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PER A ESTABLIR UN OI~LEG AUTtNTIC 

Qub és ol diàlc ? 

La noció do di~leg ost~ directament lligodo a l'aprofundiment del 
concepte de persona. 

Lo persona ós o la vegada Única i universal, és a dir, accessible 
als altres. 

La riquesa Única de cada persona està en funciÓ d'un doble movi
ment: percepció de la riquesa de l'altre i profit que aquest treu de lo meva 
prèpia riquesa, Hi ha comunicació, intercanvi, doncs la persona est~ inserida 
en el món. 

En tot diàleg jo estic, des de la primera paraula, en contacte amb 
un realitat que existeix independentment del meu pensament. Aixi trobem el 
dihlag per tot erreu. 

Pensor que el dibleg pot resoldre tots els problemes és no solament 
fals, sinÓ perillÓs. Per o no courB en aquest defecte, cal reflexionar sobre 
la naturalesa i los condicions del ciblog. 

La naturalesa del dibleg 

Hi ha una ~volució histò~ico dol diàleg: 

amb una opinió totalment individual: Ós l'estadi del 
1) la prehumanitat 
mon~log. 

comença 

2) però ràpidament les 
opinions individuals topen, els monòlegs s'oposen; aleshores passo quo les opo
sicions en lloc do traduir-se en violència es converteixen en discussió. Es el 
pas dol monòleg al dihleg. Hom no obligo p2s a l'altre a pensar com ell, sin5 que s'osforça en convònco'l, intento provocar lo seva lliuro adhesió. 

A.- [Ú diàleg ós reconeixement de la llibert~ 

Al mateix temps, ós pas dc l'individual a l'universal 
Els qui ignoren el di~lag són uns fanhtics. El problema del diàleg 
és ol mateix que ol de lo paraula. No té el sou punt de partida en 
el monòleg, sinó en el dihleg. 

Es un intercanvi recíproc, un doble moviment de mi mateix vers l'al 
tre i de l'altre cap a mi. Es suprema activitat i su~rema passivit.at 
a la vegada, ja quo consisteix en donar i robre cont~nuamont. El 
senynl distintiu de l'home de di~log Ós quo escolto tant com parla, 
i potser millor. 

En el di~log, coda interlocutor accepto per endavant uls successius 
estadis del seu propi ponsomont i dol do 1 1 altre. 

En el di~log hi ho una ~oritablo dosalionoció, les conseqü~ncies de 
lo quol són imprevisibles. 

s.- Dinlog:::.r ósl parlar per~ a_ dir algunB.COSa·verrEfibTQ~~J 
El dihleg ho Je suporar tots &ls obstacles quo sorgeixen en la vi
da dols individus; intorossos, passions, afany de poder, etc. 

c.- Dialogar és fêñm.EE_omêtr81 sl~ _ _r;!ir ~araules gg_~_ttQ..Çtuin _l!.lJ....SGnti -t::~-· 
Si 8s fhcil parlar por a no dir res, o per a montir, o por a jugar, 
és més difícil parlar per a dir alguna cosa veritable. 
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D.- El diàlegjós pnrla"'t71 és a c!ir, tnrnbó ós sacrifici 

El veritable sacrifici és un do dosintercssnt. Però com quo hom nomós os pot donar o si mateix, resulta quo tot sacrifici fa re
fer~nciu al sacrifici suprem, ol sacrifici de la vida. 
Dir quu ol llenguatge implico sacrifici, és dir, per tant, quo no hi ha paraula veritable sonso anorreament ni dièleg sonse ofrena. 

Por u 1 1 homo tota veritat neix de la discussió, do lo cr{tica d1 un error anterior. 

Es al xoc d0l nostre pensament amb el dels nltros quo produeix 80 nosaltres ol dubte i la necessitat do provar. 
A l'origen do la nostra nocossitat do vorificncié hi ha la necessitat social de compartir ol pensament dols cltros, do comunicar ol nostre i de conv~ncor. El pensamunt naix de la discussió. 
La voritoblo objectivitat surt del posar en comú les diferents 
Gxperi~ncies individuals. I ós por aquust dibleg que nosaltres ens ruolitzom constantment. 

L'a quisició do la voritat ós una empresa col.lectiva. 

F.- _.El_~_bleg úsfa·-¡a-V8gndo ofrontñtn~~ti-Un~] 
La confrontaciÓ i 1' afrontnment són_ tan ossencials com 1' acord i la unió 

Dialogar no és ni refutar ol pensament dB l'altre ni simplement integrar-lo ol meu propi pO· somont, sinÓ roponsnr ols probl~mes por o progrosaor on contacte amb l'altre. 
Comprendru Ús sortir do si mateix, és posar-se un el lloc do l'altro, ti"s suspondro mnmontò.niamcmt el propi pensç:ment psr a reemploçer-lo pel de l'altre. 

