REFLEXIONS DE LA JORNADA
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ELS 3 EIXOS DE LA JORNADA I LES RELACIONS

Els criteris
dels Experts

EIX 2
El Diàleg Actiu des de la
perspectiva de QUI EL
CONVOCA:

EIX 1
La idea de DIÀLEG
ACTIU

Oportunitats i
riscos que
perceben les
organitzacions

Experiències
reals
respecte els
criteris

EIX 3
El Diàleg Actiu des de la
perspectiva de LA
CIUTADANIA
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EIX 1: LA IDEA DEL DIÀLEG ACTIU
Què entenem per diàleg actiu?
EMPRESES

CIUTADANIA

•
•
•
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•

ADMINISTRACIONS

Una Filosofia, una actitud que cal desenvolupar a tota l’organització i al seu entorn - TRANSVERSALITAT
L’organització ja no és l’únic promotor del diàleg, la societat està prenent la iniciativa. Societat activa + Noves
tecnologies = OPORTUNITAT
Per que es doni, necessàriament cal: transparència, pedagogia, obertura, proximitat, interiorització, transversalitat,
sense jerarquia, innovació i creativitat, per propiciar la IMPLICACIÓ = PARTICIPACIÓ
Cal crear condicions per traure profit, ser porós a la societat, “TO SHARE“

EIX 1: LA IDEA DEL DIÀLEG ACTIU
On estem?

•

Globalització informació = apoderament de la ciutadania, assumpció de rols proactius i demanda diàleg actiu. Les
Administracions publiques s’han vist obligades a asumir aquesta demanda

•
•

Cal abandonar la política del silenci per ser interlocutor vàlid. CREDIBILITAT  DIÀLEG
Moment actual d’aprenentatge per a tots plegats. Valorar el coneixement, però sense que ens “ancori”. Tenir
iniciativa. Buscar creativitat.
Cal aprendre a valorar els errors en la presa de decisions EN CLAU POSITIVA, no negativa

•
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EIX 1: LA IDEA DEL DIÀLEG ACTIU
Què fan les empreses actualment?
Realització d’accions de diàleg

Ns/Nc

Consulta / Enquesta

23%

Reunions amb
representants d’institucions
Participació en fòrums de
diàleg
Panels públics

Utilitat percebuda de les accions

22%
10%
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Poc / Gens
Útil

7%

Bastant /
Molt Útil

70%

61%

18%

21%

5%

No en realitzem cap
Ns/Nc

45% REALITZEN
ACCIONS DE
DIÀLEG I
COMUNICACIÓ

22%

37%
18%

Realitzen accions

No realitzen - Ns/Nc

La utilització d’eines no estrictament de diàleg, però
que poden ser precursores d’aquest, sembla que
marca un camí cap a la concepció de que poden ser
útils per a l’empresa.

EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Oportunitats i beneficis del diàleg actiu

•
•
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El CONEIXEMENT en totes les seves facetes, és l’element clau que porta en cascada a l’obertura i la
transparència, una millora en la presa de decisions i un augment de la credibilitat, però també de la cohesió, la
col·laboració.
La pro activitat quan l’entorn és canviant, líquid, ens dóna oportunitats per a la creativitat a l’hora de trobar
solucions.

EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Oportunitats i beneficis del diàleg actiu
Percepció global dels participants
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Oportunitats i beneficis del diàleg actiu
Percepció segmentada dels participants

Administracions

Empreses
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Oportunitats i beneficis del diàleg actiu
Beneficis percebuts de les accions de diàleg per a l’empresa
42%
44%

Millorar la imatge de l’empresa
Millorar la relació amb la comunitat

24%

Conèixer les preocupacions i
necessitats dels seus grups d’interès

21%

Millora la confiança en la empresa i
la seva manera d’operar

Millorar la relació amb les autoritats
Rendibilitat a llarg termini
Realitzen accions
No realitzen accions

