avaluació 



Gràcies 


