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La Teoria del Canvi com a mètode 
Oportunitats i riscos per a la planificació de l’EpD 
 
“Theories of Change should be acknowledged as subjective interpretations of the 
change process and used as evolving ‘organising frameworks’ to guide implementa-
tion and evaluation, not rigid predictions or prescriptions for change.” 
 

 
 
 
La Teoria del Canvi, què és? 
 
Com dèiem en el bloc anterior, la Teoria del canvi (TdC) 
és una proposta metodològica que té per finalitat revelar 
el raonament intel·lectual que explica com i per què funci-
ona una determinada intervenció.  

Aquest exercici implica la representació detallada del 
model en el que es basa la intervenció, és a dir, la teoria 
explícita o implícita que sustenta les seves pràctiques i 
plantejaments. Per aquest motiu, és fàcil que la TdC es 
defineixi com un diagrama. O com un esquema. O com 
un exercici de reflexió. O com un mètode de planificació i 
avaluació estratègica que ha de permetre una millor des-
cripció dels “passos”, premisses i factors que permeten i 
condicionen el trànsit cap a una situació objectiu. 

En qualsevol cas, el que ens sembla més interessant de 
la proposta és el que la connecta amb els supòsits propis 
del paradigma interpretatiu-constructivista: La TdC no és 
només un diagrama, un esquema o un model per a la 
programació.  

És un exercici de reflexió conjunta que té per finalitat 
explicitar “les realitats” que habiten la consciència dels 
individus (diferents construccions psico-socials sovint 
problemàtiques i canviants) amb l’objectiu de revelar els 
valors, les creences i les actituds d’aquells que les sos-
tenen. 

 
 

“Theory of change is both a process (habit of thinking) and a product. It should be 
seen as an on-going process of discussion-based analysis and learning that produc-
es powerful insights to support programme design, strategy, implementation, evalua-
tion and impact assessment, communicated through diagrams and narratives which 
are updated at regular intervals.” 
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Però això, ben bé, què vol dir? 
 

Això vol dir que, des d’aquesta perspectiva, qualsevol utilització de la “Teoria del Canvi” s’hauria de 
caracteritzar per tenir com a punt de partida un diagrama que descrigui “com” està previst que 
unes determinades accions contribueixin a generar uns efectes esperats.  

Vol dir també que tota TdC hauria d’expressar els mecanismes que, basats en l’evidència científica o 
el sentit comú, expliquen els salts de la cadena causal esperada entre una acció y els seus resultats 
(Leeuw, 2003). 

I vol dir també que en el treball col·legiat (en equip) sobre els dos punts anteriors, s’hauria de manifestar 
tant la combinació entre aquesta “teoria” i els punts de vista que cadascú sosté envers el tema, 
com els condicionants que tenen lloc en el context on aquesta teoria opera (Dahler-Larsen, 2001). 
 

 
Podem dir que es tracti d’un enfocament nou? 
No. No podem dir que es tracti d’un enfocament nou. Ni 
tampoc que tothom l’entengui de la mateixa manera. Al 
llarg dels darrers 30 anys trobem una llarga trajectòria de 
publicacions disponibles i pràctiques consolidades al 
respecte de la planificació i l’avaluació basada en la 
teoria. Encara que alguns autors situen els orígens del 
terme cap al 1930 (Coryn et alt., 2011) i d’altres l’ubiquen 
més aviat als anys 60 i 70 (Suchman, 1967; C. H Weiss, 
1972), els acadèmics solen estar d’acord en que és a 
partir de la dècada dels 90 que, amb la publicació del 
llibre Theory Driven Evaluations (Chen, 1990) i el treball 
de Carol Weiss (1997), s’incorpora amb força una 
actualització paradigmàtica que convida a interrogar-se al 
respecte dels motius que expliquen perquè funciona (o 
no) un programa i no només sobre els resultats que ha 
obtingut o pretén obtenir. 
 
Pel que fa a la pràctica, des d’aleshores ençà han estat 
moltes les institucions públiques i privades que han 
incorporat la planificació i l’avaluació “basada en la teoria” 
com estratègia per ordenar el pensament i configurar les 
condicions necessàries per aconseguir els canvis que 
desitgen en un context determinat.  
 
