
Transformació de conflictes en el Casal de Gent Gran d’Horta

Informació de l’entitat                                                                                                                             

El  Grup d’Educació per la Pau és una associació que té per objectiu últim promoure un canvi 
d’actituds  mitjançant  la  transmissió  de  continguts  i  estratègies  de  l’Educació  per  a  la  Pau 
Conflictual, amb el compromís de transformar i plantejar alternatives a les cultures de violència. El 
funcionament de l’associació és democràtic, amb respecte al pluralisme, la presa de decisions és 
sempre per consens, i exclou tot ànim de lucre.

Els  àmbits  d’actuació del Grup són l’educació formal,  no formal i  informal.  Les activitats  van 
adreçades a un públic general, però en destaquen els col·lectius de joves, educadores i educadors 
d’espais  formals  i  no  formals  i  d’altres  col·lectius  específics,  com ara  les  dones,  les  persones 
migrades o el voluntariat d’associacions.

La tasca desenvolupada, sobretot, pretén promoure la cultura de pau a través de proveir d’eines, 
recursos i habilitats, d’una banda, per gestionar els conflictes de manera noviolenta i creativa; i de 
l’altra, per promoure capacitats organitzatives més democràtiques i respectuoses amb les necessitats 
de les persones.

Es pot trobar informació del Grup d’Educació per la Pau a www.grupdepau.org

El projecte                                                                                                                                                     

Definició i objectius
El projecte  Transformació de conflictes en el Casal de Gent Gran d’Horta és  una prova pilot 
amb les persones voluntàries d’aquest casal.  La proposta consisteix en compartir amb el grup de 
voluntaris  i  voluntàries  vuit  sessions  quinzenals  d’una hora  i  mitja,  per  tal  de  treballar-hi  les 
gestions positives dels conflictes reals i quotidians de l’equip de voluntariat implicat al casal.

L’objectiu, doncs, és prendre consciència dels conflictes que generem quan estem en grup, quines 
emocions hi entren en joc, i quines estratègies podem posar en pràctica per establir relacions més 
constructives amb les persones de l’equip, prendre decisions de forma més respectuosa i tenir més 
present quines són les necessitats de totes i cada una de les persones integrants del grup.

Amb un any d’experiència en el programa de Voluntariat i Participació Social de l’obra social de la 
Caixa a diferents casals i esplais de gent gran, hem constatat la necessitat d’un espai per poder 
parlar  de l’experiència  del  voluntariat,  que permeti  posar  sobre  la  taula  el  conjunt  de  matisos, 
emocions i expectatives de les persones que en participen i faciliti, en conseqüència, unes relacions 
millors. 

Persones destinatàries
El projecte i prova pilot està destinat als voluntaris i voluntàries del Casal de Gent Gran d’Horta. El  
duem a la pràctica en aquest casal perquè les persones que l’integren han manifestat interès en 
tractar la transformació de conflictes i repensar-hi la tasca voluntària.

Metodologia
Treballarem amb dinàmiques  i  activitats  participatives,  que  involucrin  tot  el  grup i  facilitin  la 
creació d’un espai de cura i confiança. Aquest espai permetrà d’una banda, compartir reflexions i 



aprenentatges  sobre  les  relacions  al  grup;  de  l’altra,  poder  abordar  alternatives  i  respostes  als 
conflictes reals dels i les participants.

Farem servir la metodologia  sòcio-afectiva: a través de les activitats proposades, explicitarem les 
vivències individuals i els sentiments que ens generen per arribar a una reflexió i, si s’escau, una 
transformació, proposta o acció.

El conjunt d’activitats que plantejarem tenen la finalitat de tractar els conflictes de l’experiència 
particular  i  present  del  grup,  de les característiques,  problemàtiques,  punts forts  i  febles de les 
dinàmiques existents de l’equip de voluntàries i voluntaris del casal d’Horta.

Avaluacions
Al llarg del projecte realitzarem tipus diferents d’avaluació:

D’entrada, realitzarem una valoració inicial, diagnòstica, per assabentar-nos i posar en comú les 
expectatives que les facilitadores i els i les membres del grup tenim del projecte, per proposar i 
definir com el volem encarar.

A continuació, tancarem cada una de les vuit sessions amb una valoració de l’espai d’aprenentatge. 
Les avaluacions serviran per prendre consciència d’aspectes diversos de la sessió feta, de la utilitat i 
impacte  de  la  sessió,  de  les  opinions  de  totes  i  permetrà  adaptar  les  següents  sessions  a  les 
necessitats i requeriments del grup. Servirà, a més, per valorar l’hàbit de revisar sempre els espais 
compartits.

