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Què pretén el webinar?

• Orientar

• Inspirar

• Aportar criteri i exemples

• No hi ha receptes concretes, ni plantilles, ni metodologies



Una idea clau: Estratègia no és 
(només) això



Sumari

1. Definició. Tenir clar de què va tenir una estratègia. 

2. Grans models. Optar pel tipus de model estratègic que més s’adapti 
a la teva realitat i el que vols aconseguir.

3. Visió global i procés d’elaboració. Mantenir sempre una visió global 
i garantir un procés de reflexió ben dissenyat, afrontant-lo 
esportivament. 

4. Lideratge i gestió del canvi. El lideratge tot just comença quan 
tenim el document del pla estratègic. 

5. Una estratègia que marqui la diferència? Preguntes clau i 
exemples. Surt de la capsa i pensa en gran!



1. Definició
Tenir clar de què va tenir una estratègia. 



De què va tenir una estratègia?

On volem anar. (Què volem aconseguir?) A ser 
possible no autoreferencial, sinó amb l’objectiu de 
canvi social

Com pretenem arribar -hi.

Decidir:



1. Què volem aconseguir? 
2. Com ho voleu aconseguir?
3. Preguntes?

https://cutt.ly/estrategiaONG

https://cutt.ly/estrategiaONG


Quines necessitats/preocupacions?

Necessitats en creixement

• Necessitats derivades de la 
pandèmia

• Necessitats derivades de 
l’increment de les desigualtats i la 
pobresa

• Increment dels moviments 
migratoris

• Envelliment de la població

• Increment de la diversitat

• Equitat de gènere

• Canvi climàtic

Com’s estratègics a l’alça

• Gestió col·laboradors, voluntariat, persones

• Mesurar l’impacte

• Millorar els serveis i arribar a més 
beneficiaris

• Innovar

• Ser més coneguts i generar més confiança

• Atracció, generació i retenció del talent

• Incidència política i mobilització

• Aconseguir millorar el marc legal

• Digitalització, canvis tecnològics

• Captació de fons/recursos

• Transparència, democratització i bon govern

• Ser més eficients

Preocupacions i necessitats més presents actualment en les entitats



2. Grans models
Opta pel tipus de model estratègic que més s’adapti a la teva 
realitat i el que vols aconseguir.



Molts models

• Planificació estratègica clàssica / planificació integral

• Marc lògic

• Teoria del canvi

• Estratègies “Agile”

• Collective impact

• Systems Change



Rols possibles de les entitats

Segons dimensió:

• Petita / Mitjana / Gran

Segons governança

• Fundació

• Associació

• Fonamentada en voluntaris, 
en gestió de serveis, amb 
fons propis?

Segons rol/pulsió central:

• Proveïdora de serveis

• Incidència política, think tank

• Formació, capacitació

• Incubadora, laboratori

• Representant de col·lectius

• Definició d’estandards

• Watchdog



Fer virar un transatlàntic o explorar?

• Organitzacions centrades en serveis, producte i 
operativa. 

• Organitzacions fortament dependents de 
finançadors externs.

• Gran pla estratègic on es van reajustant serveis i 
projectes. 

• Solucions incrementals i progressives.
• Exemple: Entitats de gestió de serveis.

• Organitzacions més orientades a la incidència, 
protesta, o a integrar posicions i interessos. 

• Organitzacions independents o bé interdependents. 
• Identificació de problemes i disseny/impuls de 

solucions. 
• Impuls de projectes concrets que tenen potencial de 

canvi sistèmic. 
• Exemples: Taula Entitats Tercer Sector, Fundació 

Bofill, PAH, Associacions de veïns. 

Simplificació del model de Eveline van Mil. (stakeholder dialogue, 2004)



3. Visió global i procés
Mantingues sempre una visió global i garanteix un procés de reflexió 
ben dissenyat, i cal afrontar-ho esportivament. 



Passos clau per elaborar una estratègia

1. Tenir clara la situació actual i la missió/visió de l’entitat. On som, quins problemes tindrem, 
quins problemes vindran? Quina és la nostra missió? Què volem aconseguir en la propera fase 
de l’entitat? Quin seria l’”end game”?

2. Analitzar en base a diferents tècniques: DAFO, Mapa d’actors, etc.

3. Construir i sospesar diferents estratègies alternatives: estratègies ofensives, defensives, 
integrals, desencadenants, etc.