En són un exemple les avaluacions impulsades per 
fundacions de renom com la W. K. Kellogg Foundation 
(1998, 2000), organitzacions internacionals com l’Overseas 
Development Institute (ODI) o la reconeguda  International  

Initiative  for  Impact  Evaluation  (3ie),  un  organització  no  
governamental independent que des del 2008 contribueix a 
la producció i la difusió d’evidència al respecte de l’impacte 
que tenen les iniciatives de cooperació per al desenvolu-
pament (Morton, Shaxson, & Greenland, 2012). 
 
El Banc Mundial ha impregnat el seu Independent 
Evaluation Group (IEG) de la lògica estratègica “basada 
en la teoria” (Banc Mundial, 2005; White & Masset, 2007), 
com també ho ha fet la Comissió Europea amb   la   seva   
guia   per   a   recursos   d’avaluació   (Evalsed), 
l’avaluació   dels   Fons   Europeus de Desenvolupament 
Regional (Díez, 2004) (Riché, 2012)  i la política regional 
de suport a la competitivitat impulsada pel Directorate 
General for Regional and Urban Policy (DG Regional 
Policy, s.d).  
 
A l’Estat Espanyol també hi trobem experiències i propos-
tes institucionals vinculades amb l’avaluació “basada en 
la teoria”.  
 
La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y de la 
Calidad de los Servicios (AEVAL) ja recordava al 2010 la 
utilitat dels enfocaments basats en la teoria a l’hora 
d’establir els marcs d’intervenció de les polítiques basa-
des en evidència (Pallejà & Estrada, 2010), i l’Institut 
Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) feia 
constar a la guia d’avaluació que publicava al 2009 que: 

“La TdC no és només un atribut de la política pública a ser copsada i descrita per 
l’avaluador a fi de comprendre millor la naturalesa de la intervenció que ha d’avaluar, 

sinó que constitueix  el  moll  de  l’os  de  la  política  pública.  (…)  El  primer  pas  per  
poder  avaluar  el plantejament estratègic d’una intervenció és disposar d’una descrip-

ció explícita i acurada dels fonaments lògics sobre els quals el programa o política 
pública s’estructura i es gestiona”  

 

Ivàlua, 2009 
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La TdC com estratègia per pensar  
millor el canvi social 
 

 
 

Ja ho hem dit. Treballar sobre la Teoria del Canvi d’una 
intervenció vol dir preguntar-se sobre els mecanismes 
que, en teoria, expliquen perquè és possible un salt entre 

una acció y els seus resultats. Vol dir problematitzar la 
obvietat de les intervencions. 

 
 

“Jo crec que per a que els aprenentatges quedin ben instal·lats entre l’alumnat, serà 
necessari mobilitzar les emocions durant el taller. Si no ho fem així, correm el risc de 
que l’aprenentatge no resulti significatiu i no contribueixi gaire al canvi de comporta-
ments” 

“Jo crec que la formació que farem a les associacions de veïns sobre la perspectiva 
de gènere, ha d’estar enfocada al seu apoderament. Sinó, no aconseguirem que posin 
en joc res del que puguin aprendre quan els toqui negociar amb l’administració” 
 

 
Aquestes assumpcions encarnen els paràmetres que 
utilitzem per mirar-nos i per interpretar el món. Així, no-
més el simple fet d’explicitar-les en el marc d’un exercici 
conjunt de planificació, pot posar en primer pla les cons-
truccions mentals que els diferents implicats sostenen 
envers una determinada intervenció. A la pràctica, és fàcil 
que això promogui entre els i les professionals d’una ma-
teixa entitat una saludable discussió al respecte del sentit 

que cadascú atribueix a una determinada intervenció. I si 
bé és probable que els consensos respecte els objectius 
generals apareguin ràpidament, també ho és que la dis-
cussió sobre la TdC permeti una millora comprensió del 
coneixement (i el llenguatge) que cada professional ha 
posat en joc per elaborar i fer intel·ligible tant el problema 
que es vol abordar com la seva solució.  

 
Aquest és, al nostre entendre, un valor afegit fonamental de les 
aproximacions basades en la teoria. Que permeten un exercici dia-
lèctic basat en reconèixer les realitats socials que orbiten com 
construccions mentals particulars al voltant d’un projecte, que po-
den ser discutides, negociades, posades en comú, reformulades i 
prioritzades amb l’objectiu de refinar la planificació i plantejar  pre-
guntes d’avaluació sobre els processos d’implementació del pro-
grama i no exclusivament els seus resultats. 

