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“ COLLES CASTELLERES, FRUIT DE L’EXPERIÈNCIA I EL
SENTIT COMÚ

1. OBJECTIUS CLARS I COMPARTITS
 

 El “ castell”  és l’objectiu, però gaudir fent-lo és el resultat desitjat.
 “ Hem de pujar un 10% les vendes” , és un objectiu clar, però potser no és un
objectiu compartit. Molt sovint objectius es confonen amb mitjans (“ disminuir
costos”  és més un mitjà que un objectiu)
 

 

2. L’ÈXIT CREA ÈXIT
 

 Sense el reconeixement de la satisfacció del públic l’esforç no té sentit.
 Cal sentir-se identificat amb el resultat i sentir-se reconegut per l’entorn
 La clau està en el reconeixement.
 Anècdota : quan Luís M.Dominguín va tenir el seu affaire amb Ava Gardner,
immediatament després d’estar amb ella va marxar....ella li va demanar que a
on anava i ell va respondre: “ doncs, a explicar-ho”
 

 

3. ELS SISTEMES NO ES REGEIXEN PER L’ESQUEMA CAUSA-EFECTE
 

 El castells no cauen de manera òbvia. Sovint no és possible determinar qui és
el causant d’una caiguda i MAI existeix el responsable d’un èxit.
 La responsabilitat resolutiva és conjunta.
 Anècdota: els músics de la Filarmónica de Viena estaven tan enfrontats al
director per les decisions tan polèmiques que estava prenent que li varen dir:
(“ o canvia o nosaltres tocarem com vostè està dirigint” )
 

 

4. ELS SISTEMES HAN DE SER FLEXIBLES
 

 Si els castells són massa rígids, es trenquen.
 

 

5. HI HA UN LLOC PER A TOTHOM
 

 El lloc al castell existeix i cal omplir-lo sinó el castell es resen..
 Cal trobar un lloc per a cadascú i saber per què em val cada persona.
 Lliga amb el tema de la promoció interna o de buscar gent a fora.
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6. GESTIONAR LES DIFERÈNCIES
 

 Es precisament la diversitat que hi ha als castells el que permet realitzar
construccions .
 La nova cap de Hewlett Packard és una dona i la seva incorporació (com a
“ peça amb unes prestacions diferents” ) està sent molt important.
 Un altre exemple és el d’una empresa d’acer alemanya on hi ha treballadors
de tot tipus de nacionalitats, menys l’alemanya. El tema està en com
s’entenen?. El que han fet ha estat crear un sistema de comunicació a través
d’imatges, fotografies i gestos. Els seus manuals i mitjans d’informació estan
fets com còmics. A aquesta empresa pensen que no és cap problema que
siguin diferents.
 

 

7. EN UN EQUIP NO EXISTEIXEN LES POSICIONS NEUTRES
 

 Als castells, “ o ajudes o molestes” .
 A les organitzacions cal veure si les persones estan emprenyant o fan quelcom
positiu
 Aprendre que no fer res, a vegades, és important, és una de les coses que
costa més d’entendre als directius. Les persones haurien de poder plegar si no
tenen feina i que no passés res.
 Anècdota: el cap d’una organització té penjat a la porta del seu despatx el
següent cartell: “ Si vostè no porta solucions és que és part del problema”
 

 

8. ELS ESFORÇOS HAN DE SER SIMILARS
 

 Cal aconseguir ritmes homogenis per tancar la pinya. Si algú al castell està
còmode és perquè algú està incòmode i patint.
 Crear una gran responsabilitat en una part de l’organització crea un munt
d’irresponsabilitats a la resta. Personalitzar les responsabilitats dels temes
relacionats amb els recursos humans en un Departament de RRHH molt potent
porta a tenir molts irresponsables en aquests temes a les organitzacions.
 

 

9. UN BON EQUIP DONA CONFIANÇA
 

 Una bona pinya té un important efecte psicològic per a tots els components de
la colla.
 Anècdota: el Sr. Casademont diu dels seus treballadors (“ Si els demanés que
es llencessin d’un 9è pis, ho farien ......perquè saben que jo sempre estaria
baix per agafar-los. Jo no demano bestieses a la meva gent” ).
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10. NO ÉS POSSIBLE IMPROVISAR
 

 Un castell dura a la plaça menys de 3 minuts, però implica entre 4 i 6 hores
d’assaigs per setmana.
 Cal molta preparació perquè les coses surtin bé
 

 

11.   APRENENTATGE INDIVIDUAL, GRUPAL I ORGANIZACIONAL
 

 Quan qui fou anxaneta és a la pinya la colla s’ha consolidat
 Cal “ donar canxa”  i confiança.
 Anècdota: un cap de RRHH d’una empresa on la tasca era plena d’entrebancs,
aquesta persona deia: “  aquí, o triomfo o aprenc” ( només em poden passar
coses bones ). Val la pena ser valent i positiu.
 

 

12.   PLANIFICAR LA INESTABILITAT DE LES METES I ELS RECURSOS
 

 Qui no està també té el seu lloc a la colla.
 Els objectius han de ser versemblants. Planificar les pujades i baixades és molt
important. Cal saber “ collar”  en el moment adequat i amb els incentius
adequats. S’ha de saber jugar a tenir valls i crestes, baixar per tornar a pujar
després.
 Hi ha massa tendència a “ anem a més, a més, a més....”  i no es pot
 Anècdota : C.Rexach explica que ell sempre explicava als jugadors una tàctica
pensada per guanyar per 3 – 0
 

 

13.   L’ENTORN ÉS TAMBÉ SISTEMA
 

 El públic és partícip, i a cops indispensable, de la construcció del castell
 Cal que les persones vegin que la seva missió és vista com a útil, que es senti
útil....amb això es fa que l’entorn sigui part del sistema.
 L’exemple el trobem als esdeveniments esportius on el públic pot suposar, per
exemple, cent efectius més.
 Anècdota: a les Olimpiades de Barcelona, un dia a l’Estadi que feien proves
minoritàries, el recolzament que rebé el llançador espanyol a la prova de
javelina ( el públic cridant el seu nom i fent la “ ola”  ) li feu fer el llançament
més llarg que ha fet a la seva vida.
 

 

14.   EL LIDER COM A ENTRENADOR
 

 Un cop a la plaça tothom sap el que ha de fer. I el castell es viu, però no es
veu.
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15.   DONAR ORDRES CLARES
 

 Les indicacions del cap de colla han de ser directes, curtes en el temps i en
positiu.
 Anècdota : un formador va demanar , sense explicitar-ho bé, unes fotocòpies a
un bidell i aquest fotocopià el paper per l’altra cara.
 

 

16.   OFERIR FEED-BACK
 

 Les valoracions es fan sempre de forma global, mai personalitzada, ja que això
trencaria l’esperit de grup.
 Donar feed-back és imprescindible
 

 

17.  TOTES LES PERSONES SÓN IMPORTANTS PERÒ CAP ÉS
IMPRESCINDIBLE

Si falta una persona, la colla no pot deixar d’actuar.
A les organitzacions encara passa que és més important la funció que la
persona.

A MENA DE CONCLUSIÓ:

Hi ha quatre aspectes molt importants:

•  La motivació
•  La satisfacció
•  L’incentiu
•  La identificació: les persones han de ser competents però es necessiten

persones que siguin elles mateixes el projecte.

Es tracta de tenir les habilitats de manegar, acordar, potenciar la creativitat i
aconseguir la confiança del grup.

I que els equips transcendeixin del propi equip i de la organització.

I que la organització sigui capaç de crear valors que enganxin i aconseguir
viure una emoció col∙lectiva.


