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L’EMPATIA:  

Molt més que posar-se al lloc de l’altre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’empatia és una de les competències més importants de les incloses 
dins la intel·ligència emocional. La paraula procedeix dels mots grecs 
que signifiquen “dins d’ell” i “el que se sent”. Tanmateix, el significat 
real d’aquest fenomen psicològic és encara més important que la 
capacitat de posar-se al lloc de l’altre.  

Amb aquest terme ens referim a la capacitat de SENTIR amb l’altre, de 
captar profundament, als nivells racional i emotiu, el que està vivint, el 
que li està passant, “independentment de” què sentim nosaltres en 
aquest moment.  

És important remarcar amb força “independentment de”, per 
diferenciar l’empatia madura dels fenòmens que, en la primera infància, 
la precedeixen. De fet, l’infant també, a la seva manera, sent empatia 
quan es commou davant d’un cadell fràgil, d’un infant més petit o 
malalt. Però, més que sentir el que l’altre viu, l’infant s’identifica amb 
aquesta persona i comprèn, sense adonar-se’n, la seva pròpia fragilitat i 
vulnerabilitat. Per això, l’infant pot ser molt tendre amb un cadell i 
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agressiu amb el seu germà petit, plorar pel patiment dels animals i ser 
cruel quan assenyala les limitacions físiques d’un discapacitat.  

L’empatia ens capacita per tal de comprendre l’altra persona des de la 

seva pròpia estructura, és a dir, des de les seves idees, sentiments i 

valors. Comprendre l’altra persona des del seu punt de vista no és 

necessàriament estar d’acord amb ella, però és el pas essencial per 

arribar a una decisió.  

Quan compartim les nostres idees, sense por ni recança, quan obrim 

l’espai per donar a conèixer els nostres valors i necessitats, i les nostres 

idees i sentiments, estem creixent en l’empatia. Però el que succeeix és 

que caiem en la trampa de la “seguretat completa” i ens permetem 

silenciar allò que tenim dins fins que estiguem segurs i no hi hagi 

confusions. En realitat aquest sofisma no arribarà, sinó que en canvi ens 

privarà de comunicar-nos amb els altres. Òbviament, existeix una altra 

circumstància que pot obstruir l’empatia i és el respecte per allò que 

l’altre diu o, més aviat, la valoració que fem a allò que ha manifestat.  

El temor, la desconfiança, els prejudicis i l’afany de seguretat minen 

l’obertura personal i ens porten a no involucrar-nos en les nostres 

comunicacions. Per tant, també és necessari que, dins de l’empatia, la 

comunicació sigui clara i concreta.  

D’altra banda, a l’hora d’exposar les nostres idees i, sobretot, els nostres 

sentiments, ens falta un vocabulari adequat. Molts dels estats d’ànim 

queden reduïts a “estar bé o malament” i resulta que aquestes paraules 

són molt ambigües i no revelen clarament el que passa a l’interior de 

l’individu. En canvi, hi ha altres paraules o frases que diuen amb 

profunditat el que pot estar succeint a nivell físic, psíquic, social o 

espiritual. És important i necessari poder registrar i anomenar els 

sentiments, desitjos i necessitats que portem dins.  
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L’empatia es refereix entre d’altres coses a l’escolta activa, la 
comprensió i el suport emocional. A més, l’empatia implica tenir prou 
capacitat per diferenciar entre els estats afectius dels altres i l’habilitat 
de prendre perspectiva, tant cognitiva com afectiva, respecte de la 
persona que ens expressa el seu estat emocional.  
 
Components de l’empatia  

Potser de vegades no t’has sentit escoltat per falta de feedback, suport 
o comprensió. En altres ocasions, potser has sentit que no has sabut 
atendre l’estat emocional de l’altra persona de forma adequada i 
empàtica, i t’has preguntat: què necessito o què he de fer per ser més 
empàtic?  
 
Fonamentalment, els components de l’empatia són els següents:  
 
1. Saber escoltar  

Para atenció al que explica o argumenta l’altra persona, observa les 
manifestacions no verbals, com per exemple els gestos que corresponen 
a l’estat d’ànim que es verbalitza, i no interrompis el discurs verbal.  

A més, reflexiona sobre el que l’altra persona t’està comunicant, dona 
mostres de seguiment actiu que actuïn com a feedback: mira a la cara, 
fes que sí amb el cap o reflecteix expressions facials congruents amb 
allò que t’està explicant l’altra persona.  