 
 
“Through comparing different views, Theory of Change unlocks positive critical thinking 
about the things that people care deeply about: their work; who they want to benefit; 
and how and why their organisation is going to set about improving a situation. This 
deep reflection in a Theory of Change process often brings a clarity of thinking and in-
sight, a real boost of energy and motivation; what people call ‘aha’ moments” 
 

International NGO Training and Research center INTRAC 
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La TdC com estratègia per definir mi-
llor situacions de necessitat o de vul-
neració de drets 

 
 

En un punt de la seva evolució metodològica (certament 
escassa) l’EML va incorporar alguns components dedi-
cats a l’anàlisi de la situació de necessitat o de vulneració 
de drets (el punt de partida). La proposta es concretava 
en la realització d’uns tallers participatius en els que ela-
borar l’anàlisi de participació i un arbre de problemes, 
analitzar alternatives i plantejar un arbre d’objectius. El 
component central de la proposta del EML era l’arbre de 
problemes, ja que esdevenia el recurs metodològic prin-
cipal sobre el que definir i acotar la  problemàtica sobre la 
que intervenir. Aquest arbre s’ha acabat descrivint com 
una tècnica clarament insuficient i en alguns casos inclús 
inapropiada per a facilitar el rigor en la problematització 
de la intervenció (ex. establir relacions de causalitat entre 

les diferents problemàtiques identificades – les famoses 
targetes – ). 

Les aproximacions basades en la Teoria del Canvi s’han 
acabat vinculant a un altre tipus d’estratègia. Han aban-
donat la idea de l’arbre de problemes i han apostat per 
aproximar-se a un paquet de recursos que els permetés 
articular una narrativa des de la qual caracteritzar millor el 
punt de partida inicial. El més habitual és trobar-se amb la 
recomanació de construir la TdC sobre la resposta obtin-
guda a unes preguntes clau. I aquestes preguntes s’han 
adaptat a partir de metodologies com “l’Anàlisi de Marcs 
Interpretatius de Polítiques Públiques” i l’anomenada 
“Dinàmica de Sistemes” (System Thinking).  
 

Algunes preguntes claus habitualment utilitzades en l’anàlisi prèvia a la construcció d’una TdC (simplificades)* 
 
Perspectives 
 
Quines diferents interpretacions es 
poden fer de la situació? No és fàcil 
per un/una mateix/a mirar-se una 
situació des d’un perspectiva radi-
calment diferent a la pròpia.  
 
Què volem presentar com a pro-
blema en la nostra intervenció? 
Per exemple la desigualtat de gène-
re és pot presentar o bé com un 
problema perquè les dones es que-
den darrere dels homes o bé perquè 
els homes dominen les posicions de 
poder i exclouen les dones.  
 
Per què ho veiem com un pro-
blema? 
Per exemple, la conciliació és un 
problema perquè les dones volen / 
han de treballar, o bé, perquè els 
homes no assumeixen les seves 
responsabilitats en la família. 
 
Quines considerem les causes 
del problema? 
Per exemple, la causa de la violèn-
cia contra les dones pot ser explica-
da bé per la desestructuració de la 
família o bé pel patriarcat. 

Fronteres 
 
Què incloem, què està a dins i què 
excloem, què deixem fora? La com-
pressió d’una problemàtica social 
possiblement sempre serà incom-
pleta i qualsevol possible resposta 
sempre estarà limitada als nostres 
coneixements, recursos, prioritats, 
motivacions i perspectives.  
 
Qui és que té (en pateix conse-
qüències) el problema? 
Per exemple, la desigualtat de gè-
nere la pateixen les dones i els ho-
mes? O bé els homes només? O bé 
les dones només? O bé la societat? 
O bé les institucions i partits polí-
tics? Etc. 
 
Legitimació de la no existència 
d'un problema  
Per exemple, la baixa representació 
política de les dones pot tractar-se 
com un 'no-problema' si es conside-
ra que, com hi ha igualtat d'oportuni-
tats, les dones que volen i són ca-
paços d'arribar a la política instituci-
onal ja poden fer-ho. 
 
