
L’Institut Relacional posa de manifest una cosa 
ben sabuda: els humans som éssers relacionals 
que volem ser reconeguts.

En els nostres 20 anys d’existència hem cons-
tatat que aquesta cerca es manifesta de 
formes diferents en els diversos àmbits de 
la nostra convivència: la família, l’escola, el 
treball i la comunitat on habitem.

Creiem que vides poderoses generen rela-
cions poderoses, que són el fonament d’or-
ganitzacions i comunitats que poden canviar 
el món.

Professionals dels àmbits de l’empresa i les 
organitzacions, l’educació, la salut i la gover-
nança pública treballem amb el Model de 
Transformació Relacional (MTR) per fer pos-
sible que les persones ens relacionem amb 
calidesa i qualitat relacional.

La nostra missió i visió, els valors que ens 
guien i la nostra forma d’actuar que fan pos-
sible el nostre propòsit:

Fer visible l’invisible.

Quan ampliem la mirada, podem veure el que 
no vèiem, reconèixer als altres, conversar i 
construir futurs compartits.

Joan Quintana Forns
Director Institut Relacional.



ACOMPANYEM PERSONES I 
ORGANITZACIONS EN PROCESSOS 
D’EVOLUCIÓ POTENCIANT 
L’EFICIÈNCIA, L’EQUILIBRI 
I LA QUALITAT RELACIONAL.

LA NOSTRA

Conscients de l’essència que recull la nostra història 
i conscients de la nostra realitat, descrivim la nostra 
missió, aquella que suposa l’essència del nostre fer.



Partint de la nostra realitat i executant 
la nostra missió, descrivim així la nostra 
aspiració com a organització, el nostre rumb 
i el nostre horitzó per als pròxims anys.

LA NOSTRA



VALENTIA, és el que ens fa avançar 
i endinsar-nos en el desconegut.

RECONEIXEMENT, des de l’escolta 
i per a l’amor.

REPTE, no ens rendim i qüestionem 
el que no avança.

DIÀLEG, la nostra manera 
d’acostar-nos, trobar-nos 
i construir junts.

COMPRENSIÓ, del comú i 
de la diferència.

Per aconseguir la nostra visió hem d’actuar 
conforme uns valors, aquells que millor ens 
permetran fer el camí i ens orientaran, 
dia a dia, en les nostres decisions 
i la nostra forma de fer.

ELS NOSTRES



EL NOSTRE

Hem analitzat el nostre propòsit existent, 
hem vist que es connecta bé amb la nova missió 
i la nova visió, que té sentit posar-lo 
en pràctica amb els nous valors, que és 
rellevant i significatiu per a tots 
els nostres grups d’interès i, per tant, 
hem decidit conservar-lo.



DONEM VEU i escoltem.

ENTENEM la discrepància com alguna 
cosa que ens permet avançar.

AJORNEM EL JUDICI fins a haver 
comprès.

POSEM LÍMITS i gestionem 
les conseqüències.

L’IMPOSSIBLE ens estimula.

POSEM EN DUBTE les nostres certeses.

INFLUÏM en aquells que poden influir.

ENS INTERESSA tot allò que 
no coneixem.

BUSQUEM el que ens uneix.

MANEGEM la incertesa 
com a oportunitat.

LA NOSTRA



ENS AGRADA RECONÈIXER
i que ens reconeguin.

COL·LABOREM amb el món acadèmic 
per validar les idees i els models, 
desenvolupar el talent 
i legitimar el nostre treball.

IDENTIFIQUEM aquelles persones 
que ens complementen i ens ajuden
a créixer.

GENEREM ACCIONS de comunicació 
que faciliten la comprensió 
de la nostra metodologia.

ENS AGRADA TREBALLAR en xarxa 
amb aliats que comparteixin 
la nostra forma de ser i fer.

Volem RELACIONS SIMÈTRIQUES 
i equilibrades.

Per COMPRENDRE EL COMPLEX, incloem 
moltes maneres de veure, 
maneres de pensar, coneixements diversos, 
camps distants i diferents persones 
que sàpiguen més que nosaltres.

LA NOSTRA



TREBALLEM per crear vincles amb 
els nostres clients i evolucionar junts.

CREEM vincles actius i d’aprenentatge 
amb les persones que es formen 
i es desenvolupen amb nosaltres.

REPTEM als nostres clients i 
ens deixem reptar per ells.

LA NOSTRA
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