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TTrreebbaallllaarr  ddeess  ddeell  sseennttiitt  
"Quan perdem el sentit de la nostra vida laboral, perdem la vida 

a la feina” 

 Dr. Alex Pattakos 
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Què és? 

ü El terme treballar des del sentit fa referència a una translació al món 
de les organitzacions d’actituds existencials que tradicionalment s’han trobat 
en el món de l’esfera personal. La convicció d’una finalitat última, que doni 
coherència a les nostres accions, en un entorn laboral propici permet passar 
de l’individu que viu amb sentit a les organitzacions amb sentit. 

ü L’èmfasi en el sentit deriva dels conceptes del psiquiatra austríac Viktor 
Frankl, creador de la logoteràpia (del grec logos/sentit) que està 
considerada la tercera escola vienesa de psicoteràpia. A diferència de 
l’escola Freudiana, que emfatitza el principi del plaer, i de l’escola 
Adleriana, que destaca la voluntat de poder, la logoteràpia posa l’accent 
en la recerca del sentit. Els principis continguts en el seu llibre de 1946 
L’home a la recerca del sentit estan inspirats per la seva experiència en els 
camps de concentració nazis, d’on derivà la convicció que és possible trobar 
sentit fins en les situacions més miserables. 
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ü Aquestes idees han trobat ressò en autors com Alex Pattakos (deixeble 
de Viktor Frankl), qui en el seu llibre En busca del sentido ha traslladat els 
principis de Viktor Frankl al món del treball. 

ü Per trobar el sentit hi ha una sèrie de principis fonamentals que Pattakos 
extreu de Frankl:  

§ La llibertat de triar la nostra actitud davant el que ens succeeix 

§ Podem cristal·litzar la nostra voluntat de sentit, comprometent-nos 
amb els nostres valors 

§ No hi ha cap acció que no contingui la llavor del sentit 

§ Per trobar el sentit és necessari que desaparegui el victimisme. 
La queixa és improductiva  

§ Cal observar-se des de la distància i amb sentit de l’humor. No es 
pot mirar el món afectats per les nostres circumstàncies 

§ Desplaçar el centre d’atenció cap els aspectes positius 

§ Mirar de depassar els nostres límits i fer una aportació al món 

ü La translació del sentit a una organització només és possible en un 
sistema de cercles integrats que van des de: 

§ La persona: sentit en el que s’és 

§ El rol: sentit en el que es fa 

§ L’equip: com a facilitador de sentit 

§ L’organització: dóna cohesió al sentit 

ü Els avantatges de treballar des del sentit són: 

§ Genera compromís amb l’organització 

§ Augmenta la motivació 

§ Fa paleses les actituds amb què encarem la feina 

§ Ajuda a assumir les responsabilitats i a reconèixer la pròpia 
aportació al desenvolupament de l’organització 

§ S’elimina l’escissió vida personal / vida laboral 

ü En definitiva, el sentit és una comprensió individual i organitzacional 
sobre allò que ens connecta amb els nostres valors centrals i ens mobilitza 
cap a una finalitat. 

§ Sentit = Comprensió / Sentit = Sentiment / Sentit = Direcció 
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Eines 

La recerca del sentit és un tasca complexa i molt personal. Tanmateix, en els 
tallers inspirats per aquest enfocament i en les sessions de logoteràpia s’usen 
una sèrie d’eines per facilitar-la: 

ü Intencionalitat paradòxica: és una tècnica que s’utilitza per eliminar 
l’ansietat anticipatòria en logoteràpia. Consisteix en buscar activament la 
pràctica d’un pensament neuròtic per tal d’identificar-lo i eliminar-lo. Per 
exemple, si una persona té una gran ansietat davant la presentació d’un 
informe decisiu, el terapeuta li demana que visualitzi activament què 
passaria en el pitjor dels casos, que es recreï imaginant que l’informe té una 
acollida pèssima per part dels seus superiors. La finalitat d’aquesta tècnica 
és familiaritzar-se amb, i en certa manera domesticar, el pensament 
negatiu. 

