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Societat educadora
Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques  
que han de moure l’educació?

Què caracteritza els nous lideratges socials i polítics de la Catalunya 
actual?

Projecte:

Nous lideratges en moments de canvi. Reflexions sobre lideratge i transformació social  

Anàlisi de les noves maneres de concebre i practicar el lideratge social i publicopolític 
a través dels ulls i la veu de joves activistes. L’estudi permet veure com es posicionen 
aquests joves enfront de l’actual moment de canvi, quines han estat les seves trajectòries 
vitals, com entenen el lideratge i, sobretot, com n’és de complex i plural tot plegat.

Equip del projecte:

Fathia Benhammou, Carola Castellà, Marc Parés, Joan Subirats (directors/coordinadors); 
Helena Cruz, Marc Grau i Gemma Sánchez.

Què ha motivat la nostra intervenció?

Cada cop es fa més evident que els canvis que les societats contemporànies estem vivint i 
patint no són canvis passatgers. Sembla lògic pensar que, si les societats estan can viant, 
les formes de governar aquestes societats també estan canviant. A través dels ulls i la 
veu de joves activistes que han participat en el programa Ordit s’analitzen els factors que 
expliquen les noves trajectòries del lideratge social i polític a Catalunya així com les carac-
terístiques d’aquests nous lideratges.
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 Idees força: 

– La importància del consens: “La regeneració democràtica passa perquè els espais de de-
cisió siguin més amplis i, sobretot, siguin vinculants i accessibles per a tothom. El ‘què’ és 
important, però el ‘com’ ho és tant o més. L’acció política passa per debatre sobre qües-
tions com ara la vida que volem o les polítiques laborals que necessitem. I també per la 
capacitat de generar consensos, que és importantíssima en l’exercici del lideratge.”

	 Elisenda	Alamany (Regidora de l’Altraveu a Castellar del Vallès)

– Construir lideratges col·lectius: “Els partits, centrats en el cap de files, parteixen d’un plan-
tejament egocèntric. Si es concentra tot en una sola persona no anirem bé. Els partits polí-
tics, entesos d’aquesta manera, haurien de començar a desaparèixer. Avui dia el lideratge 
correspon als moviments socials, perquè són els afectats directament i alhora també són 
els experts. Per tant, penso que les organitzacions polítiques haurien d’escoltar aquests 
experts.”

	 Pol	Gurdis (Activista ecologista)

– La necessitat d’unes normes clares: “Si hi ha uns estatuts i una mínima legalitat cal com-
plir-los sense passar-nos, per no ofegar l’organització. Cal una política més permeable que 
identifiqui lideratges en altres espais. Els sindicats ja no representen allò que represen-
taven i emergeixen noves figures a les quals no donem credibilitat però els n’hauríem de 
donar. És necessària una política menys partidista, amb menys estructura però a la vegada 
conscient que hi ha unes normes. Perquè l’assemblearisme en la teoria és extraordinari, 
però el dia a dia no funciona així. No fem trampes al solitari.”

	 Marta	Pascal	(Presidenta de la JNC i diputada de CIU)

– Internet com a forma d’aprenentatge polític. “Actualment disposem de més i millors eines 
per mobilitzar i il·lusionar la gent. La seva diversitat d’eines és una escola política increï-
ble! Internet ens ensenya que podem ser enunciadors molt potents. Tenim canals per arri-
bar a molta més gent, cosa que abans no ens haguéssim imaginat mai.”

	 Arnau	Monterde (Ateneu Candela de Terrassa)

“ Necessitem un lideratge exemplificatiu, honest i sense complexos. Allò que va bé, bé,  
i allò que no va bé, canviem-ho!”  

Marta Pascal (PRESIDENTA DE LA JNC I DIPUTADA DE CIU)  
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Font: Nous lideratges en moments de canvi. Reflexions sobre lideratge i transformació social (Presentació)

A L I A N C E S :

El 

72% 
opina que societat  
civil i partits polítics 
haurien d’actuar 
conjuntament

El 

70% 
pensa que la millor 
estratègia de lideratge 
enfront del canvi és la 
transformació

5 
perfils de lideratge: 
Autoritari, Visionari, 
Afiliatiu, Democràtic, 
Timoner i Coach

# innovació # lideratge# aprenentatge al llarg de la vida

Nous formats de lideratge i vinculació amb les institucions

Fundació Jaume Bofill  *  Què hem après
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