Per tant dialogar és exposar-so no sols als cops de l'altre -que no és ros-, sinó al capgirament, i ~dhuc n ln pbrdua, del que jo ponso. 

A lo baso de l'Ósser hi ho l'oposició i lo lluita. El di~leg s'e~ força en sublimar-les, porò no l~s dostruoix. 

L1 afrontamont implica l'osporança do tronsformor-sa els uns als altres, els uns mitjcnçpnt ols altres. 

No Ds Fàcil acceptar un afrontament roal amb qui sigui, vetllant constantment porquG cop mena de mentida s'introdueixi en el dihleg, 
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L1 ANiflH\CI6, PROMOCicf DE LES PERSONES 

AnimaciÓ oc ió 

L'home corro el risc de ser nlien<:!t pels productov ::G le~ tl:!cnica. 
En~ig dels perills que la societat actual ofereix, l'home ho de Josenvo
lupor-se, ha de participar i h8 de viure. L'home hn de ser all mateix on 
lo premsa, ràdio, T.V., publicitat, ritme do trob2ll. L'animador intervé 
tot just per ajudar-lo. 

L'animació fa depassar l'home on la seva condició habitual a fi 
quo participi do tot allò que l'envolta, i tingui accés poc a poc a lo 
compronsiÓ,no sols intol.lectual sinó també pràctica i concreto, dels 
grans problomes. 

Col cruuro on lo promociÓ 

Tota persono porto on olla possibilitats quo sent confusamant,les 
coneix malomunt i per això mateix los ignoro. Col dBscobrir-li ols gustos 
íntims, los seves qualitats pròpies; llavors l'individu podrh acollir l'u
nivers, entrar ün dihlog amb olG 8sscrs i los coses. L'homo serñ, doncs, 
mGs profundnmont a.ptc p,;r o profit::Jr l 1 oxist8ncio i inserirso on uno rea
litat quo jo hi oro abans quo oll i quo cuntinuarh dusprús Ce lo seva mort. 

La persona progresso Jagut o lo presa de consciència do los seves 
possibilitats, però també dols sous lÍmits. L'animaciÓ indita a cadascú a 
expressar-so lliurement segons la sovo edat i segons el sou medi en un 
clima dD serenor. 

Sols quan s'estableix ol veritable dihleg acceptant i acollint 
l'altre diferent d'un, rospectònt-li les idGes, los actituds i la seva 
manera do ser, s'afovoreix ~1 cruixomont personal do l'home. Un cop fet 
això 6s possible descobrir curts valors, afirmar ols que un porta dintre 
seu i comunicar-los als altres. 

Així la persona descobreix lo joia de craar, d'aportar una pedra 
a l'edificació comuna i s'insereix on uno aventuro personal i col.lectiva 
donant un sontit o la sova vida. 

L'animació r8posa, doncs on la convic.ció que la promociÓ perso
nal da l'individu es forneix en les relacions intorporsunals i intergrupals. 

Animar los pursonos, animar les 8strcturos, animar un mudi 8s 
cfoure on lo promociÓ dols hornos i on lo sovo copacitot de progressió. 
Animar Gs donor la vida, Gs f":lr sorgir dül mBdi mateix els mitjons que 
permetin unn evolució ufuctiva. Animar és for que iJl major nombro possi
ble do pursonos assumeixin aquesta ovcluciÓ. L'animació alono un dosis 
progressives i nJoptndes al mudi, ul potencial 0o vidn quo pormotor~ a 
un grup un movimont d'adaptaciÓ i, fins i tot a vegades, do revolució 
o de protesta. Tot seguit caldrh desciplinar aquest moviment perqu~ arri
bi a una acció on cadascú pugui expressar-se. 
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L'onimndor 

L'nnimnJor ho do ser copoç d'accoptor les persones de tota Qdat, do tots nivells, i de ruspectar ol swu ritme de vida. Preocupat per ampliar els seus horitzons, ha do permetre a les persones de comprendre millor on quina civilització os troben inmersos : aqu~st coneixomant és indispensable a tot aquell quo no vulgui sor asclau del seu ambiunt. 

A~xí doncs, l'animador dL•ls nostres dios hnur?:~ d'afavorir l•estirai-arronça entre ol món de lo tècnica i elill la llibertat, sonso refusar cap valor dols dos mons. Por això l'animador ajudnr8 a assumir al boatnick los roalitats tòcniquos i al buròcrata a deslliurar-se'n per a afirmar la seva llibertat. 

Així l'animnció col promoure unus rolncions tols quo c8UO homo pugui cJescobrir, Gxpressar i assumir LJ seva pròpia originalitat situantlo on ol mwdi sociol, cultural i històric. 