ü Paradoxes d’inversió de sentit: consisteix en preguntar-se pel sentit 
positiu d’un esdeveniment generalment percebut com a negatiu. Per 
exemple, Pattakos va començar una conferència en un col·legi, on 
recentment s’havia produït la mort d’un professor i un alumne en un 
accident, demanant als assistents que pensessin 10 coses positives 
d’aquestes morts. Passat el xoc inicial, els assistents van començar a 
destacar elements com la renovada unió que s’havia produït entre els 
professors i com s’havien millorat les mesures de seguretat arran de 
l’accident. En el món del treball, es plantegen paradoxes com “enumera 10 
coses positives si el teu departament fos eliminat avui mateix”. 

ü Remissió a la intencionalitat: davant una situació estressant, el 
terapeuta situa les circumstàncies en termes de sentit últim. Per exemple 
s’usa per alleugerir la tensió a passatgers amb por a volar. Un cop se’ls 
pregunta pel sentit del seu viatge, comencen a parlar i a pensar en la 
intenció del viatge, i l’angoixa disminueix.  

ü Preguntes per a l’autoreflexió: els tallers de treball des del sentit de 
SOLO Com plantegen preguntes que des de la vivència personal puguin 
extrapolar-se a un entorn de treball: 

§ Com portes el sentit de la teva vida al teu treball?  

§ Quin és el sentit de la teva organització?  

§ Com contribueixes tu al sentit de l’organització?  

§ Com és la relació entre els valors proclamats i els valors viscuts? 

§ Sobre què et sols queixar? 

§ Hi ha una conflicte entre passió (el que m’agrada fer) i professió 
(en què sóc excel·lent)? 
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§ Quines són les meves idees sobre compensació (què vull rebre a 
canvi, quant vull guanyar)? 

La dada 

Segons Alta Gestión, el 45% dels treballadors d’Espanya no estan satisfets amb 
la seva situació laboral. Això podria explicar perquè 8 de cada 10 treballadors 
deixaria la feina si els toqués la loteria.  

Guia de Treball 

En l’àmbit del treballador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBERTURA ALS ALTRES 
 

 

• Visualitzar quines persones ens han influït més 
en la nostra manera de treballar 

• Derivar els valors que comparteixen aquestes 
persones 

• Situar-nos en relació a aquests valors 

 

ACTITUD DE PARTIDA 
 

• Actitud positiva davant la situació laboral 

• Visualització creativa d’allò que és possible 

• Generar la passió necessària que faci que el 
possible esdevingui real 
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En l’àmbit organitzacional, segons el model de Barcelona Center For 
Meaning, com passa amb els éssers vius, les empreses s’adapten en 
convivència amb el mercat en un present de canvi continu. 

L’organització ha d'evolucionar de manera contínua quant a: 

ü com vincula i condueix les persones que la formen 

ü com desenvolupa i innova amb els processos que executa 

ü com es relaciona i aporta valor als seus clients 

ü com obté, condueix i gestiona els resultats 

En aquest context un model que apunti en la direcció d'alinear aquests 
elements i alliberar el màxim d'energia pot generar organitzacions més potents, 

VALORS 
 

En l’anàlisi dels valors que derivem de la nostra 
situació laboral podem trobar-ne de tres tipus. No 
sempre es donen els tres simultàniament, però 
sempre n’hi ha algun:  

• Valors creatius: el treball dóna oportunitats de 
ser creatius 

• Valors d’experiència: la feina ens permet 
guanyar experiència i entrar en contacte amb 
d’altres 

• Valors d’actitud: sempre tenim la llibertat 
d’escollir la nostra actitud 

ACTITUDS NEGATIVES 
 

La reflexió sobre els valors ajuda a evitar actituds 
negatives com: 

• Hiper-reflexió: la fixació en els detalls impedeix 
l’avanç. És el cas del microgestor que vol tenir 
controlats els més ínfims detalls. En el món 
laboral hi ha necessàriament incertesa i factors 
que se’ns escapen 

• Hiper-intenció: l’obsessió per aconseguir 
resultats sovint acaba generant un efecte 
paralitzant que precisament ens allunya dels 
resultats 

