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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  ggeessttiióó  ddee  rreeuunniioonnss  

"Escoltar és el que té més impacte en qualsevol reunió” 

Robert C. Kausen 

(Autor de ¡Debemos empezar a reunirnos así!)  
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Què és? 

ü La gestió del reunions és el conjunt de mecanismes dels quals disposa 
el líder o conductor d’una reunió per tal de garantir-ne una dinàmica 
productiva i eficaç. Les habilitats més importants són l’administració dels 
temps, el reconeixement i reconducció del to de la reunió, l’escolta reflexiva 
i l’ús d’eines per generar pensament grupal. 

ü  També són importants uns correctes processos de convocatòria, definició 
d’assistents i documentació. 

ü El to de la reunió és el resultat dels estats d’ànim col·lectius dels 
participants. El to canvia durant la reunió.  

ü Cal identificar clarament el propòsit de la reunió per evitar confusions 
posteriors. Les reunions poden respondre a la intenció de: 

§ Comunicar una decisió ja presa. 

§ Afirmar o descartar una predilecció del líder. 

§ Arribar a una decisió de grup mitjançant el consens. 
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§ Generar noves idees creatives a explorar. 

§ Delegar completament la decisió en el grup. 

Eines 

Els principals factors que ha de definir el líder de la reunió són: 

 

ü Idoneïtat: El primer pas és decidir si la reunió és necessària o no. Un 
seguit de reunions innecessàries afecta el rendiment de les reunions 
importants. En general, la reunió és recomanable si es dóna algun d’aquests 
factors: 

§ Comunicacions delicades. 

§ Informació urgent o d’emergència. 

§ Treball en equip o en xarxa. 

§ Necessitat de consens. 

§ Necessitat de creativitat o d’idees noves. 

§ Decisions que requereixen d’informació dels afectats. 

§ Globus-sonda. 

ü Llistat d’assistents: Segons els tipus de reunió i el tema, cal definir 
amb precisió el llistat d’assistents. Més val no convidar algú que fer-ho de 
manera testimonial com a convidat de pedra.   

ü Convocatòria: Convé enviar-la per escrit amb la màxima antelació. Ha 
d’ incloure la següent informació: 

§ Data, hora i lloc. 

§ Duració: És recomanable establir pauses després de cada hora de 
reunió perquè està demostrat que l’atenció decau. 

§ Llistat d’assistents. 

§ Propòsit/Ordre del dia. 

§ Preparació: Documents que cal haver llegit o elaborat amb 
antelació. 

§ Material necessaris. 
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ü Actes: Són una bona manera de fer explícites les decisions del grup i 
evitar ambigüitats, solapaments de funcions o malentesos en la distribució 
de tasques. Han de ser sintètiques i informatives. Es poden enviar per e-
mail a tots els assistents o entregar-se al començament de la següent 
reunió. Si hi ha tasques assignades, l’acta ha de recollir clarament qui ha de 
fer què i en quin termini. 

ü Administració dels temps: una mala distribució dels temps entre els 
assistents afecta el rendiment. Cal que el líder interrompi de manera 
educada les persones prolixes. La millor manera no és retirar-los la paraula, 
sinó parafrasejar-los amb intencions sintètiques amb fórmules com: si t’he 
entès bé, el nucli del teu argument és... També cal que desencalli les 
discussions circulars i les digressions. 

ü Escolta reflexiva: Consisteix en escoltar amb voluntat d’entendre el 
punt de vista de l’altre, no de jutjar-lo. Massa sovint precipitem el judici o 
encasellem les persones en estereotips previs. Actuant així només 
aconseguim escoltar les nostres pròpies idees preestablertes i no les de 
l’altre. El líder ha de ser un model d’escolta reflexiva, però també ha de 
garantir que el grup en la seva totalitat la practiqui. No són admissibles 
respostes tallants, caricatures dels arguments aliens, així com atribuir mala 
fe o propòsits ocults als altres.  