L 1 acciÓ i lê! rofloxió 8S completon, doncs, por o fur pro§ressor lc consciòncin de si mateix i twnir occós o la creació. L'animaciÓ reposo on la tomptntivn sempre ronov~llcdo do l'homu per o ser a la vogada persona consciGnt i lliure, pGrò nl mateix tumps persono profundament present en el mén : d'aquesta tensió en neix la creació qua expressa o trovós d'un conjunt de relacions assumides o refusades por l'home, lo sova visiÓ personal dol món. 

Port tota creació suposa dos camins implÍcits o expl{cits quo l'animació haurà d'evidenciar : intorvó, doncs, per afinar el seny i aclarir los decissions; perè deixa a coda homo l 1 oscollir lliurumont ols valors que proforoix i ajuda n forjar-so un estil propi, original i Únic. l'animaciÓ és una crida a l'home a harmonitzar la seva acciÓ amb la d'un altre : una acciÓ concertada guanyo en uficb.cia i adquireix aleshores voritablo tallo homona. 



PRINCIPIS DE L1ANiftiACIO 

Perquè la reuniÓ surti reeixida i l'animador acompleixi realment al 
sau paper -ni més ni menys-, cal que aquest ingui uns principis que orientin 
la seva acciÓ. Resumint-los, dir{em qua l'animador ha de : 

- Donar exemple ' Que no hi hagi contradicció entre el que diu i el que fa, no 
per a ser imitat pels altres, sinó per a centrar l 1 atenció, 
de tots en tres direccions 

- les relacions entrs les persones pet tal d'arribar a un ve
ritable di~leg, 

- la cohesiÓ del grup : depèn de l'anterior i és condició 
per al progr~s personal i del grup; 

- la inserciÓ del grup en la vida social: igual que cada per
sona cal que estigui inserida en un grup per progressar per
sonalment, tot grup ha d'estar inserit en un conjunt més 

ample. 

- Estimular les capacitats personals : - cal ·que aquestes es desenvolupin en 
el grwp, Lo complementarietat aerò un 
factor d'enriquiment par ol grup • 

- Perquè sigui oixÍ col que cadascú tin 
gui lo seva respnnso.bilitot personal 
com o integrant de l'occiÒ conjunto. 

-Afavorir una oertc autonomia personal: - i això en vàries direccions : 

- interior 

- exterior 

fent prendre consciència o cadascú de 
les seves capacitats 

per l'ccceptociÓ i lo copccitat dtossumir 
responsabilitats i ocupar el seu lloc on 
lo vida del grup i de la societat, 

- individuol:estimulont el desenvolupament dels va
lors propis de c:.::do persono., 

- col,lectiv<J.: occept.:J.nt que aquesta outonomico, b·J.SS 

de lo llibertat individuo!, permet a 
l'individu d'inserir-so en el progr6s 
do lo humanitat pnrticipont activament 
en lo vida del grup. 

- Ajudar ol grup a volorcr el punts del progr::-mo de lo reuniÓ : no tots els punts 
tenen igual importància. 

- Normalment ens enccllem i passem molta estona en els 
secundaris perquè s6n més fÒcils 

Col -un esforç permonont de lucidesa per pwveure i de
dicar el temps necessari ols punts méo importants. 

- Facilitar el prendre ln dicisi6 : no vol dir que tot el grup sthogi de pronun

ciar sobre tots ols punts, sinÓ quo 
- Totes les decisions que afecten o l'objectiu final del 

grup, ho de ser presos per tot el grup 

- Totes les dacions hcn d'estor en funció de l 1 objectiu 
firl<ll. 
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FUNCIONS DE L'ANIMADOR 

1.- Recordar els objectius - cal fer-ho constantment per tol de no trencar lo 
progressiÓ dels objectius intermedis vers l'objectiu 
final. 

abans do lo reunió en la prepnrnciÓ 
duront lo r8unió per o no satir~se del progr::;mn 
després de lo reunió porquò l'aplicació de les 
decissions estigui d'acord amb els objectius 
fixats. 

2.- Fer elaborar un programo - proposant un plo que serñ discutit i completat 
per tothom en lo reuniÓ 

s'ossegurorñ de que tothom l'ho entès i ho par
ticipat en lo discussiÓ. 

vetllarà per l'acompliment, en el fons i en lo 
formo, del programo acceptat. 

3.- Crear el clima per o assolir l'objectiu: - vetllar per l 1 ~omegeneitot del 
grup o través de l 1omistot i lo 
lliure exposició del que tothom 
pensa. 

- cal crear un clima de diàleg i no 
d'oposició sistemàtica. 

