
 
Un i ta t de  Cone ixement –  Conste l · l a c i ons  organ i tza c i ona ls  

Ma ig  20 1 0  

factorhuma.org  -1- 
Fundació Factor Humà 

UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

CCoonnsstteell·· llaacciioonnss  
oorrggaanniittzzaacciioonnaallss  

"El passat, present i futur es mesclen en nosaltres. Estem fets de 
capes, cèl·lules, constel·lacions” 

Anaïs Nin 
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Què és? 

ü Les constel·lacions organitzacionals són una eina que permet accedir 
a les dinàmiques sistèmiques que estan funcionant en una organització per 
tractar de comprendre-les, corregir-les i donar claus de solució mitjançant la 
visualització dels conflictes a través d’una tècnica visual d’origen 
terapèutic. 

ü En una sessió de constel·lacions es demana al client que configuri 
espacialment la seva problemàtica, que posi fora i externalitzi  la imatge 
mental que té del problema a través de símbols o persones que actuen com 
representants dels elements d’aquest problema. Aquesta ordenació dels 
representants en l’espai permet al client veure allò que està succeint en 
l’organització des d’un punt de vista global i accedir a possibles solucions 
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que han estat ocultes i bloquejades durant molt de temps en dinàmiques 
invisibles. 

ü El terme constel·lació fa al·lusió al fet de representar fora (en un espai, 
com una sala) les relacions entre els agents que intervenen en el problema a 
resoldre creant entre ells un mapa de relacions similar als mapes 
astronòmics amb què els antics representaven les constel·lacions.  

ü La tècnica té el seu origen en la teràpia familiar i sistèmica de Bert 
Hellinger, que consisteix en crear representacions inconscients 
exterioritzades en forma d’imatges espacials per tal de visualitzar els 
conflictes o el patró relacional. Aquesta representació espacial és una 
recreació a escala del conflicte o problema a resoldre que permet veure el 
sistema com un tot de relacions. 

Els principis teòrics en què es basen les constel·lacions organitzacionals 
són: 

§ Dret a la pertinença: una organització és un sistema i tothom se 
n’ha de sentir part integral. Si s’acomiada arbitràriament o no es 
manté la lleialtat a l’organització, es genera un desequilibri 

§ Donar i rebre: ha d’haver-hi un equilibri entre el què s’aporta a 
l’organització i el què se’n treu. A les organitzacions hi ha una 
comptabilitat interna d’allò que s’ha donat i s’ha negat a 
cadascú que es transmet en el temps. Els desequilibris com 
l’entrega excessiva o l’explotació danyen el sistema 

§ Ordres jeràrquics: hi ha una ordre de precedència que cal 
respectar. Ordres evidents com que la direcció està per sobre, 
però també ordres tàcites o inconscients com que l’antiguitat 
en una organització crea una precedència implícita per sobre de les 
persones que acaben d’arribar encara que estiguin dins el mateix 
nivell jeràrquic 

ü La teoria de constel·lacions sosté que qualsevol alteració de l’ordre 
del sistema, com ara un acomiadament injust, un tracte desigual o la sortida 
accidentada d’un dels socis fundadors, crea una pertorbació que, encara que 
succeís fa temps, s’hereta i es fossilitza alterant el funcionament de tota 
l’organització. 

Les principals característiques d’aquesta tècnica són: 

§ Sol usar-se en sessions de coaching individuals i anònimes 

§ És un enfocament sistèmic centrat en la solució 

§ Les sessions són curtes, d’una o dues hores, i fan aflorar molta 
informació oculta en poc temps 

§ Depenent de l’estil del facilitador i del tema proposat, poden 
generar certa intensitat emocional per part d’alguns participants 
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§ És una tècnica originaria d’Europa Central molt innovadora i 
encara poc desenvolupada a l ’Europa Occidental i a l’Europa 
Meridional 

ü Les principals àrees d’aplicació de les constel·lacions organitzacionals 
són molt amplies perquè són una manera d’observar l’organització, unes 
lents amb les quals mirar la realitat: lideratge, fusions, anàlisis d’estructures 
de poder, situacions de conflicte, problemes de les empreses familiars, 
comunicació o motivació; i, en menor mesura: selecció o trasllat de 
personal, introducció de nous productes en el mercat o desenvolupament de 
nous processos o àrees de treball en una empresa o organització. 