 

Interrelació 
 
Com es connecten les “coses” entre 
elles? “les coses” poden ser: perso-
nes, coneixement, idees, temps, 
objectes materials. 
 
Responsabilitats envers el pro-
blema i interseccionalitat 
Qui són els responsables de causar 
el problema en un determinat àm-
bit? Per exemple, a qui considera-
rem responsable de la desigualtat  
en la conciliació de família i treball? 
O amb quines altres dimensions es 
creu el problema considerat? Per 
exemple, com la classe social, 
l’ètnia, la raça, l’edat, l’orientació 
sexual, o la discapacitat estan ju-
gant un paper? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la versió definitiva d’aquest document hi podreu trobar les llistes detallades de preguntes i sub-preguntes que, tant des de l’Anàlisi de 
Marcs Interpretatius com des de la Dinàmica de Sistemes, ens conviden a formular abans de dissenyar la TDC de la nostra intervenció. 
Es tractar de preguntes molt concretes, amb formulacions extenses i amb diversos subapartats, que hem preferit ubicar a l’apartat 
d’annexes per a que les persones que hi tinguin interès puguin consultar-ne el detall i adaptar-les a les seves necessitats. 



                                                         La Teoria del Canvi com a mètode 
 

6/8 

La TdC com estratègia per copsar i 
representar millor la complexitat 

 

Arribats a aquest punt, no serà cap sorpresa si afirmem 
que el veritable repte en la utilització de la TdC rau en el 
compromís d'adoptar un enfocament reflexiu, crític i 
honest per a intentar respondre a preguntes difícils 
sobre el tipus de canvi que volen promoure les nostres 
intervencions. 
 

Treballem en realitats socials i polítiques concretes, i hem 
de manegar-nos amb les incerteses i complexitats que 
els hi són pròpies. No farem cap avenç significatiu si el 
treball amb la TdC segueix fent ulls clucs a aquesta com-
plexitat, i no es presenta com una alternativa de planifica-
ció més sensible a les incerteses inherents als proces-
sos de canvi. 

Algunes idees introductòries. 
 
La complexitat és una disciplina d’estudi (Complexity 
Science) per si mateixa. Tot i que acumula dècades de 
corpus teòric, la seva aplicació pràctica en la planifica-
ció i l’avaluació de programes socials no és gens intuïti-
va. De fet, afirmaríem sense gaire por a equivocar-nos 
que encara és una pràctica gairebé inexistent en la 
cooperació i la solidaritat d’àmbit local. Tanmateix, la 
Teoria del Canvi es presenta com un magnífic dispositiu 
per introduir i visualitzar allò de complex que tenen mol-
tes intervencions d’EpD, amb l’objectiu d’explicitar itine-
raris de canvi més propers a la realitat dels programes. 
Itineraris, en definitiva, que s’allunyin significativament 
de representacions excessivament simplistes sobre 

com es produeix el canvi.  Per pensar en algunes pos-
sibilitats, un bon punt de partida és endinsar-nos en 
alguns dels conceptes bàsics de la complexitat i posar-
nos d’acord en el valor que tenen les paraules. Segons 
Glouberman i Zimmerman podem establir una triple 
distinció alhora d’analitzar les intervencions. Podem 
classificar-ne alguns dels seus aspectes en funció de si 
responen a una naturalesa de caràcter simple; a una 
naturalesa complicada (amb moltes parts); o bé a una 
naturalesa complexa, amb dimensions incertes i emer-
gents. (Glouberman i Zimmerman, 2002 pàg. 2). 
 

	  
 
Un component senzill, s’il·lustra amb la implementació d’una recepta: En aquest 
cas la recepta és essencial, és replicable, produeix productes estandaritzats, etc.  
 

Un component complicat, es pot il·lustrar amb l’enviament d’un coet a la lluna: Les 
fórmules són essencials, l’experiència és condició per a l’èxit, els coets resultants 
seran similars en les seves parts essencials, les conseqüències del procés són al-
tament anticipables, etc.  
 

Una component complex troba paral·lelismes amb la criança d’un infant: Les for-
mules tenen una aplicació limitada, l’experiència ajuda però ni és necessària ni és 
garantia d’èxit, el producte és únic i s’ha de comprendre com a tal, les conseqüèn-
cies són incertes, etc. 
 