- tot aix~ possibilita el progrés 
porsoml reconeixent els propis 
errors i aportant noves idees 
al conjunt, 

4.- Proposar el mitjons i m1)todcs millors por o assolit l'objectiu: -col que 
siguin of'iccços c,':l.rn l'object.i.u, però quo ensems 
afavoreixin l'expressió de cndoscu: atenció al 
po~ill de només buscar l'efic~cio •• , ! 

5,- Vigilar el sou comportament 
a} conèixer's 8 si mateix i actuar igual on tots els .-:.mbients: famÍlia, 

empresa, grup • 
b) ser un innovador on lo seva actitud general o fi de progressur pcrso

nalmdnt. 
en ol torreny dels mGtodes por a no caure en forma
lismes o ritualismes, 

e) estor atent i ol servei du les persones: do codo mombro del grup 

d) estar 

dols esdovonimonts : por o sor D8alist.:l i oc.;,¡: 
coptnr en coda moment el prosun amb tota lo sovo 
comploxitnt i riquusn. 

sorò ~ un home crispat o nerviós poso nerviós a 
un home sorb croo i _contcgia un clima do 
per a 1 1omistat i ol diÒlog 

' 

tothom 
simplicitat opte 

e) tonir confiança: on oll motoix: por oBtar només ~tant als altres i no 
projuct.:J.r en ulls ols propis problo
mos. 

on ols altros: pur o ovitar autoritorismos, for-ho tot 
all, otc. 
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L'ANif:'iACIO ~O-DIRECTIVA s EN QUE CONSISTEIX ? 

1,- L1 onimüdor ruuncix ols p-1rticiponts i ¡;ls presento, dDmunt la taulo, els 

motoriols do truball : 

- materials d 1 informaciÓ 

- programes-tipus possibles 

- tècniques de soluciÓ de treball 

- clgunn teoria sobro lo qÜestiÓ 

matoriols: llibres, dossiors, monunls, plcnBlls, fotogroffc:s, 

imntgos, mbquinc:s, cxorcdcis, o te. 

2.- Proposo, por n l'objectiu o assolir, alguna comins dc soluciQ i s 1hi odh~ 

reix personalment. 

3,- Fo constar que ol motcriol quo ho ofert o l'equip, no és impesnt i quo 

tothom pot treballar amb ol qua vulgui. 

4.- L'animador s'ofereix n ajudar, com o oxpGrt, o tots ols mombrcs del grup 

quo li demanin lo seva col,luboració 1 o partir d'aquest moment, tot el 

que li demanin ho bo do for (sigui uno conferòncio, uno resposta o uno 

simple opinió) 

5.- L'animador no ho d'intotvcnir si no és amb uno do los duos condicions 

segÜents : 

- quo li d8manin 
- quo eà. grup pugui despreciar lo sevG intervenci6. 

6.- Aquesta mena de treball no és do c2p manera onÓrquico, sinó respectuosa 

del ritme propi dols participnnts í lligada a les exigències anteriors 

sobre el grup (lfmit d'informació, limitacions de temps, d'espai, etc. 

a les que cal fer front d'unn forma responsable), 

' ' 
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CARACTERISTIQUES GENERALS DE L1AN!fi1ACI6 ~JO-DIRECTIVA 

Coracterísticc.s generals 

1.- Uno vida do grup quo t 

- fo créixer els coneixements de c~da membre dol grup por al 
seva porticipCJció en l'experiència dols nltros, 

- poso en comú experiències diferents 
- confconto idees 
- permet lo creoc iÓ de normes do grup 
-afavoreix l'evolució de cadascun vers uno millor adaptació n ei mateix i ol grup 

2.- Uno participació constant dels individus on lo seva pròpia formaciÓ 
- poper actiu dels individus : 

- contribuciÚ d los Giscussicns 
preguntes quq fo l'n.nimoc!or 

' - reci.Jrca er. comu 
for pensar i no donur-ho tot fot 

- ols porticiponts no són nens 
- han d'alimentar lo discussié ells ma toixos 
- han d'astor permenontmont atents 

3.- Un intercanvi orientat o l'oplicnció pràctica 
e s'oriento monys a llncumulació dG conoixomonts quo 8 l'aplicació pràctica do los solucions trcbodos 
- ols problemes quotidians, los rosponsobilitots, l'evolució i l'odoptociÓ do l'organització constitueixen preocupoci~ns d 1oficòcio i de rapidesa d'acciÓ 
- 6s o partir do lo vida cGncreto quo hom adquireix noves formes de pensar o d'actuar 

4.- Uno transformaciÓ de los actituds dols participants 

- aquests mètcdos han do funcionar 
-on ol plo intol.lectuol, com ols altres, però tombG 
- on ol plo ofoctiu, ol d~ls compwrtomonts i ol do los nctit¡;de 

- ol desenv~1lupomont intol.loctuol, és insuficient : 
- col ovolucicnar simultàniament les muneros de pensar - i los t:ormes d 1 octunr 