ü Els crítics amb aquesta tècnica assenyalen que: 

§ Les diferències entre el sistema familiar i el sistema organitzatiu 
són notòries. Si el facilitador no té en compte aquestes diferencies, 
poden haver-hi problemes 

§ És difícil mesurar-ne l’impacte perquè no és un procés amb 
objectius preestablerts sinó una via cap el diagnòstic que ajuda 
al client a desbloquejar una situació i trobar les solucions per ell 
mateix 

§ Prima massa les apel·lacions a la jerarquia, a la tradició i a 
l’acceptació d’un suposat ordre natural 

§ Els principis terapèutics en què es basa no estan encara sostinguts 
per un corpus empíric prou ampli 

 

Eines 

ü Facilitador: és el professional que dirigeix la sessió, normalment format 
en psicologia o en tècniques de coaching. Fa preguntes al client i als 
representants sobre com se senten i supervisa les successives reordenacions 
de la constel·lació fins a identificar la posició que resulta més harmoniosa.  

ü Client: és la persona per qui es fa la sessió. Descriu al facilitador la 
situació de l’organització i quina creu que seria una bona solució. Després 
escull les persones que faran de representants, les col·loca intuïtivament i 
comunica al facilitador la reacció que sent davant les diferents relacions 
espacials que es donen entre ells. 

ü Representants: quan es fa una sessió amb representants (i no amb 
símbols), els representants no coneixen el client i no tenen informació prèvia 
sobre el conflicte. Poden ser o bé clients que fan de representants en les 
sessions d’altres clients o bé actors. La seva funció és representar els agents 
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que intervenen en el conflicte plantejat pel client. Els representants poden 
fer de: 

§ Persones individuals: un cap, un company, etc. 

§ Entitats complexes com ara tot un departament, els proveïdors, 
els clients o organitzacions senceres en el cas d’una fusió 

§ Entitats abstractes com ara elements del Quadre de 
Comandament Integral o d’un projecte concret 

ü  La funció del representant és permetre que el client visualitzi el 
conflicte. Però el seu rol no només és passiu: els representants han de 
comunicar les seves sensacions corporals (calor, fred, dolor, etc.), 
pensaments sobre els altres en la constel·lació (interessat, indiferent, 
recelós, etc.) o emocions (ràbia, tristesa, etc.). Els representants també 
poden sentir un impuls de moure’s en una determinada direcció alterant 
la constel·lació. 

ü Possibles explicacions de per què funciona:  

§ Inconscient col·lectiu: segons Jung existeix un sistema psíquic 
comú a tots els individus integrat per formes preexistents 
anomenades arquetips. Els representants canalitzarien aquests 
arquetips ajudant a visualitzar-los 

§ Projecció de patrons sistèmics: en veure el representant que fa 
d’ell mateix, el client observa el seu lloc des de fora en relació a la 
totalitat del sistema. Això li permet veure el problema amb 
objectivitat i desapassionament 

§ Escenificació de drames psíquics: en relació a altres tècniques 
terapèutiques teatrals com el psicodrama o el crit primari, les 
constel·lacions permeten fer aflorar dinàmiques ocultes 
inconscients i reprimides mitjançant tècniques visuals i espacials, a 
diferència de l’accent en el llenguatge de la psicoanàlisi clàssica 

La dada 

Segons les enquestes contingudes en la tesi doctoral Técnicas y métodos para 
la intervención social en las organizaciones de Francisco Gómez Gómez el 
percentatge de persones convençudes de la utilitat de les constel·lacions per 
resoldre problemes laborals passa del 46% abans de la sessió al 77% 
immediatament després de la sessió i al 85% un mes després de la sessió.  
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

CONSTRUCCIÓ DE LA CONSTEL·LACIÓ 

• El client escull les persones o símbols que faran 
de representants i els adjudica un dels rols 
implicats en la qüestió tractada. 