 
Intervencions amb components majoritàriament simples 
 
Són intervencions que es caracteritzen per activitats més 
o menys estandarditzades (ex. tallers que es van repe-
tint), implementades per una sola organització, i on el 
context té poca influència en el desenvolupament del 
programa i el seus resultats.  
 

Una diagramació a partir de processos lineals de canvi 
per etapes ens serveix per a capturar allò que té de sim-
ple una intervenció. El EML és precisament això: una 
descripció del canvi a partir de la caracterització de 4 
etapes fixes i unidireccionals. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activitats Resultats Esperats 
Product (ouputs) 

Objectiu Específic 
Purpose (outcome) 

Objectiu General  
Goal (impact) 
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Com podem millorar la capacitat explicativa de les representacions simples i lineals? 
 
Se’ns acudeixen tres estratègies: 
 
1.- Incloure en la representació els mecanismes de canvi 
(veure fitxa sessió núm. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Identificar els riscos, les qüestions de context i les 
persones/organitzacions claus en cadascuna de les eta-
pes. Això apropa l’itinerari de canvi a la realitat i redueix el 

risc que diagramar processos de canvi excessivament 
abstractes.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Ampliar la linealitat del procés a partir d’afegir més 
etapes o correccions en l’itinerari a partir d’observar la 

seva evolució. Normalment el focus de correcció es situa 
en els nivells dels outputs i outcomes. 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activitats Resultats Esperats 
Product (ouputs) 

Objectiu Específic 
Purpose (outcome) 

Objectiu General  
Goal (impact) 

Mecanismes 

Activitats Resultats Esperats 
Product (ouputs) 

Objectiu Específic 
Purpose (outcome) 

Objectiu General  
Goal (impact) 

Mecanismes 

Riscos, context, 
actors, etc. 

Riscos, context, 
actors, etc. 

Activitats Resultats Esperats 
Product (ouputs) 

Objectiu Específic 
Purpose (outcome) 

Objectiu Específic 
Purpose (outcome) 

Objectiu General  
Goal (impact) 

Itinerari de canvi  
en el moment de la formu-
lació inicial 
 

Itinerari de canvi  
 incorporant correccions 
en l’evolució del programa.    Afegint més etapes  

 

Output1 Output2 Output3 

Mecanismes 
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Intervencions amb components majoritàriament complicats  
 
Es tracta d’intervencions que inclouen múltiples compo-
nents, que són implementades per diferents organitzaci-
ons, en diferents ubicacions i, probablement, de maneres 
diferents. D’alguna manera, podem dir que una interven-
ció és més o menys complicada en funció de la diversitat 
d’organismes i/o nivells governamentals que intervenen 

en la seva implementació; la diversitat de premisses que 
cal que es donin simultàniament per fer possible 
l’assoliment dels resultats (finals i entremitjos); i 
l’existència d’algunes circumstàncies contingents que 
facin que “les lògiques previstes només funcionin en de-
terminats contextos” (Rogers, 2008 pàg. 37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervencions amb components majoritàriament complexes 

Davant de situacions complexes cal que fem front a una 
varietat de circumstàncies que, sovint, la planificació con-
vencional ha estat incapaç d’incorporar. Molts cops, em-
parada en arguments basats en l’eficàcia (cal fer allò que 
sabem que funciona) portadors d’una gran ingenuïtat: “es 
possible controlar i preveure els fenòmens de canvi soci-
al”.  Algunes d’aquestes circumstàncies tenen a veure 
amb que, en ocasions, no és fàcil identificar el perímetre 

de la problemàtica sobre la que volem incidir. Sovint, les 
problemàtiques són sistèmiques, impliquen a múltiples 
stakeholders (persones o organitzacions amb interessos 
diversos) i no s’acaben de comprendre fins que no hem 
estat capaços de formular una solució. A més, les in-
teraccions entre els diferents components de la interven-
ció son poc previsibles i comporten un alt nivell 
d’incertesa.