ü Tècniques de pensament grupal: La dinàmica de grup ha demostrat 
que en les reunions es genera, sota determinades circumstàncies, el que es 
coneix com un fals consens. La pressió del grup sobre l’individu pot crear 
una tendència a la conformitat, l’autocensura, la il·lusió d’unanimitat i el 
seguidisme de les personalitats dominants. Per evitar-ho, hi ha les següents 
tècniques: 

§ Pluja d’idees (Brainstorming): Cada integrant del grup emet 
idees en total llibertat i en un ambient distès, deixant-les brollar 
sense rebre cap comentari crític dels altres. Un secretari anota 
totes les idees, preferentment en una pissarra o en una cartolina 
penjades a la paret. L'avaluació de les idees es reserva per a una 
altra sessió. Cal generar el màxim nombre possible d'idees. A més 
de contribuir amb les pròpies, els participants poden suggerir 
variants i desenvolupaments de les idees dels altres, però sempre 
sense entrar en argumentacions, per tal de generar un efecte 
multiplicador. El nombre ideal d’integrants és de 4 a 7 persones 
treballant de 15 a 45 minuts. 

§ Brainwriting: Aquesta tècnica pot adaptar-se molt bé a entorns 
telemàtics mitjançant l’ús de blocs de notes virtuals, tot i que, 
originàriament, va concebre’s per a blocs de paper: 

1. El líder del grup presenta el problema i n’escriu l'enunciat en 
un lloc visible.  

2. Cada persona escriu quatre idees en un full de paper, 
posant-lo a continuació, cap per avall, al centre de la taula.  

3. Els participants treuen un paper de la pila i hi afegeixen 
idees o comentaris.  
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4. Sempre que volen, tornen a posar a la pila, cap per avall, el 
full de paper amb el que han estat treballant, n’agafen un 
altre, i afegeixen més idees al nou full.  

5. En qualsevol moment un participant pot començar un nou 
full del seu propi bloc i afegir-lo a la pila.  

6. Al cap de mitja hora, s’acaba el procés, i es recullen els fulls 
d’idees per avaluar-les posteriorment.  

§ Tècnica de Grup Nominal: És un mètode de resolució creativa 
de problemes que intenta evitar la pressió que el grup pot exercir 
sobre l'individu. Consta de les següents fases: 

1. Brainstorming Individual: en començar la reunió els 
participants no parlen entre ells. Durant un període de 
temps de 5 a 10 minuts, cadascú fa una llista de les idees 
que troba respecte al tema proposat. 

2. Cadascú exposa les idees que ha escrit a la seva llista 
privada. El director les anota en una pissarra que estigui a la 
vista de tots. No hi ha discussió, només un  enregistrament 
de forma concisa. 

3. Discussió grupal de cada una de les idees enregistrades, 
amb finalitats d'aclariment, depuració i interrelació de les 
idees. 

4. Votació individual sobre la prioritat de les idees. La decisió 
del grup s'obté mitjançant la suma de les votacions 
individuals que permeten obtenir un llistat de les idees millor 
valorades.  

 

La dada 

ü Diversos estudis apunten que el temps màxim que una persona pot 
concentrar-se en una tasca concreta de manera contínua sense que decaigui 
la seva capacitat d’atenció i comprensió és d’una hora.  

Guia d’aplicació 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA  
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SALUTACIÓ 
Saludar directament cadascuna de les persones a 
mesura que van arribant i intercanviar algunes 
paraules crea una bona atmosfera. 

EXPOSICIÓ DEL  PROPÒSIT I ORDRE DEL DIA  

TORNS D’INTERVENCIÓ 
 
És important que el líder garanteixi que les opinions 
expressades es recolzin amb dades que les validin. 
 

CONFLICTE? 
 

• Si sorgeix un conflicte, el paper del líder és 
clau. 

• Les diferencies de punt de vista poden servir 
per aprofundir en la comprensió que es té 
d’un problema. És tasca del líder evitar que 
aquestes diferències s’estanquin, polaritzin la 
reunió i en malmetin el to. 

• Cal transformar-les en forces productives de 
pensament mitjançant l’escolta reflexiva i 
allunyant-les del pla de l’al·lusió personal. Cal 
deixar un espai on s’exposin les dues postures 
amb profunditat. 

• El líder ha de fer veure les àrees d’intersecció 
i encontre entre les postures exposades. 
També ha de fer explícites possibles terceres 
vies, síntesis o ponts que poden haver passat 
per alt als opinants. 

 

RESULTATS I DECISIONS  

• El líder comunica el resultat de la reunió: si ha 
reforçat una decisió, exposat idees a explorar 
o produït un consens. 

