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RESOLUCIÓ ASSERTIVA DE CONFLICTES 
 

El conflicte forma part de les relacions entre les persones, a causa de les 
diferències d’opinions, expectatives, creences, valors o desitjos que 
existeixen tot sovint. Per aquest motiu, aprendre a afrontar els 
conflictes és molt important per poder mantenir relacions sanes amb els 
altres.  

El conflicte sorgeix quan les necessitats d’una persona no s’estan 
satisfent a causa d’una altra persona que ho impedeix, generalment 
perquè les seves necessitats entren en contradicció amb les de l’altre. 
Per exemple, si un company de feina no està acomplint la seva part, de 
forma que tu et veus sobrecarregat, no s’està satisfent la teva necessitat 
de ser tractat justament. D’altra banda, el teu company pot pensar que 
no s’està satisfent la teva necessitat de descansar i fer la feina al seu 
propi ritme. Per tal de solucionar el conflicte és important conèixer 
quines són les necessitats de cadascú, i tenir-les en consideració.  

Segons el tipus de necessitats que es vegin implicades, els conflictes es 
viuran amb emocions més o menys intenses. Per exemple, el conflicte 
pot ser més gran i pot donar peu a emocions negatives més intenses 
quan una persona creu que no s’estan satisfent necessitats que 
considera importants, com la necessitat de ser tractat amb respecte, de 
sentir-se valorat, d’intimitat, de seguretat, etc. D’altra banda, quan no 
veus el conflicte com una amenaça a la teva autoestima, el teu valor 
personal o la teva seguretat personal, les teves emocions seran més 
moderades.  

La visió més realista del conflicte és aquella que el percep com a dues 
persones que tenen necessitats oposades que xoquen entre elles i que 
necessiten parlar, conèixer les seves necessitats i arribar a un acord que 
tingui en compte les necessitats de tots dos. És a dir, el conflicte és vist 
com un problema que requereix que es trobi una solució a través de la 
cooperació amb l’altra persona.  
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RESPOSTES MÉS ADEQUADES DAVANT D’UN CONFLICTE 

 Tenir en compte les necessitats de l’altre tant com les pròpies.  

 Tenir reaccions calmades i emocions que no siguin intenses ni 
descontrolades.  

 Tractar l’altra persona amb respecte, evitant comentaris que li 
puguin fer mal.  

 Tenir una gran disposició a perdonar i oblidar el que ha passat sense 
ressentiments.  

 Intentar afrontar el problema sense fugir-ne i buscar solucions que 
tinguin en compte les necessitats de tots els implicats.  

Els conflictes són inevitables i necessaris. L’objectiu no és eliminar-los o 

evitar-los sistemàticament, sinó saber canalitzar-los. Cal deixar clar que 

tampoc s’han de buscar, ni crear oportunitats perquè es donin. El més 

important és saber que, perquè hi hagi creixement i maduració de les 

persones i els grups, els conflictes són necessaris. Per això s’han de 

veure de forma positiva, com a ocasió de presa de consciència i de 

creixement.  

L’objectiu és resoldre els conflictes obtenint millores per a cadascuna de 

les parts. Però això no sempre és possible, ja que alguns conflictes no 

tenen solució immediata. En aquest cas l’objectiu no és la resolució, 

sinó la regulació, que permet viure’ls de la forma més constructiva 

possible.  
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MÈTODE DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

VEURE, JUTJAR I ACTUAR  

Aquest mètode s’utilitza per al creixement personal i grupal. El seu ús 
prolongat en el temps proporciona a les persones i els grups que el 
practiquen una de les millors formacions que podem trobar. Treballa 
des de l’anàlisi de la realitat, els valors referencials i la posada en acció 
de la praxi descoberta. D’aquest mètode, concebut per a la formació i la 
revisió de la vida en grup, extraiem una metodologia que ens sembla 
vàlida per analitzar i tractar de regular/resoldre aquells conflictes que 
puguin donar-se en qualsevol grup humà.  

Els passos de la metodologia són els següents:  

VEURE 

1. Presentació a fons del suposat fet conflictiu per part d’una o 
diverses persones afectades.  

2. Aspectes a destacar com a més significatius del fet (actituds, 
experiències, situacions clau...). 

3. Expressió dels sentiments suscitats en cadascuna de les 
persones que composen cada part i, si és necessari, en les 
persones observadores (comunicació assertiva).  

4. Comparació amb fets similars del passat o del present.  

5. Conseqüències a tots els nivells que s’estan derivant del fet.  

6. Causes que probablement l’han provocat (personals, 
ambientals, estructurals, etc.)  

JUTJAR 

1. Què pensem a nivell personal cadascú sobre el fet, les seves 
causes i conseqüències? Relacionar-ho amb els nostres valors i 
contravalors personals.  



VOLUNTARIAT 
JANERIÀ 
 

 
5 

 

Itinerari formatiu 

FITXA 7 

2. Feedback. Com veu cada persona del grup a cadascuna de les 
persones o parts implicades?  

3. Com valoren o actuen altres grups, moviments, etc. del nostre 
entorn o la gent en general pel que fa a fets d’aquest tipus?  

4. Contrastar els elements significatius del conflicte esmentats 
abans amb els valors ideològics del nostre col·lectiu (la nostra 
tradició, bases ideològiques, els nostres valors ideològics no 
escrits...). 

5. Valors col·lectius nostres que es potencien o deterioren en 
aquest conflicte.  

6. Aportar referències concretes de persones, personatges o grups 
que han actuat o deixat per escrit pautes en relació amb fets i 
valors similars.  

7. La realitat ens interpel·la: tenim algun repte per afrontar?  

8. Com ens podem ajudar mútuament en aquesta crisi?  
 
ACTUAR 

1. A quina acció concreta es compromet cada persona a partir de 
tot el que s’ha dit en relació amb els fets exposats?  

2. Quina actitud personal estic disposat/da a anar treballant?  

3. Quins mitjans en concret utilitzarà cadascú per desenvolupar els 
compromisos contrets?  

4. És possible establir compromisos concrets de caràcter grupal? El 
grup està disposat a fer-ho? Quins són aquests compromisos i 
quins mitjans acordem per posar-los en pràctica?  

5. En quin termini desenvoluparem els compromisos personals i 
grupals? Quina data fixem per avaluar el seu acompliment?  
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REFLEXIÓ PERSONAL 

1. Quins són els teus conflictes més freqüents?  

2. Com els resols?  

3. Si revises les respostes més adequades per tal de resoldre un 
conflicte, consideres personalment que estàs en el bon camí? 
Quins passos has de fer?  

 

TEXT EVANGÈLIC 

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

Efesis 4,31-32. Què suscita el Senyor dins del teu cor?  

 

PREGÀRIA 

Senyor Jesús, concedeix-me la maduresa necessària per saber resoldre 
les dificultats i conflictes de la vida amb assertivitat. 

Que cada dificultat, Senyor, sigui un mitjà que ens ajudi a créixer. 

Que sempre pugui respondre amb serenitat, procurant mantenir la pau i 
la concòrdia. 

Que sempre pugui treure el millor de mi i oferir-ho als meus germans. 

Amb l’ajuda de la teva gràcia podré superar les dificultats i ajudar els 
altres. 

Amén 

 

 

 