En  tercer  lloc,  farem  una  sessió  d’avaluació  al  final  del  projecte,  en  què  avaluarem diversos 
aspectes, entre d’altres, la participació, l’interès, el nivell de canvis experimentats, l’adequació de la 
metodologia, el paper de les facilitadores, la idoneïtat i utilitat dels temes tractats, el ritme de les  
sessions i el respecte entre els i les companyes i el fet d’aplicar-ne aprenentatges i metodologies 
més enllà de les sessions programades.

Per últim, des del Grup d’Educació per la Pau i al llarg de tot el projecte anirem avaluant l’impacte 
del  treball  de  transformació  de  conflictes  amb  l’equip  de  voluntaris  i  voluntàries,  per  tal  de 
sistematitzar la pràctica i millorar el projecte de cara a aplicar-lo en altres casals i esplais.

Estratègia de difusió i reproducció del projecte prevista
Preveiem una coordinació,  tant  amb la  direcció del  Casal  de Gent Gran d’Horta,  com amb les 
treballadores de Tasca. D’altra banda, plantegem la prova pilot com la primera posada en pràctica 
d’un projecte que creiem útil reproduir en altres casals i esplais, amb la flexibilitat per adaptar-lo a 
les característiques concretes de cada centre.

Beneficis que aporta a la societat                                                                                                        

Per norma general, quan es creen grups de treball, els espais de trobada es destinen a la producció: 
establir objectius, planificar, desenvolupar, revisar. El volum de feina és gran, es vol arribar a tot i  
no queda temps pel com es viu, el com se sent, en definitiva, les vivències individuals. Si parlem de 
conflictes,  parlem de  dificultats  en  el  projecte,  però  costa  molt  obrir  espais  per  parlar  de  les 
relacions  dins  del  grup. Perquè perduri  en el  temps i  tingui  èxit,  un grup s’ha de cuidar.  S’ha 
d’escoltar  sense  judicis,  ha  de  poder  confiar,  ha  de  conèixer  els  objectius  i  les  inquietuds  de 
cadascú, s’han de visibilitzar rols, prendre consciència de diferències de rang. 

Dedicar un espai on el grup i les persones que el formen siguin l’objectiu permet transformar els 



 conflictes quotidians, aprenent i fomentant la cultura de pau i diàleg, no només des del pensar, sinó 
també des del sentir. Dedicar un temps a revisar-se, a millorar la comunicació, revertirà de manera 
positiva en el model de relacions que s’estableixen, ja no només dins el grup, sinó en els diferents 
àmbits relacionals de cada persona. 

Posar un focus d’atenció en aquest treball garanteix una millora en l’organització de la tasca al 
casal, en l’activitat que aquest duu a terme i en el benestar, no només de les persones voluntàries,  
sinó també de les usuàries. 

La potencialitat d’aquest projecte és un canvi d’enfocament. Enfoquem-nos en les persones en una 
societat enfocada als objectius i als resultats. 

Per què consideres que el projecte és especialment mereixedor d’aquesta dotació 
econòmica?                                                                                                                                                  

Les necessitats a les quals respon aquest projecte s’han detectat a partir de la feina que ja s’està 
duent a terme als Casals de Gent Gran. Aquest projecte es planteja totalment vinculat al Programa 
de  Voluntariat  i  Participació  Social,  sumant  esforços  a  les  actuacions  que  ja  s’estan  realitzant. 
Creiem en la necessitat d’acompanyar i cuidar el grup no només en el seu procés de creació, sinó al  
llarg de la seva trajectòria vital, aprenent eines d’autoconeixement i autoavaluació que permetin que 
el grup sigui capaç de ser ferm per mantenir la tasca que realitza i flexible per acollir la diversitat 
interna i externa i adaptar-se i transformar-se atenent les necessitats que vagin sorgint. 

Plantegem aquesta prova pilot com a suport per consolidar el grup de persones voluntàries, ja siguin 
grups nascuts arran del projecte com grups que porten més temps funcionant, oferint-los eines per 
autogestionar-se com a grup, per cuidar la salut del grup, entenent que aquest és un requisit bàsic 
per a la seva continuïtat i per a l’èxit de les seves actuacions.  


