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Prestatge dels llibres

Escrit per en Joaquín Muñoz López, especialista
en Intel.ligència emocional i amb dilatada experièn-
cia en atenció a les persones. És diplomat en Treball
Social, sociòleg i màster en Intel.ligència emocional
en les organitzacions. Ha orientat els seus estudis a
l’anàlisi emocional i la felicitat de l’ésser humà i és
un estudiós i ampli coneixedor del comportament
humà.

Joaquim Muñoz ens endinsa en el coneixement
emocional dels usuaris i de nosaltres mateixos com a
professionals-persones, i ho imbrica en el procés me-
todològic de la intervenció social, amb l’objectiu de
dirigir aquesta intervenció cap al treball centrat en
l’usuari i en el desenvolupament de la seva autonomia.

Muñoz presenta un llibre que podria utilitzar-se
com a manual pràctic per a la intervenció social on
l’objecte d’intervenció és el treball emocional dels
usuaris com a motors i impulsors del seu propi canvi.

El llibre exposa com treballar la intel.ligència
emocional en la relació usuari-professional a partir
d’un model propi, que anomena Protocol d’Interven-
ció Social mitjançant la Intel.ligència Emocional
(PISIEM). Però no només planteja el PISIEM, sinó
també coneixements i teories que s’han de poder in-
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Algo va malSabiduría Emocional y Social

corporar per poder treballar amb el pro-
tocol citat com pot ser la Teoria de l’Apre-
nentatge cognoscitiu de Rotter, la teoria
de la indefensió apresa i la gestió i conei-
xement de les emocions, entre d’altres.

El manuscrit té rellevància perquè pre-
senta un model propi de la intervenció
social basada en la intel.ligència emocio-
nal i el model d’habilitats, tornant la inter-
venció social la seva essència: la promoció
del canvi i de l’autonomia dels usuaris a
través de la relació professional d’ajuda.

Aquest protocol inclou diverses teori-
es i coneixements de molt calatge per a la
intervenció social, però no es queda no-
més en la part del coneixement, sinó que
proposa tècniques, procediments i habili-
tats en la intervenció social dins un pro-
cés metodològic clarificat i ajustat a través
de la teoria, però també d’estudis i de la
seva llarga experiència pràctica. Muñoz ens
proposa com fer intervenció social des
d’una òptica de treball amb emocions del
mateix usuari, tenint en compte les del
professional i les que poden sorgir de la
relació d’ajuda.

El lector trobarà un llibre que no no-
més li servirà com a eina d’intervenció,
sinó també com a autoconeixement de la
Intel.ligència Emocional a nivell personal
i professional, i alhora proposa instruments
d’autocura del professional i de millora
dels espais de treball.

El llibre és extens perquè Muñoz ha
volgut aportar tot allò que té influència en
la intervenció des de la Intel.ligència Emo-
cional, però un cop el llegeixes t’adones
que has pogut incorporar la mirada emo-
cional de la intervenció, tècniques d’inter-
venció i instruments que són primordials
en la relació d’ajuda.

En la primera part del llibre Muñoz
introdueix conceptes teòrics que enllaça
amb la praxi de la intervenció social, ex-
posant-nos la importància que tenen en la
Intervenció. Aquests models teòrics, com
pot ser el de les necessitats existencials, o
el d’identitat social, entre d’altres, estan
desenvolupats, però dins el capítol es fa
èmfasi i s’aprofundeix en la teoria i meto-
dologia del coneixement de la Intel.ligència
Emocional i el model d’habilitats socials.
Aquestes teories estan contrastades amb
estudis demostratius de la seva utilitat i
mostren la importància de les emocions
com a origen del comportament humà.

Alhora el capítol mostra la diferencia-
ció entre emoció, sentiment, afecte i estat
d’ànim, i ens proposa com desenvolupar
les pròpies habilitats socioemocionals, fent
créixer així la intel.ligència emocional a tra-
vés de identificar, facilitar o utilitzar, en-
tendre i regular les emocions.

Encara al capítol 1 proposa exercicis
d’autoconeixement i de treball sobre les
emocions pròpies i dels usuaris.

Aquest capítol és un apartat important
del llibre, atès que ens explica tota la base
de la identificació i gestió de les emocions
que després introdueix com a eina per a la
intervenció directa amb l’usuari.

En el segon capítol Muñoz desenvolu-
pa i aprofundeix en el Protocol de la In-
tervenció Social mitjançant la Intel.ligència
Emocional (PISIEM), a través de nou
principis que plantegen com treballar-lo i
incorporar-lo per tal d’aconseguir la trans-
formació citada i canvi en l’usuari des de
la relació d’ajuda:

� Principi d’acceptació.
� Principi de legitimitat.
� Principi de responsabilitat.
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� Principi de realitat.
� Principi d’idoneïtat.
� Principi de paraigualtat o equitat.
� Principi de voluntarietat.
� Principi de confidencialitat.
� Principi de promoció personal.

Als capítols tercer i quart ens mostra
com introduir aquest protocol dins la in-
tervenció social, abans i durant la inter-
venció. Mostra i explica eines i tècniques
d’anàlisi i diagnosi focalitzat en el treball
amb les emocions dels usuaris, i ens apor-
ta eines i estratègies d’intervenció molt
valuoses com el rapport, el treball amb les
emocions negatives i positives quan són
adaptades o desadaptades, i el lideratge de
la intervenció mitjançant els captadors
emocionals que promouen canvis signifi-
catius a través de la metodologia.

El capítol cinquè introdueix altres com-
petències emocionals per als professionals
per intervenir des de la intel.ligència emo-
cional, com el reenquadrament, o el procés
per desenvolupar habilitats socioemocio-
nals en el client, entre d’altres competèn-
cies que poden produir canvis significatius
en la relació d’ajuda i el desenvolupament
de les capacitats dels usuaris.

El capítol sis tanca amb la informació
sobre el que hem de fer després de la in-
tervenció des del PISIEM i entra en l’avalu-

ació de la intervenció des de la Intel.ligència
Emocional.

A l’última part del llibre l’autor ens in-
clou exercicis pràctics per treballar amb
els usuaris la Intel.ligència Emocional i ens
adjunta alhora el llistat d’emocions primà-
ries i secundàries, i els seus oposats per
com ell diu tenir coneixement sobre les
emocions, vital per poder-les identificar i
incorporar en el treball.

En conclusió, Muñoz ens proposa una
metodologia d’intervenció social sobre la
Intel.ligència Emocional en què es planifi-
ca, on s’analitza, on es dissenya un pla de
treball, on s’intervé i on s’avalua la inter-
venció, i ho fonamenta en estudis i teories
i experiència pràctica que consoliden
aquesta intervenció. Ens aporta mètode,
però també ens aporta multitud de tècni-
ques, eines i habilitats per al professional
de la intervenció social que vulgui un can-
vi de paradigma sobre la intervenció on
l’objectiu és la promoció de l’autonomia i
capacitats de desenvolupament dels usua-
ris des de la Intel.ligència Emocional.

Muñoz fa una aportació molt valuosa
al coneixement del treball social posant
sobre el paper i fonamentant el motiu, el
perquè i el com de la intervenció social
des de la Intel.ligència Emocional que tan
cabdal és per a la nostra professió i els
seus usuaris.

Eva Noguera Cambray