D’altra banda, és necessari mostrar interès fent preguntes sobre detalls 
del contingut de la conversa.  

2. Interpretar els senyals no verbals  

Comprèn els missatges transmesos de caràcter paralingüístic, com 
l’entonació, el temps de resposta, el volum...  

  

https://psicologiaymente.com/social/escucha-activa-oir
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3. Mostrar comprensió 

Podem mostrar comprensió congruent amb allò que ens expliquen a 
través de frases com: “Entenc que actuessis així”. “Entenc com et 
sents”. “Segur que t’ho devies passar molt bé”...  

No s’han d’invalidar, rebutjar o jutjar les emocions de la persona que 
les expressa, ja que aquesta és una premissa fonamental per mostrar 
sensibilitat empàtica.  

4. Donar ajut emocional si cal  

Es important preguntar sempre al nostre interlocutor si necessita alguna 
mena d’ajut. Tanmateix, molt sovint, amb el simple fet d’escoltar 
activament l’altre li permetem “ventilar” i gestionar el seu estat 
emocional. D’aquesta forma se sent alleujat per tenir un oient fiable a 

qui transmetre les seves emocions. 

Quan la persona que escolta empàticament ha viscut una situació 
emocional similar a la que s’està expressant, el procés comunicatiu és 
més fluït, ja que es produeix una sintonia emocional més gran.  

¿Per a què practicar-la? 

L’empatia, com a habilitat de la intel·ligència emocional, és important 
perquè possibilita experimentar diferents beneficis.  

 Facilita la resolució de conflictes.  

 Predisposa a ajudar els altres i a compartir.  

 Permet ser més respectuós.  

 Desenvolupa capacitats de lideratge, negociació i col·laboració, 

així com permet que els altres et considerin millor.  

 Permet gaudir de relacions socials.  

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-emociones


VOLUNTARIAT  
JANERIÀ  
 

 
6 

 

Itinerari formatiu 

FITXA 6 

 

Existeixen una sèrie de barreres que sovint impedeixen aquest 
apropament. Entre els errors que acostumem a cometre més sovint a 
l’hora de relacionar-nos amb els altres hi ha:  

 La tendència a treure importància a les preocupacions de l’altre 
i intentar ridiculitzar els seus sentiments.  

 Escoltar amb prejudicis i deixar que les nostres idees i creences 
influeixin a l’hora d’interpretar el que li passa.  

 Jutjar i recórrer a frases com “el que has fet està malament”, 
“així no aconseguiràs res”, “no fas mai res bé”...  

 Posar-se com a exemple per haver passat per les mateixes 
experiències.  

 Provar d’animar sense més, amb frases com “Ànims, en aquesta 
vida tot se supera”.  

 Donar-li la raó a la persona i dir-li que sí a tot.  

 
Mira amb els ulls d’un altre, escolta amb els ulls d’un altre i sent amb 

el cor d’un altre.  
Alfred Adler. 

 
El més important és que necessitem que ens entenguin. Necessitem 

algú que sigui capaç d’escoltar-nos i comprendre’ns. Aleshores, patim 
menys.  

Thich Nhat Hanh. 
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REFLEXIÓ PERSONAL 

1- Com ressona la lectura dins teu?  

2- Creus que ets una persona “empàtica”? En què ho notes?  

3- Com creus que et pot ajudar l’empatia en una experiència de 
voluntariat? Com pots preparar-te per ser empàtic/a amb les 
persones i situacions amb què compartiràs la vida en aquesta 
experiència? Quins aspectes has de treballar més?  

4- Identifica com vius cadascun dels components de l’empatia, 
reconeixent en tu mateix/a fortaleses i mancances.  

 

TEXT EVANGÈLIC 

En un moment de silenci reflexiona i prega amb aquest text evangèlic: 

Lluc 7,36-50. Què suscita el Senyor en el teu cor?  

 

PREGÀRIA 

Senyor Jesús, dóna’m un cor capaç de comprendre 
el que viuen els meus germans, 

un cor capaç de compadir-se i sentir amb l’altre. 

Que no em siguin indiferents els dolors i les alegries dels altres, 
que sàpiga escoltar i posar-me al lloc de l’altre. 

Que com tu, Senyor, pugui veure a l’interior de cada persona 
i t’hi descobreixi allà, present, 

cridant-me a estimar cadascú tal com és, especialment en la feblesa i el 
dolor. 

Amén 

 


