
 

 

 

ASOCIACIÓN ALFASOL 

 

INTRODUCCIÓ A la FACILITACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT DE LA 
CONSCIÈNCIA GRUPAL: VISIÓ I EINES PER A EQUILIBRAR CURA I 

RESULTATS 

 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Igualtat en Comú Projecte amb Trajectòria 

 

DESCRIPCIÓ: 

El projecte consisteix en sis Tallers vivencials (7 hores c/o) dirigits a 

introduir en col·lectius bases teòriques i pràctiques de la Facilitació grupal 
(Iiface), una nova forma de funcionar en Grup, que ja ha sigut assajada 
amb resultats en col·lectius lligats al nou Paradigma d'aprofundiment 

democràtic. 

La Facilitació prove eines innovadores per a una nova cultura grupal: Els 

quatre espais (Connexió, Indagació, Comunicació G. Emocional grupal, i 
Presa de decisions) equilibrant Cura (persones i processos) amb Resultats, 
sense usar més temps: 1. Eines per a diagnosticar i proposar grupalment. 

2. Concepte Camp Grupal i Rols, para tot el que regeix ocultament la vida 
col·lectiva- malestars, xarxes de poder i estatus, diferències. 3. Nous estils 

de Lideratge i com potenciar-los. Objectiu. 4. Eines de comunicació. 
Transversal: desenvolupar una nova consciència grupal d'acord amb el nou 
paradigma democràtic. 

 

Cada sessió treballarà amb temes vius i estimularà a rèplica de l'après en 

grups de pertinença. 

Sessió 1. Introducció teòrica i pràctica a la Facilitació Grupal: Els Quatre 
espais 

Sessió 2. Introducció a l'àrea d'Indagació col·lectiva.  

Sessió 3. Introducció a l'àrea de Comunicació i Gestió Emocional:  

Sessió 4. La gestió de conflictes Grupals: el concepte de “camp grupal” i 
Rols.  

Sessió 5. Reunions eficaces i inclusives. Principis bàsics i eines.  

Sessió 6. Nous estils de Lideratge i Participació: Aptituds a desenvolupar. 

 

 

 



POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Persones d'unes 20-25 Associacions, inclosos col·lectius coneguts: 

1. Associacions i Xarxes de Dones, Serveis socials, joves i cooperació 

2. Col·lectius d'Agroecologia, Consum Col·laboratiu, emprenedors, projectes 
educatius. 

3. Persones amb compromís polític actiu en espais de Participació. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

S'ha acordat provisionalment realitzar els Tallers en el Centre Cívic El 
Finestral de la Zaidia que explica per a açò amb un local de Coworking 
adequat, i també amb activitats afins a la proposta plantejada. 

Està localitzat en C/ Fra Pedro Vives, prop del Carrer Sagunt i el riu. I les 
Torres de Serrano. 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Durant tres dècades de vida associativa (Atelier, Alfasol, Facilitasana) hem 

trobat el mateix tipus de problemes en la vida interna de totes les 
associacions: es narren com a “mal clima”, bàndols, lluites de lideratge, 

diferències cròniques, poca participació, i en canvi sobrecarrega d'alguns. 
Afectant finalment Resultats. 

El Discurs demana més democràcia, però al final moltes vegades “No se sap 
com”.  

Encara que la Facilitació grupal (Iiface) és alguna cosa nou (7-8 anys), ha 

sigut introduïda amb resultats en la PAH (en diverses ciutats) Barcelona en 
comú, i a Saragossa en Comú, entre uns altres. Alfasol - València- la va 

introduir per a Associacions de Dones, el passat 26 de Novembre (55 
inscrites), i ha treballat amb grups educatius, polítics i organitzacions. 

Aquesta proposta és alhora una visió i un conjunt d'eines innovadores, al 

servei del canvi de paradigma en la participació. “El que el que no es 
coneix, tampoc es pot voler”. Per açò nostra proposta serà vivencial i 

gratuïta. 