• Victimisme: la queixa reiterada trasllada la 
responsabilitat pròpia i la dilueix en les 
circumstàncies 
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més equilibrades i plenes de sentit. El model de Direcció amb Sentit del BCM1 
aporta un possible camí d'intervenció. Actua en tres àmbits: 

1. Àmbit de la persona que desenvolupa un rol específic en l’organització: 

§ Actitud 

§ Voluntat 

§ Transcendència 

2. Àmbit de l’organització en si mateixa: 

§ Passió  

§ Talent 

§ Adaptabilitat 

3. Àmbit de congruència entre ambdues: 

§ Valors i creences compartits i congruents entre els de la persona i 
els de l’organització 

En la mesura en que guanyem alineament entre allò que sent, pensa i fa la 
persona i allò que sent, pensa i fa l’organització, aconseguim alliberar energia 
plena de sentit per al sistema humà que conforma l’organització. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 Elaborat per l’equip SOLO Com 

Actitud 
per escollir com viure 

cada moment 

Voluntat 
per comprometre’s amb 
valors i objectius significatius 

Transcendència 
per anar més enllà 

d’un mateix 

VALORS 
per a què fem les 

coses 

CREENCES 
per què fem el que 

fem 

Passió 
per fer el què fem 

Adaptabilitat 
per sobreviure davant 

qualsevol 
circumstància 

Talent 
per fer-ho de forma 

excel·lent 
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L'experiència 

 

ü La Fageda, és una Societat Cooperativa Catalana Limitada, entitat 
privada sense ànim de lucre, creada l’any 1982 que dóna feina actualment a 
250 persones, la majoria d’elles amb discapacitats psíquiques, i que va 
aconseguir una facturació de 8,9 milions d’euros l’any 2007. Amb seu a la 
Garrotxa, s’ha convertit amb el tercer productor de iogurts a Catalunya.  

ü El fundador i president de la cooperativa, Cristóbal Colón, destaca que la 
tasca que realitzen, més enllà dels beneficis socials, suposa una creació de 
sentit. En primer lloc, els treballadors tornen amb un salari a casa que duu 
un complement impagable: l’autoestima. En segon lloc, la pròpia coherència 
de l’entorn rural fa possible que els impulsors de La Fageda sentin un impuls 
vigoritzant irrepetible en un entorn urbà més agressiu. La Fageda demostra 
que l'únic sentit del treball és un treball amb sentit.  

ü La Fageda no treballa des de la llàstima, sinó des de l’autoestima i el 
sentit. Per això ofereix un treball de debò, amb vocació d’obtenir 
beneficis. Els rostres dels treballadors s’il·luminen quan troben en un 
supermercat un producte fet per ells. 

ü La Fageda renuncia al creixement pel creixement. No vol guanyar més si 
això suposa deixar de servir a la gent. La tradicional cadena de valor ha 
estat substituïda per la cadena de sentit. La Fageda rep 28.000 visitants 
anuals. Com diu el seu president: Veuen que aquí guanyem diners de debò. 
I a més ens divertim. 

ü Per tots aquests valors, La Fageda fou la iniciativa guardonada amb el 
primer Premi Factor Humà Mercè Sala. El jurat va distingir la 
cooperativa La Fageda perquè essent un projecte social, que va néixer d’una 
utopia, s’ha convertit en un model de negoci rendible. Els premi vol ser un 
reconeixement a iniciatives que tinguin a les persones com a prioritat i que 
sigui coherent amb els valors que promou la Fundació Factor Humà: 
pragmatisme, innovació, visió global i humanitat.  

 

ü L’Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor de serveis sanitaris més 
gran de Catalunya: atén el 80% de l’assistència sanitària catalana. Hi 
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treballen més de 32.000 professionals en vuit hospitals i en més de 450 
unitats de servei d’atenció primària. 

