
Els reptes als quals fem front les entitats i institucions culturals 
són de naturaleses diverses i complexes, per això requereixen 
fórmules i accions innovadores. Per aquest motiu a Adhoc Cultu-
ra hem desenvolupat un breu receptari pensat per pautar i/o 
oferir els passos ideals per confeccionar la millor recepta davant 
el canvi constant i els nous reptes.

El gran repte és cuinar quelcom inno-
vador; trobar el punt d’equilibri per-
fecte que faci el vostre projecte en-
grescador, innovador i evidentment, 
viable, tant econòmicament com tem-
poralment. L’objectiu és innovar 
sense perdre’s en l’intent 
i per això ens cal: una magnífica ma-
tèria primera, una metodologia clara i 
un temps de cocció ideal 
per fer front a les necessitats de 
la societat actual.

Entenem que qualsevol iniciativa de canvi que es genera des de i per a una 
institució requereix, com a mínim, dels següents elements:

MOTIVACIÓ, IL·LUSIÓ i PREDISPOSICIÓ INSTITUCIONAL
Innovar necessita un compromís ferm.

RECURSOS GESTIONATS DE MANERA RACIONAL I OPERATIVA
Atenent a les noves necessitats i prioritzant, tenint en compte diverses variables.

TENIR EN COMPTE LES PERSONES
Situar la persona al centre, apoderant-la perquè pugui desenvolupar una mirada 
crítica i perquè sigui agent actiu al procés.

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ I IMPLANTACIÓ
Cal analitzar i valorar els canvis que es van produint; perseverar en els objectius 
marcats; readaptar en funció dels resultats parcials.

RECEPTARI D’INNOVACIÓ

“Canviar  de  resposta  
és  evolució, canviar  de  
preguntes  és  revolució”.
                      Jorge Wagensberg

BENVINGUTS 
AL RECEPTARI DE LA INNOVACIÓ

IDENTIFICACIÓ 
DEL REPTE

> Comença amb una gran pluja d’idees.
> Selecciona les 3 idees finalistes
> Tria la guanyadora

> Descriu la idea i la seva finalitat
> Identifica el seu valor innovador
> Realitza un DAFO

REFLEXIÓ
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La recepta ADHOC CULTURA per innovar en 4 pasos 

Disseny i composicióIdea i concepte
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Un cop identificat el repte cal fer una pluja d'idees 
per donar-hi resposta. Compartim les primeres idees 
que ens vinguin al cap? Cal que siguin valentes, 
imaginatives. Pensem noves idees radicalment 
diferents. Volem idees agosarades i que tinguin 
potencial per donar resposta al repte que hem definit.

“En un món tan canviant com impredictible, 
només guanyen els que estan disposats a reescriure,
 periòdicament, les regles de la seva organització 
i del seu sector”                Gary Hamel



La tècnica de les 3P permet desenvolupar 3 eixos fonamentals: 
Propòsits, Persones i Productes.

Utilitza la plantilla 3P per desenvolupar els objectius i finalitats; els agents impli-
cats i els receptors; el resultat material i immaterial del projecte.

El treball en equip requereix un Pla de 
Treball. Parteix de la vostra missió i visió 
per avaluar l’evolució del projecte.

El mètode Kanvan permet reflectir de 
manera àgil com es va desenvolupant 
el projecte i el treball de l’equip. 
És un mecanisme que facilita el seguiment 
del projecte en les seves diferents fases.

Responsable:

TÈCNICA DE LES 3P DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

KANVAN
El Design Thinking és una eina per fomentar la innovació i entendre les neces-
sitats de les persones beneficiàries dels productes.

DESIGN THINKING

Essencials del DT:

> Coneixement de l’usuari
> Observació detallada de l’usuari
> Definició d’un “usuari tipus” pel que dissenyar la nostra proposta
> Pluja d’idees i propostes
> Construcció de prototips
> Aprenentatge de la reacció dels usuaris al nostre prototip

Propòsits

Persones

Productes
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