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1. Identificar el perfil de la Junta

• Abans de buscar nous membres per a la Junta, és important passar 
revista a la Junta actual: quines característiques tenen els actuals 
membres? quines no estan cobertes?

• Tenir un pla estratègic a punt ajuda a prendre decisions: quines 
habilitats necessitem? 

• Varietat: tota Junta requereix d'habilitats i atributs variats.

• Què buscar? 

• Línies generals: lideratge, participació en la comunitat, 
connexions polítiques, capacitat per captar fons, valors 
compartits, compromís amb la missió de l'organització

• Considerar: professionals vinculats a la missió, altres professions 
rellevants (advocats, comptables, etc.), usuaris, clients ...
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• Construir una Junta amb diversitat:

• Evitar la temptació de reclutar amics de membres actuals.

• Una Junta homogènia que concordi en tot no és la més 

efectiva.

• La diversitat promou una actitud crítica i una visió àmplia.

• Diversa i inclusiva: implica acceptar i valorar la diferència. 

No és fàcil però és positiu. 
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2. Conrear

• “Conrear” = Desenvolupar un patrimoni de persones potencialment 
membres de la Junta.

• “Conrear” persones en àrees importants per a l'organització.

• Mantenir una xarxa àmplia de candidats: que els membres presents 
candidats regularment, buscar entre professionals d'àmbits
rellevants, en institucions donants, universitats, etc..

• Candidats:

• Crear una fitxa per a cada candidat.

• Mantenir contacte: enviar informes, butlletins, etc. 

• Involucrar-los: comitès, activitats, voluntariat, etc.
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3. Reclutar

• Primer pas: explorar l'interès del candidat en servir a la Junta. Quin 
interès té a la missió? Encaixa bé en la Junta? Posseeix temps 
suficient? 

• Segon pas: invitació a unir-se. 

• Explicar què implica ser membre, per què se l'ha reclutat, quant temps 
implica. (Honestedat)

• Presentar-li els membres i activitats de la Junta. Proposar-li participar en 
una o dues juntes, i en algun comitè. 

• Avaluar la predisposició del candidat, les seves motivacions i el seu nivell 
de compromís. (Investigar el seu passat)
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4. Orientar: Donar la benvinguda

• Planificar el procés d'orientació/formació acuradament.

• Objectiu: Conèixer l'organització l'abans possible. 

• Oferir informació actualitzada i detallada.

• Planificar temps i espai.

• Formació com a procés continu. 

• Planificar sessions de seguiment/reforç

• Lliurar "Manual de la Junta": història i missió, descripció de les funcions de 
membre de Junta, documents legals, informació financera, pla estratègic, 
directori de membres i personal, calendari, etc.

• Dedicar temps a conèixer la resta de membres. 

• Dubtes i preguntes: bona oportunitat d'autoavaluació.
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5. Involucrar els membres

• És necessari enfortir la connexió personal dels membres amb 
l'organització i els seus serveis. 

• Prendre mesures per mantenir-los actius i involucrats.

• Involucrar-los en activitats significatives/importants. 

• Assignar-los tasques específiques.

• Fomentar la participació en les reunions. 

• Fer ús de les TIC: teleconferències, emails, etc. 

• Considerar realitzar retirs, tallers, etc. 

• Construir un equip de treball:

• Tenir en compte habilitats individuals però també brindar oportunitats 
noves

• Distribuir bé les tasques

• Evitar concentració de poder.
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6. Educar

• Desenvolupar una Junta ben formada: 

• Conèixer a la perfecció el funcionament de l'organització, dels temes que li 

competeixen, i del tercer sector en general.

• Activitats educatives: 

• Presentacions, retirs, tallers, seminaris, avaluacions breus periòdiques, 
etc. 

• Fer bon ús de les TIC.
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7. Rotar

• Evitar l'estancament de la Junta (recordar punts 5 i 6).

• Evitar que els membres es cremin. Exemple: oferir canviar de 
comitè, participar en activitats fora de la Junta.

• Establir mandats temporals, o límits temporals d'un altre tipus (edat, 
etc.). 

• Acomiadar a un membre: hi ha formes de fer-ho menys dur 
(convidar-los a unir-se a un consell assessor, o càrrec "honorari").
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8. Avaluar

• Avaluació periòdica de la Junta.

• Autoavaluació formal. 

• Reflexió informal. 

• Qüestionari breu sobre tema puntual. 

• Al final de cada reunió de Junta. 

• Avaluació exhaustiva (cada 3-5 anys).

• Avaluació de l'acompliment del president. 

• Avaluació de l'acompliment de l'organització..
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9. Celebrar

• Tota bona feina d'un membre mereix reconeixement. 

• És important que la Junta dediqui temps a reflexionar i a celebrar 
esdeveniments. 

• La Junta ha de celebrar els assoliments de l'organització. 

• Crear un clima d'apreciació i distensió prepara per enfrontar 
desafiaments futurs. 
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Font bibliogràfica: The Board Building Cycle: Nine
Steps to Finding, Recruiting, and Engaging

Nonprofi Board Members, National Center for 
Nonprofit Boards, 2001