12%
6%
8%

Altres

4%

Ns/Nc

4%

38%
38%

15%

Incrementar la fidelitat dels clients

38%

23%
19%

24%

41%

Univers de Treball: empreses de la demarcació Cambra de Comerç de Reus (Baix Camp, Ribera Ebre, Priorat, Terra Alta i Conca de Barberà). Adreçat a responsables d’empreses.
Grandària de la mostra: El Panel està format per 151 empreses. Han respost 61 a aquesta onada.
Dates de Treball de Camp: entre els dies 14 de setembre i el 12 d’octubre de 2017.
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Les accions de Diàleg
aporten clarament una
millora de la Imatge, de la
relació amb la comunitat i
de confiança en l’empresa, a
la vegada que és una
oportunitat
d’empatitzar
amb les preocupacions i
necessitats
dels
grups
d’interès

EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Riscos i perjudicis del diàleg actiu

•

No tenir clar en que consisteix ni
què cal fer = mala praxis i
desconeixement a molts nivells

•

Desinterès = no creure-hi realment

•

Restringir-la i en certa mesura
manipular la participació

•

Open Data: intoxicació, no gestionar
la quantitat d’informació = no
aprofitament

FRUSTRACIÓ
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Riscos i perjudicis del diàleg actiu
Percepció global dels participants a la jornada
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Riscos i perjudicis del diàleg actiu
Percepció segmentada dels participants a la jornada

EMPRESES

ADMINISTRACIONS
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Barreres i dificultats per al diàleg actiu

La por a equivocar-se, a prendre decisions controvertides, a ser transparent, a “sortir retratat”.
No estar a l’alçada a l’hora d’apoderar i reconèixer la diversitat, comporta necessàriament
DESCONFIANÇA.
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Barreres i dificultats per al diàleg actiu
Percepció global dels participants a la jornada
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Barreres i dificultats per al diàleg actiu
Percepció segmentada dels participants a la jornada

EMPRESES

ADMINISTRACIONS
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EIX 2: LA PERSPECTIVA DE QUI EL CONVOCA
Barreres i dificultats per al diàleg actiu

Motius esmentats per les empreses per no fer accions de diàleg

No ens ho hem plantejat mai

26%

Escassetat de mitjans
econòmics

24%

Manca de temps disponible per
implantar-les

21%

Falta d’estructura i RRHH a
l’empresa

21%

Falta de rellevància per
l’empresa
A l’empresa no es creu en
aquestes accions
Ns/Nc
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Semblen totes elles “excuses”
per no anar al fons de les
causes reals:
•

“Ser creïble, és prioritari?”

•

“Com es comptabilitza al
compte de resultats?”

15%
3%

29%

Univers de Treball: empreses de la demarcació Cambra de Comerç de Reus (Baix Camp, Ribera Ebre, Priorat, Terra Alta i Conca de Barberà).
Adreçat a responsables d’empreses.
Grandària de la mostra: El Panel està format per 151 empreses. Han respost 61 a aquesta onada.
Dates de Treball de Camp: entre els dies 14 de setembre i el 12 d’octubre de 2017.

EIX 3: LA PERSPECTIVA DE LA CIUTADANIA
Què en pensa la ciutadania?
Motius per no participar
Relacionats amb la
convocatòria

Motius personals
Manca de temps

39%

44%

Motius Laborals
Segur que no

2%

Manca d’interès

Desconeixement
Poca informació

17%

NO SÓN CREIBLES
NO COMPLEIXEN

Probablement no

11%

Probablement sí

46%

Segur que sí

Ns/Nc

33%

79% PARTICIPARIEN
93% dels que han
participat tornarien
a participar

7%

Univers de Treball: població, major d’edat de Catalunya, usuària d’internet, que forma part del Panel de Ceres.
Grandària de la mostra: 888 individus
Dates de Treball de Camp: entre els dies 21 de març i el 10 d’abril de 2017.
Marge d’error: +/- 3,4%, en el supòsit de mostra aleatòria, màxima indeterminació i nivell de confiança del 95,5%
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COM PODEM AVANÇAR?

Aprendre
Proactivitat
Valorar els errors en clau positiva
Formació en Cultura Democràtica
No pensar en eines, pensar filosofia
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Dosis de Realisme entre:
el que volem – podem assumir –
podem esperar

I a partir
d’aquí…
Vosaltres
teniu la clau
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