• El client col·loca cadascun dels representants en 
la posició en què intuïtivament creu que han 
d’anar. Normalment ho fa subjectant-los per les 
espatlles i situant-los de peu en un espai ampli.  

 

PLANTEJAMENT 
 

• El client descriu al facilitador la situació de la 
seva organització i la qüestió que vol resoldre. 

• El facilitador pregunta al client quina creu que 
seria una bona solució. 

 

REORDENACIÓ 

• El facilitador pregunta als representants com se 
senten en aquesta posició. 

• El client escolta les sensacions dels 
representants i observa si expressen desig de 
canviar de posició o de direcció. 

• El client també pot demanar canvis de posició 
per cercar relacions més harmòniques. 

 

INSERCIÓ I DIAGNÒSTIC 
 

• El client pren el lloc del representant que feia 
d’ell. Mitjançant aquesta inserció en la 
constel·lació passa de veure’s des de fora del 
sistema a veure’s des de dins. 

• El facilitador interpreta les diferents 
configuracions i canvis de la constel·lació per 
oferir un diagnòstic al client. 

• La constel·lació acaba quan s’arriba a una 
ordenació estable o quan el client expressa la 
seva satisfacció amb el diagnòstic i la reflexió 
generada per tot el procés. 
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L'experiència 

La confidencialitat que sovint envolta el treball amb les constel·lacions en 
l’àmbit organitzatiu dificulta trobar experiències per poder compartir. En les 
quatre exposades a continuació només s’esmenta el sector al qual pertanyen i 
ens han estat facilitades per Oscar Rodríguez, coach sistèmic i president 
d’EURASYC. 

1. GRAN EMPRESA INDUSTRIAL 

El client: gerent d'una gran empresa industrial, que fabrica, entre altres coses, 
maquinària per a la creació de portes d'automòbil. 

ü Els muntadors (persones que instal·len i calibren les màquines produïdes 
a l’empresa del client) sempre han tingut queixes, i reivindicacions salarials i 
de vacances. El client vol veure com aturar o abordar aquesta conflictivitat. 

Solució: treballant amb el client aquest va poder veure que realment, per a la 
majoria dels seus propis clients (empreses sovint localitzades en països en vies 
de desenvolupament), el principal motiu intern de compra no és la marca, ni el 
preu, sinó la qualitat del muntatge, calibratge i manteniment de la maquinària 
(molt complexa). 

Els muntadors, conscient o inconscientment saben això, i veuen que són dels 
que menys guanyen a l'empresa, i que suporten llargs períodes fora de casa, 
amb moltes hores de treball quan estan a l'estranger (a més de certa sensació 
de perill en alguns d'aquests països, on hi ha menys seguretat que a Espanya). 

Per això tenen aquestes reivindicacions, que són, per tant, lícites. 

La manera d'acabar amb elles, i aconseguir potenciar la qualitat del recentment 
descobert principal motiu de satisfacció per al propi client d’aquesta empresa 
industrial, és efectivament donar una resposta favorable a les peticions dels 
muntadors, almenys en part. 

 

2. GRAN EMPRESA DE DETERGENTS 

El client: consell de direcció d’una gran empresa de detergents 

ü El cap de Vendes té últimament actituds molt perjudicials per a 
l'empresa. No obstant això, ell és l'interlocutor amb la majoria dels seus 
grans clients, i es tem que si se l’acomiada, diversos d’aquests se’n vagin 
amb ell. 

Solució: treballant amb el client aquest va poder veure que la veritable 
vinculació dels seus grans clients en aquest cas concret era amb l'empresa, i no 
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amb el cap de Vendes, i que la seva substitució per tant no tindria grans 
impactes negatius. 

L'empresa va acomiadar aquest cap de Vendes, i un temps més tard els seus 
grans clients no només s’havien mantingut fidels, sinó que van reportar que 
estaven molt millor amb el nou cap de Vendes, fent comentaris sobre alguns 
comportaments de l'antic, que no els agradaven. 