- sovint, existeix una diferència ontre : 
entre nllò que un hemo sop o creu snbor i 

- el sou comportament, quo de vegodos hi entra on contradic-. ' 
c~o. 
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- nquosts mètodes han do tendir a reduir qqucsta diforòncio: 

- donant importàncio o l'ossim.Uoció pe:rscnol dols conoi-
xomunts 

- crocnt un xoc afectiu por o mcdificcr les nctil!lus, sspon
tònicmcnt i voluntórinmunt 

Principis morals d'ani~~ci6 

1.- Principi de compot~ncio no embolicar-se o l'animaciÓ d 1altros homes 
Si hom no posseeix uns conoixomonts suficients : 

do l•!)omo, de les lleis do la psicologia i dol comportament 
dels individus i dols grups 

- de lo funció d'animador i do les tècniques pedagÒgiques 

2.- Principi del rospoct9 nls oltes : no considoror mai los persones com 
un instrument e un engranatge : 
cercar l'adhesiÓ integral -do los persones tant on quant sigui possi
ble¡ on llec do doner opinions Fetes, donor lÍnies de recerco por
senal sobro uno visió omplo dol camp dels objectius possiblos, de lo 
situació i dols problemes. 

3,- Principi do lleialtat : 

- no actuar mai d 1 osquono als cltros membres Uol grup 

- no amagar mo.i els objoctius mols, mostrant-no de ficticis 

- proscriure totus los t'Gcniquos que fon córrer el risc dG 11moni-
pulaciÚ do los oonsciÒncios 11 

- no divulgar ol no-divulgable après o escoltat durant ol treball 
do l'equip. 
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ELEMENTS DE BASE 

-----------------·--- -
CONfiANÇA EN LA PE~ 

• perqu~ esté animada per una tendéncia a desenvolupar 
les seves potencialitats de manera que afavoreixi la seva conservaciÓ i el seu enr~iquiment 

• perqu~ aquest desenvolupament es realitza 
amb els altres,en la relació e~nstructiva 

en fiontacte 
d1 ambdós. ·-----------------y-----

RESPECTE DELS INDIVIDUS 

• depurar els objectius i les actituds personals per a 
adaptar-los a les persones 

• depurar els métodes per a adaptar-los a les persones 
• precaucions per a evitar tota imposició 

/ 
/ 

ES UN ffiETOOE TOTAL (el de llAnirnaciÓ no - directiva) 

a utilitzar tan aviat com sigui possible 
hom pagar8 el retard en posar-lo en marxa 
el retard manté els individus en l'irresponsabilitat 

• cal aplicar el métode totalment i no parcialment, ja 
que,en el darrer cas,llexperiéncia no es prén seriosament. 

LES CONTRA-INDICACIONS (les actituds directives) 

• comprimeixen el desenvolupament de l'individu 
el fan depenent d1 altri,es a dir,inauténtic 

• difiCulten a l'individu el seu propi autocontrol 
provoquen frustracions,ressentíments ••• 
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SABER FER PREGUNTES 

1. Tipus de preguntes 

1.- classifica~ió s/.1 1 objectiu de la pregunta: 
preguntes que sitúen el tema:servoixen per a assegurar-se de quo ca
da participant s'ha fet cérrec del tema 

- preguntes quo faciliten l'estudi dol tema: fetes de tDl manera que llen
cen al grup a investigar ol problema o un dels sous ospectes,son pre
guntes que han do mantenir 1 1intcrés de seguir ovant 

- preguntes que permeten de trinr accions:son les preguntes que fen me
surar les decisions prematuros,que fan comparar vórios decisions per 
a determinar-no la prioritat o l'ordre d'oxecuciÓ,quo fan concretar 
ollÓ que ol grup formula confusament.~. 

2.- clessific8ció~-L .. l.a forma de la pregunta: 

- preguntes orientades o tancades: son les que només ofereixen un nombre 
limitat de respostes (per ex· mple,los que només es pot respondre SI o 
No,o bé les quo demanen adhesió o rebuig) 

- preguntes obertes:som los quo admeten un camp indeterminat de respos
tes possibles 

3.- classificaciÓ s/.l;orientació de la pregunto: 

- preguntes directos:dirigidos directament a algun p3rticipant 
- indircctes:adreçent-se o una porsona,hom demane indirectamant la seva 

opiniÓ ( p. ex.:" la gent qu~ coneixes, que on diu d 1 oixò? 11 ) 

- orirmtada al grup (p.ex."quh se'n pot dir d'això?") 
- purament formal:dirigir una pregunta el grup i contestar-la ol mateix 

que 11ha formulada. 