• El consens no és aconseguir que tothom 
estigui d’acord. És crear àrees comunes que 
fonamentin una decisió amb la qual tothom 
pot viure (sentir-se còmode i partícip).   
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L’experiència 

 

 

ü EasyJet1 va iniciar la seva aventura empresarial l'any 1995. En la fase 
inicial el seu personal se sentia entusiasta i altament motivat, però existia la 
preocupació de si el creixement progressiu de la companyia podria incidir en 
el manteniment d’aquesta positiva atmosfera inicial. Per donar resposta a 
aquest interrogant l’organització va crear un comitè format per treballadors 
que representen tots els nivells de l’organització. És clau per al 
funcionament del comitè el principi que estableix que tots els seus membres 
tenen un estatus d’igualtat i tenen la capacitat de parlar directament amb 
qualsevol cap. El gran repte era crear un equip que pogués pensar 
creativament entre iguals i aportar solucions als problemes empresarials.  

ü El mètode aplicat per aconseguir la creació i consolidació d’aquest comitè 
anomenat Temps per pensar en EasyJet ha estat el següent 

§ Establiment de les normes bàsiques en una primera sessió de 
formació durant dos dies amb tot l’equip.  

§ Pràctiques entre els membres per aconseguir millorar la 
comunicació entre ells. L’experiència de sentir-se escoltats com a 
treballadors i el veure que les seves idees són tractades amb 
respecte té un gran impacte en com tractaran després a d’altres 
companys.  

§ Es crea un ambient de confiança en l’equip que té com a resultat 
una llista d’accions prioritàries per al pròxim any i es concreta una 
acta per a la pròxima reunió.  

ü En només un any aquest comitè era quelcom que ultrapassava la típica 
reunió de treball. Com a primers resultats es va realitzar un estudi sobre 
actituds dels empleats i un sistema de compensació que incloïa l’accés a vols 
a baix cost. En aquestes reunions també van participar els directius més 
veterans amb la finalitat de recollir idees de primera línia per implementar.  

                                        

1 Informació obtinguda de: 

Kline, Nancy. “Thinking caps off”. People Management Magazine, 22/04/2004. (Article consultat 
on line: 30/04/2004) 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/thinkingCapsOff.htm?name=features&type=se
ction  

Traducció a factorhuma.org: http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3191  
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ü Sis anys després de la institució del primer comitè aquest mètode 
continua influint positivament en la comunicació interna de la companyia i 
contribueix a augmentar la seva productivitat en moments de constants 
canvis en aquest sector. El factor clau en l’èxit d’aquestes iniciatives és que 
el treballador se senti reconegut en els moments en els quals l’equip està 
generant pensament: en el moment que l’equip està pensant. 

ü  La direcció ha de reconèixer que per aconseguir organitzacions eficaces 
els treballadors han de comptar amb la capacitat de pensar per ells 
mateixos.  

ü Els patrons de gestió de les reunions són els següents:  

§ Escoltar atentament amb respecte i sense interrupció.  

§ Donar torns igualitaris per pensar i per parlar.  

§ Oferir llibertat però entorn dels temes a tractar.  

§ Detectar i anul·lar supòsits que no són veritables i distorsionen el 
pensament.  

§ Assegurar-se que sorgeixin diverses formes de pensament. 

§ Animar el pensament independent tot anul·lant la competència 
interna. 

§  Crear un context que fa veure als treballadors que la seva opinió 
importa.  

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Kausen, Robert C. (2005), ¡Debemos empezar a reunirnos así! Cómo conseguir mejores 
resultados en menos reuniones. Gestión 2000. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Colino, Patricia. “Exprimir una reunión de trabajo”. 5 Días, 08/06/2004. 

La reunió és l'eina més emprada pels directius per planificar estratègies i 
revisar l'acompliment dels objectius. Però si les empreses sumessin el temps 
perdut en reunions innecessàries, més d'un s'enduria les mans al cap. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3256 
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“Personal competente, reuniones exitosas”. Expansión-Empleo, 12/08/2003. 

Que les inevitables reunions de treball arribin a ser veritablement efectives 
requereix certa planificació i organització. Consells per a tots: participants i 
moderadors. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2642 

 

Kaye, Steve. Ten Myths That Make Meetings Miserable [Diez Mitos que hacen 
una reunión miserable]. Workindex, 27/01/2003. 

Preparar i conduir correctament una reunió està directament relacionat amb els 
seus resultats. 

http://www.workindex.com/editorial/hre/hre0301-special01.asp 

Traducció disponible a factorhuma.org: 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2192 

 

Muro, Paco. “Para hundir la empresa, reúnase”. 5 Días, 19/01/2004.  

L’autor critica l’excés de reunions dins les organitzacions i l’afany per aquest 
mètode de treball per, al final, no arribar a cap conclusió ni prendre cap tipus 
de decisió. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2918  

 