 
“Identificar la solució ajuda a comprendre millor el problema” 
 

Efectes 
 (outcome-intermediate) 

Resultats Esperats 
(ouputs) 

Activitats 

Efectes 
 (outcome-short term) 

Departament 
Ensenyament  

Escola A  

Escola B  

Escola C 

AMPAS 

Objectiu General  
Goal (impact) 

Associació 
Barri  

ONG promotora  

Resultats Esperats 
(ouputs) 

Resultats Esperats 
(ouputs) 
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Tot plegat, és el que algunes autores han descrit com la 
causalitat recursiva d’algunes intervencions. Mentre que 
els components simples d’una intervenció es solen repre-
sentar amb una progressió unidireccional entre els res-
pectius efectes esperats (l’un condueix a l’altre), les inter-
vencions amb components complexes sovint presenten 
una connexió recursiva entre els mateixos, que posa de 

manifest que els resultats entremitjos (dels quals depe-
nen els posteriors resultats esperats) es relacionen amb 
els resultats finals “mitjançant mecanismes de feedback i 
configuracions interactives. És a dir, en base a una rela-
ció causa-efecte que esdevé mútua, multidireccional i 
multilateral” (Patton 1997, a Rogers 2008 pàg. 38).

  
 
Mentre que els models simples i complicats representen una relació jeràrquica i se-
qüencial de resultats entremitjos (que en la mesura que s’assoleixen ens condueixen 
cap a la situació objectiu), les intervencions amb components complexes requereixen 
de “cercles virtuosos” en els que la lògica no és unidireccional i on, per exemple, 
l’assoliment de resultats entremitjos (per ex. "implicació de tots els agents de la comu-
nitat en el projecte”) està fortament condicionat a l’assoliment dels resultats finals (per 
ex. “disminució de la inseguretat a la comunitat”), i viceversa. 
 
 
Però això no és tot. Si filem una mica més prim, també 
ens n’adonem de que algunes d’aquestes intervencions 
inclouen activitats no estandaritzables (úniques) que van 
evolucionant durant la seva implementació. Sovint passa 
que l’itinerari d’implementació no només no es pot definir 
clarament amb antelació, sinó que es troba subjecte a 
incerteses i a relacions desproporcionades: un petit canvi 
en el context, en un  moment crític, pot produir veritables 
"punts de inflexió” i "efectes dominó" sobre l’actuació. 

 
És el que algunes persones expertes han descrit com la 
condició emergent de les intervencions. Les intervenci-
ons amb components complexes es caracteritzen també 
per tenir lloc en el sí d’un sistema de relacions entre dife-
rents agents (organismes, col·lectius professionals, etc.), 
que interactuen els uns amb els altres, que s’afecten de 
manera recíproca i que, en la mesura que el programa 
avança, configuren el comportament del sistema com a 
tal.

 
 
El patró de comportament dels sistemes on operen intervencions complexes no és 
constant, perquè quan l’entorn del sistema canvia, també ho fa el comportament del 
agents implicats, i com a resultat d’això, també canvia el comportament del sistema en 
el seu conjunt. Fixem-nos si no en com pot alterar la consecució d’alguns resultats en 
un centre educatiu la substitució de, per exemple, la cap d’estudis amb la que havíem 
estat treballant des del començament. 
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Algunes conclusions preliminars 
 
Tant les modificacions que plantegem en la forma lineal 
de representar les intervencions de naturalesa simple, 
com les fórmules més sofisticades per representar la 
complexitat, pateixen del mateix mal: La manca de pro-
cediments organitzatius per a documentar la lògica que 
sustenta les adaptacions i així com els obstacles associ-
ats al marc administratiu que regula la gran majoria dels 
sistemes de finançament extern (formularis de sol·licitud, 
condicions de justificació, etc.). 
 
Ja s’ha dit moltes vegades que els sistemes de finan-
çament i models de gestió actuals en la cooperació 

internacional i la solidaritat, no incentiven o directament 
dificulten un enfocament realista basat en planteja-
ments adaptatius. Plantejaments que trenquin amb la 
linearitat i la rigidesa pròpia de la planificació i 
l’avaluació tradicional. 
 
Tanmateix, la utilització de la TdC només trobarà sentit 
si s’implementa en un context organitzacional disposat 
a transformar els seus models de gestió, i en un context 
burocràtic disposat a ser prou flexible com per recolzar 
programes que puguin explicar-se com una “interpreta-
ció subjectiva i argumentada” del procés de canvi, i no 
com un itinerari “únic” cap al canvi basat en una predic-
ció certa o rígida sobre el que passarà. 

 
 
 
 