-muda: fer uno pregunta dirigida aparentment ol grup en general, però 
mirant fixament a una persono, quo contesta sense sentir-se agredida 
com potser slhi sentiria por afecte d'uno pregunto directa. 

- de rebot:quan un participant adreço uno pregunta a l'animador, aquest 
en lloc do ruspondre,rotorna la pregunta ol grup o e un altre porti
cipant,o ol mateix quo l'ha formeulodn.(p. ox. Hi tu,quò en penses?"). 
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SABER fER PREGUNTES Continuació) 

2. Elements a tonir en compte al formu}ar preguntes 

1.- Totes los relncions humanes tenen una base afectiva 

2.- Les nostres intencions han d'aparèixer on les nostros preguntes~ 
quant més clares apareixen los int0ncions del que fa 
la pregunta, ol quo 1 1 ha do respondre os sent mús 
convidat a respondre sense recel. 

3.- Los preguntes han do donar pou a lo lliuro expressiÓ 
cal no abusar do les prBguntos tancades 
cal no abusar del nombre do preguntes, 
perquè aixh fa que l'animador esdevingui 
directiu 

• si ol participant sent quo no ha pogut 
dir tot el que duia a dlns,considerarà 
limitades les conclusions o los que s'hagi 
arribat o partir do los seves paraules. 

4.- Les preguntos han do ser pensades suriosamc~ 

5.- Cal quo lo convorsa os produoixi o ' un clima do confinnçc recLproco 

6.- Cal esforçar-so per comprendre o l'altre en el sou llGngüotge: 
cadascuú s• expressa amb los sevos paraules i 
amb la seva forma d1 estructurociÓ de les idoes: 
no podem forçar ningú n ponsar amb osquemos 
mentols d'oltri,sino quo ans cal esforçar-nos 
a comprondre els que utilitza. 

7.- Los preguntes poden contribuir a la prosa de consci~ncia 
presa do consciència personal 
prosa de consci~ncio del grup 
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SABER FER PREGUNTES ( Continuació ) 

3. Recomanacions por o la utilitzaciÓ do les pr'Gguntos 

1.- Atenció a la quantitat 

cop pregunta risc d 1allunyar-so del problema i ~dhuc 
de la rea li tat 

- massa proguntes:cl grup esdevé doponont de l'animador i 
limita lo seva llibertat 

2.- AtenciÓ a lo qualitatt 

- llanimodor,sonse fer una quamtitat gran de preguntos,pot 
esdBvonir diroctiu a base de for los preguntes molt den
ses i dÍficils do madurar por a la resposta 

-aro bé,preguntos sense connoxió amb ol tema o massa son
zillos,baixon nl nivoll do treball i do rofloxió del grup 
o b6 el dispersen lluny del punt do treball 

3.- AtenciÓ a la forma 

L1animo.Uor disposo U1unn grJmo àmpli8 de formes dG progunter (di
roctos, indirectes, obertus, tnncndos, do robot, etc ••• - ptg.11) 
i pot sor temptat a insistir sempre on un mateix tipus de pregun
tes que li resulta mós c~mode o més efiçaç immediatament. Per això, 
col quo verii la forma do los preguntes amb ols següents criteris : 

- variotat: util¡tzar tota lo gama a lo sova disposició, por 
o multiplicar les formes d 1 astímul 

- efichcio: no formular més quu preguntes qua tenen respostes 
possibles i on la lÍnia de treball 

- evolució del problema proposot. 

,.4.- Atenció a los p~rsones : 

- donar més importancio a les preguntes quo comporton uno 
resposta pursonol mós que no pas una res~osto col.loctiva 

(sompre m6s imprecisa) 

formular les preguntes individuals o partir do lo conei
xença de los persones interrogades 

-preguntar d'uno formo natural, por o facilitar ol clima de 
confio.nço 

- procurar quo l'interrogat respongui amb llibertat i sense 
pressa 
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SABER FER PRS,_GUNTES (Continu-::tció) 

4.- Los preguntes, njudu por o superar los dificult:Jts 

~-culln7t-:-s-_:_d7o~g~u~d~o;s __ -,~~'-l ;_o_n_:ic_m;_odc_"o_.::r;. -_: -_-_-_-__ -::_-::_-::_--_-_::_-:__--------=-~--=-=------=------·-
~ Q!.ficulbt S_olució .... _1 

l'animador tendeix o centrar 
lo conversa 

l'animador ho ho previst tot 

• l'animador té mosso idees 

l'animador intorvó dosptid 
do cada participant. 