4. Fer prospectiva i recerca. Què estan fent d’altres que ens podria funcionar?

5. Posar a prova les nostres opcions: Oportunitat (sistèmica), Competència (viabilitat), 
Compromís (motivació) - 3 condicions Peter Druker.

6. En base a l’estratègia (o estratègies) escollida, desenvolupar les accions amb indicadors de 
procés i d’assoliment. 

Preguntes clau:

- A qui fem participar? Només a la direcció? Tots els treballadors/es? Tots els socis/es? Patronat? 
Destinataris? Actors clau implicats?

- Quins documents fem? Graelles? Document sencer amb el pla? Power point amb l’essència?



Missió/Visió

Anàlisi i 
prospectiva

Factors condicionants

Estratègia

Lideratge i seguiment

Objectius i accions

Què volem aconseguir? Què volem ser en el futur?

On som? Quines oportunitats i riscos tenim? Què fan d’altres?

Quins factors són crítics per aconseguir l’estratègia amb 
èxit? Com afecta l’evolució del context als factors crítics?

Com pretenem aconseguir la nostra missió/visió?

Com despleguem l’estratègia? Com fem 
seguiment? Com gestionem el canvi? Quins 
indicadors són clau?

Quines accions ens fan assolir 
l’estratègia? Quines són 
prescindibles?

• Valors, història..
• Tendències
• Idees de voluntariat, 

socis/es, 
treballadors/es 

Visió global



5. Lideratge i gestió del canvi
El lideratge tot just comença quan tenim el pla estratègic. 



Recomanacions clau per al lideratge

• Comunicació efectiva de l’estratègia. S’ha de poder transmetre i 
comprendre fàcilment, s’ha de poder recordar, i s’ha de poder dur a la 
pràctica. 

• L’acció sempre ens pot portar la falsa sensació d’estar avançant. Cal 
preguntar-se periòdicament si el que estem fent ens està fent avançar 
en l’objectiu a llarg termini. 

• Equilibri entre lideratge jeràrquic vs. distribuït.  Lideratge fort des de 
direcció (llavors calen pocs projectes estratègics) o lideratge distribuït 
en base a la missió (llavors poden haver més projectes a la vegada). 



Gestió del canvi

Descongelar Alinear Recongelar

Problematitzar

Guanyar els cors

Generar consensos 
i aliats

Generar una visió i 
objectius

Possibilitar 
l’exploració i l’acció

Assentar 
precedents d’èxit

Escalar els bons 
projectes

Gestionar els suports 
i l’agenda de canvi.

Detectar i neutralitzar 
resistències

Pensar i prioritzar bé 
quins seran els grans 

projectes: Bucs insígnia.

Normativitzar, 
generalitzar



6. Una estratègia que marqui la 
diferència? Preguntes clau i 
exemples



Una estratègia que marqui la diferència? 

1. En quin aspecte una aliança podria provocar un salt en l’escenari/sistema?

2. Concentrar-se en un canvi en un àmbit concret que provoqui canvi sistèmic?
• Canvi de regulació? 
• Inici d’una nova política pública o d’un nou tipus de serveis?
• Generació de nous protocols d’intervenció/gestió? Nous estàndards o nou disseny d’un servei?
• Canvi del “frame” o canvi cultural?
• A qui hauríem de convèncer per a fer el canvi imparable?

3. En quin àmbit demostrar que una idea és factible, podria fer canviar l’escenari?

4. En quins àmbits podem escalar ràpidament un projecte o acció que respon a una 
necessitat generalitzada?

5. En quins aspectes podem aconseguir més impacte introduint petites millores en el 
que ja fem?

6. Quins canvis organitzatius podrien ajudar a l’organització a tenir més impacte?  



1. America after 3pm Alliance



Una estratègia que marqui la diferència? 

1. En quin aspecte una aliança podria provocar un salt en l’escenari/sistema?

2. Concentrar-se en un canvi en un àmbit concret que provoqui canvi sistèmic?
• Canvi de regulació? 
• Inici d’una nova política pública o d’un nou tipus de serveis?
• Generació de nous protocols d’intervenció/gestió? Nous estàndards o nou disseny d’un servei?
• Canvi del “frame” o canvi cultural?
• A qui hauríem de convèncer per a fer el canvi imparable?