ü Fa anys que l’ICS imparteix cursos sobre lideratge a metges i infermeres, 
ja que tradicionalment no estan formats en aquest aspecte i cal fer-los veure 
que ells també exerceixen rols directius en l’organització. L’objectiu és crear 
espais per a la reflexió, la confrontació i el diàleg que treballin des de la 
dimensió del sentit els següents objectius formatius: 

§ Treballar sobre el propi estat emocional del líder (treball intern) 

§ Desenvolupar actituds que ajudin en l’acceptació dels objectius: 
sortir de la queixa, assumir les pròpies responsabilitats 

§ Treballar sobre diferents estils de lideratge i comprendre quan són 
més adequats per a cada situació 

§ Incorporar la dimensió del sentit al rol professional 

§ Fer el camí junts, creixent personal i professionalment  

§ Crear espais per a la pràctica vivencial i el feed-back grupal 

ü El juny de 2008 va realitzar-se una d’aquestes accions formatives al 
Servei d’Atenció Primària de Cerdanyola-Ripollet. Aquesta acció es va 
celebrar en un espai específic fora del centre de treball, en un ambient rural 
i distès. 

ü La primera sessió va ser un exercici individual que servia de metàfora 
del moment actual en el rol de líders.  

ü En la segona sessió es va treballar la identificació dels estats 
emocionals i dels valors propis i de l’organització mitjançant 
dinàmiques individuals, grupals i en parelles. En la posada en comú 
voluntària van detectar-se molts mecanismes de defensa.  

ü La tercera sessió va començar amb un taller per abordar l’elecció de 
l’actitud com a líder. 

ü La quarta sessió reflexionava sobre els estils del lideratge. Es va 
projectar una pel·lícula en la qual s’enfrontaven dos estils de lideratge 
diferents que van analitzar. Posteriorment van fer un test d’avaluació del 
propi estil de lideratge i del de l’organització.  

ü  La cinquena sessió va tractar sobre com incorporar la innovació al 
nostre lideratge. El taller consistia en una taula de treball en la qual havien 
d’identificar quines eren les seves vaques sagrades, és a dir, aquells 
elements que sempre havien estat inamovibles en l’organització i restaven 
sentit al que feien.  

ü  El resultat de la formació va ser molt positiu, tot i que al principi hi 
havia reticències. Va produir-se un canvi d’actitud i van identificar-se les 39 
vaques sagrades de l’organització. Algunes ja s’han resolt i s’està treballant 
en altres. 
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Cap a un model d’organització amb sentit. Fundació Factor Humà, 20/01/2009. 

Sessió sobre el sentit en el treball segons Alex Pattakos, deixeble de Viktor 
Frankl. Vam comptar amb Claudio Drapkin i Nuria Povill de SOLO Com i 
Barcelona Center for Meaning, a més de les experiències d'Intermón Oxfam i 
del SAP de Cerdanyola-Ripollet. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7447 

 

La integració de discapacitats: l'experiència de La Fageda, Fundació Factor 
Humà, 15/09/2005. 

Sessió especial de tot un dia a Santa Pau (Olot), on vam conèixer de primera 
mà l’experiència de la societat cooperativa La Fageda. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4223 

 

Sanchís, Ima. "La vida no és una coincidència, és un reflex de tu". Magazine La 
Vanguardia, 24/02/2008. 

Entrevista del Magazine a Alex Pattakos, psicòleg i autor de "En Busca del 
Sentido". 

http://www.globaldialoguecenter.com/pdf/LaVanguardia240208.pdf   
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Drapkin, Claudio. “Veritats en joc”. SOLO Com; Barcelona Center For Meaning, 
30/10/2009. 

Veritats com que l'èxit d'una organització es mesura només per la seva 
capacitat d'augmentar els beneficis, o que la satisfacció personal no és possible 
trobar-la en el treball, ens han servit per validar un model actualment en crisi. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8242  

 

Barcelona Center for Meaning (BCM) 

Iniciativa de la consultora SOLO Com, amb el reconeixement i el suport d’Alex 
Pattakos, per realitzar seminaris, tallers i consultoria dins l’enfocament del 
treball des del sentit. 

http://www.solocom.es/BCM 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8242
http://www.solocom.es/BCM