procurar odroçor-so, durant lo reu
nió, o cada membro d&l grup perso
nalment 

ofovorir la proparació do la rouni 
per part dels participants, per to 
quo hi contribueixin realment • 

quo los oscrigui o lo ccnvocotòrio 
porquò ~uguin sor ccm~lctodes, es
tudiades o criticodos 

retornar los idees ol grup on 
do monopolitzor 1 1 intercanvi 

lloc ¡ 
---------'--- ---------------------- --- ______¡ 

2.- Dificultats degudes ols participant : 
------------

Dificultat SoluciÓ 

ol participant no ho preparat estudiar ol problema abans do bonir 
res a la reuniÓ 

ol participant os tímid 

el pnrticipnnt respon n totos 
les qÜestions, àdhuc o los quG 
s'adrecen als altres 

al participant Ós distret 

for-lo intervenir en qüestivns quo 
coneix bÓ 

for reeixir ols interessats porquG 
no os deixin prondro le. poroula; 1 
fer prondro ccnscièncin al qua no 
collo do quo ostó limitant als oltr,s 

• pr8 guntar-lo sovint purscnolmont po~ 
rotornor-lo ol temo 

-!---- -------- -------
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•••• contiu<J.d6 

3.- Dificultats degudes ols h8bits del grup ·····---·--·---.. -·----·--¡--·--------------·------·--··· ·-· 
Dificul~ I S(;lucions 

hom stadroça sompro Clls 
xos pnrticiponts 

havent clossificot ols 
ciponts, hom n 1 elimino 
quants dol dobat 

moto~ 

pp.rti-1 
o uno I 

tothom parla olhoro, tothom 
por la do tot 

procurar retornar ol trebol! ol 
conjunt Jol grup i ols membres 
mnrginots 

vouro quines són los aportacions 
;:¡ositivus quo pDdon for ols qui 
rosten ol marge i trúbOr ol sdu 
punt fort per o reintogror-los 

per o supurar 1 1 onorquio, onor odu~ 
cont ·o treballar amb mètcdo i prG- 1. 

cisnr lo rospon,sobilito.t do coeasc~. 

4.- Dificultnts precc:dunts dol tomo troctot j ------ ·---· ---· -------- -· ;·-----·- -- -·-------·-···---¡ 
.l Soluc¡cns ¡ 
1\ 

Dificulto ta 

• Ós un tomo delicat 

Ós un tomo difÍcil 

• no interessa a ningÚ 

nomós s'hi interessa un 
patit nucli 

----------

on lloc d 1 oliminor-lo, desenvolupar 
la informaci6 i la propar-ÒC'i-Ó .. do for
ma quo tc:;thom os pugui oxprossor amb 
calmo 

utilitzar una pissarra por o calmar 
ol debat i anotar ols punts d'acord 
i do desacord • 

canviar do tomo afavorint lo prosa do 
consciòncio de lo importñncia dol ta-¡ 
ma inicial 

informQr ol grup amb nnticipociÓ i 
facilitar la compronasiÓ dels lli
gams entro ¡iJl toma i la vida prÒpia. 

--·-------·-- .. --------

I 
I 
' i 
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ELS PARTICIPr\NTS: RESPON5l\8ILITATS 

1.- Fornir un esforç ccopcrotiu 

- un esforç do ccmprenssió del problomo abordat pol grup 
- un esforç Jo recerco C(>mpartit omb els altres mombros cJt:l grup 

un osfcrç d'ajudo els altros perquè puguin treure el millor partit possible du si mateixes 

2.- Resvoctor ols mombros dol gruQ 

- estor atent CJl quo l!iu cadascú i prccur.::r ccmprundro ol que vol llir més allG do L:J suparfÍcio da les pcroulos 
tenir uno octitu(J tol q•;o m8s':ri :-1 qui ¡::arla que és cscr~ltat 

- mantenir una actitud igual enfronl de tot els participants, encarra que hom tingui prejudicis sobre algun en concrot 
- analitzar ol quo sigui dit en funciÓ do : 

- els objectius de l•equip 

- ols interessos del qui hn por lot 
- ol propi punt do vista 

- prendre' .1 notes per o assegurar-so do que hom tindrà en compte ol que els oltros han dit abans d'intervenir personalment. 

3.- Integrar-se totnlmont n lo vida del grup 

- aixÒ oxigoix do cnc.lc pnrtici¡:¡o.nt 

- cooperar dos del comonçamort o. definir els objectius 
irL n 1'8lobornció dol plo c!e treball o seguir 

- respoct:n ostrictoment el pln tJo treball adoptat per l!oquip 
- no voler monopolitzar els punts i ols llocs do docisi0 
- fer l'esforç do s'intosi nocosaori por o facilitar l'avenç de tot 1 1 uquip 

- osforçor-so per o no perdre do vista ols objectius. 