 

3. GRAN EMPRESA D’ASSEGURANCES 

El client: alt directiu d’una gran empresa d'assegurances 

ü S'acaba de realitzar una reestructuració per orientar-se més als seus 
assegurats, que ha comportat molts canvis de lloc, i de residència. Ara hi ha 
una gran conflictivitat i insatisfacció en la plantilla, i es vol veure per què, i 
com actuar. 

Solució: treballant amb el client aquest va poder veure que la reestructuració 
va comportar, d'una banda, molts canvis en la jerarquia i en alguns salaris, que 
van ser mal vistos per algunes persones. 

Així, alguns van percebre greuges comparatius: "per què li pugen el sou a ell i a 
mi no, si realitzem la mateixa tasca?" (equilibri entre donar i rebre). 

D'altra banda, moltes persones que portaven molts anys a la companyia van 
dur malament el canvi de residència (juntament amb les seves famílies), que 
no es va compensar amb un incentiu econòmic. 

Finalment, també va poder comprovar que en la pràctica la reestructuració no 
estava tan enfocada al servei als seus assegurats com es pensava. S'estava 
perdent l’assegurat del punt de mira, quan aquest reenfocament era allò que se 
suposava havia provocat tota la reestructuració.  

 

4. EMPRESA FAMILIAR 

El client: empresa familiar de mida mitjana-petita 

ü Hi ha conflictes constants entre les germanes grans, que ocupen un 
càrrec jeràrquic inferior, amb la germana petita, que és la gerent. 

Solució: treballant amb el client aquest va poder veure que l'arrel està en 
barrejar l'àmbit personal-familiar amb el professional. 

Les germanes tracten la gerent com a germana petita, i aquesta situació crea 
enveges, susceptibilitats, i tensions, que els resten energia per a la seva tasca 
diària, i els causa malestar personal. 

També van experimentar com se sentirien les germanes grans si fossin capaces 
d'acceptar el lideratge de la seva gerent (germana petita), i com això afectaria 
positivament al resultat del seu treball i a la seva organització. 
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Materials 
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Rodríguez, Oscar. Ser Jefe. Una guía práctica, desde la sistémica. Barcelona: 
Bubok, 2010. (www.serjefe.net) 

Echegaray, Guillermo. Para comprender las constelaciones organizacionales. 
Estella: Verbo Divino, 2008. 

Horn, Klaus i Brick, Regine. Invisible Dynamics. Systemic Constellations in 
Organisations and in Business. Heidelberg: Carl Auer International, 2005. 

Weber, Gunthard. Felicidad dual – Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica. 
Barcelona: Herder, 2006. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Echegaray, Guillermo. “Les constel·lacions organitzacionals: una tecnologia 
social del futur”. Capital Humano, maig del 2009 

Article sobre com les constel·lacions organitzacionals poden permetre un accés 
ràpid a l’experiència real de les organitzacions. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7993 

 

Weber, Gunthard. “Constel·lacions a les organitzacions”. Escuela de 
Constelaciones Sistémicas. 

Article d’un dels pioners en traslladar les constel·lacions de l’àmbit familiar al 
laboral. 

http://www.peterbourquin.net/beta/index.php?seckio=texto&id=1 

 

Associació Internacional EURASYC 

Web de la major associació internacional en la matèria. El web té bibliografia 
ampliada i dades de facilitadors a cada país. 

http://www.eurasyc.eu 

 

http://www.serjefe.net
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7993
http://www.peterbourquin.net/beta/index.php?seckio=texto&id=1
http://www.eurasyc.eu
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Geiserworks 

Web amb diversos articles sobre el tema i una bibliografia. 

http://www.geiserworks.com/ 

 

CS systemic coaching 

Consultora pionera en l’aplicació de les constel·lacions organitzacionals a 
Espanya.  

http://www.cs-coaching.com 

 

Llibres sobre constel·lacions organitzacionals 

Bibliografia comentada amb moltes referències en anglès, francès i portuguès.  

http://www.talentmanager.pt/talent_manager_1_000034.htm 

 

http://www.geiserworks.com/
http://www.cs-coaching.com
http://www.talentmanager.pt/talent_manager_1_000034.htm