3. En quin àmbit demostrar que una idea és factible, podria fer canviar l’escenari?

4. En quins àmbits podem escalar ràpidament un projecte o acció que respon a una 
necessitat generalitzada?

5. En quins aspectes podem aconseguir més impacte introduint petites millores en el 
que ja fem?

6. Quins canvis organitzatius podrien ajudar a l’organització a tenir més impacte?  



2. Campanya per la llei 24/2015: 
antidesnonaments i contra la pobresa energètica



Una estratègia que marqui la diferència? 

1. En quin aspecte una aliança podria provocar un salt en l’escenari/sistema?

2. Concentrar-se en un canvi en un àmbit concret que provoqui canvi sistèmic?
• Canvi de regulació? 
• Inici d’una nova política pública o d’un nou tipus de serveis?
• Generació de nous protocols d’intervenció/gestió? Nous estàndards o nou disseny d’un servei?
• Canvi del “frame” o canvi cultural?
• A qui hauríem de convèncer per a fer el canvi imparable?

3. En quin àmbit demostrar que una idea és factible, podria fer canviar l’escenari?

4. En quins àmbits podem escalar ràpidament un projecte o acció que respon a una 
necessitat generalitzada?

5. En quins aspectes podem aconseguir més impacte introduint petites millores en el 
que ja fem?

6. Quins canvis organitzatius podrien ajudar a l’organització a tenir més impacte?  



3. Fundació Tutelar Familiar



Una estratègia que marqui la diferència? 

1. En quin aspecte una aliança podria provocar un salt en l’escenari/sistema?

2. Concentrar-se en un canvi en un àmbit concret que provoqui canvi sistèmic?
• Canvi de regulació? 
• Inici d’una nova política pública o d’un nou tipus de serveis?
• Generació de nous protocols d’intervenció/gestió? Nous estàndards o nou disseny d’un servei?
• Canvi del “frame” o canvi cultural?
• A qui hauríem de convèncer per a fer el canvi imparable?

3. En quin àmbit demostrar que una idea és factible, podria fer canviar l’escenari?

4. En quins àmbits podem escalar ràpidament un projecte o acció que respon a una 
necessitat generalitzada?

5. En quins aspectes podem aconseguir més impacte introduint petites millores en el 
que ja fem?

6. Quins canvis organitzatius podrien ajudar a l’organització a tenir més impacte?  



4. LECXIT



Una estratègia que marqui la diferència? 

1. En quin aspecte una aliança podria provocar un salt en l’escenari/sistema?

2. Concentrar-se en un canvi en un àmbit concret que provoqui canvi sistèmic?
• Canvi de regulació? 
• Inici d’una nova política pública o d’un nou tipus de serveis?
• Generació de nous protocols d’intervenció/gestió? Nous estàndards o nou disseny d’un servei?
• Canvi del “frame” o canvi cultural?
• A qui hauríem de convèncer per a fer el canvi imparable?

3. En quin àmbit demostrar que una idea és factible, podria fer canviar l’escenari?

4. En quins àmbits podem escalar ràpidament un projecte o acció que respon a una 
necessitat generalitzada?

5. En quins aspectes podem aconseguir més impacte introduint petites millores en el 
que ja fem?

6. Quins canvis organitzatius podrien ajudar a l’organització a tenir més impacte?  



Més informació?
Secció de planificació estratègica de l’SSIR: 
https://ssir.org/the_value_of_strategic_plannin
g_evaluation

El pla estratègic de les associacions (CRAJ) 
https://crajbcn.cat/wp-
content/files_mf/But901_125_Elplaestrat%c3%
a8gicdelesassociacions.pdf

6 Guies bàsiques per elaborar el pla estratègic
de la teva entitat
https://xarxanet.org/projectes/recursos/6-
guies-basiques-per-elaborar-el-pla-estrategic-
de-la-teva-entitat

https://www.fsg.org/publications/wat
er_of_systems_change

https://ssir.org/the_value_of_strategic_planning_evaluation
https://crajbcn.cat/wp-content/files_mf/But901_125_Elplaestrat%c3%a8gicdelesassociacions.pdf
https://xarxanet.org/projectes/recursos/6-guies-basiques-per-elaborar-el-pla-estrategic-de-la-teva-entitat
https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change