4.- Sense perdre 19. sovo gorsonolitot ni ioriginnlitot 

la vido dol grup sorò més rico si cndoscú hi aporto lo seva contribuci6 posant ol sorvoi do tots lo seva competència, los seves quelitots, ols seus mitjons, Col, donos, evitar : 

- consid6.lror-so on 11 co!d" i rosorvar-se per e intervenir nl finol 
- jugar ol joc dos del comonçomcnt 
- aportar tot ol quo hom conegui dol problomn tractor 
- dialognr amb tots, pregunta-t se Ós necessnr!, fer-se repetir el quo colgui. 
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----------- -------
Lo discussiÓ os un ::nonor;wnt fot entro vcris; ol ;:¡orticipcnt ha 

do for l'esforç ~o disponibilitat ol grup restant all mateix, porò intentant 
tombÓ de comprendre ols problomos dol~ ultres¡ sabor escoltar Üs ol començo
mont del diòlog, 

L1 ENRRIQUimENT DELS Pi\BTICIP;{NTS 

Els esforços quo s6n exigits pol treball en grup, si Ós quo hom 
ols pron scriosomont, reclomon uno autocrÍtica constant i aixÒ condueix o uno 
visiÓ renovadora de si mateix i o un millorument ~ol propi comportament, 

Heus qqul alguns punts d8 t'oflexiÓ :~que 6s intorGssont i construc
tiu do tonir un compt8 : 

quò signiflico sor rosponsoblü wmb üls altres ? 

complomontòriomont 01 punt 
sor disponible als Gltros 

~:nt<~:Hor hom pot c.Jomomr-so què si~ nifica . . . 
- el sentit de l 1 osforç : 

1 1 osforç do proporr:r les reunions 

- ol d'informar-so, cultiver-so, osdovonir ccmpotont 
- ul d 1 intorvcmir, molgrnt los roticbncies ' . . 
- ol do restar perrnanentmont disponible 
- el dc dur ol pes do responsabilitats concretes 
-ol d'executar los tosques quo corresponen en ol plo do lloquip 
- etc. otc. 

-col mantenir l 1 8quilibri personal? 

- ltoquilibri fisiblògic ? 
- l'equilibri psicolbgic ? 

- viure amb serenitat; prondro consciÜncio do on hom pot arribar, mosu
rar ols comins do progressió, revisor amb tronquil.lmtnt les fites. 

sur inconformista : Ós o dir, :;er dis¡Joniblo a un..'l act~.;::teió flexible 
on funciÓ r.!o los V:J.riccions dols dsdevenimcnts; ;:::J.bur cs-ntornplar simul
tànioml:'nt el passat i ol quo hom espera Gol futur, 

- cultivar-so pormonontmont 

- sortir de si mnteix 
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SABER ESCO_l TAJl 

En tota reunió, pBrqu~ hi hngi intorcnnvi, cnl que cnd~scú sàpiga uscoltnr al qui porlo. 

I sol succeir que, en el fet d'oscoltor, hi trobem una tensió insuportable, fatigosa. 

Escolt.~r bé implico: curiositat intel,lectunl, rnon2ment deductiu i inductiu, respecte ols altres, voluntat de dihleg. 
Intentam de traçar unes narmos senzilles per a auditors: 

- adoptar uno actitut activa, no passiva hi indiferrent; enforntar-se nmb ol temo amb ln curiositat del que hi uspern descobrir quelcom de nou i -interessant 

-mirar al qui parlo i evitar de mouro•s i fer sorolls amb lo cadira, amb ol llapiç, etc .. 

- sor objectiu 

- sintonitzar l'onda dol qui parla: hom no pot comprendro les intervencions dols altros si hom no s'esforça per a aprofundir mós enllà de les npara~ les i cnptor l'originolitut del seu pBnsomont 
descobrir el punt central del que vol dir ol qui parla i procurar resu-mir-ho on una freso per a concretar-s'ho a si mateix; 
més enllà d'aquost primer tr8ball, coldrà descobrir la relació i els lli gams entre les divurses intervencions d'una mateixa persona 

- descobrir l'objectiu da lo persona que parla, la seva intenció un pro~ar un determinat contingut 

- trcb~llur sobre el que diuen als altres~ després d'un esforç de compren-ssio objectivo del quo 2firma l'altre, cal vBurc 
hipòtesis dÓnG suport la sGva afirmwciÓ 

a quines rea li t<::ts o 

- judicar amb calma i om2litud 
cions, boses sobre los quo es 
otc. etc. 

el que l'altre diu: conseqüències, implica 
suporta, accions previsibles, realisme, -

• 
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DIFICULTATS PER A LA COMUNICACI~ ENTRE ELS PARTICIPANTS 

A l'interior de cada grup s'hi forma una xarxa natural de relacions entre los persones,Aquestes relacions poden ser tals que en el sou conjunt facilitin o dificultin l 1intercan11i dins dol grup.Estudiom els pricipals obstacles a la 
comunicació. 

1,- Les difer~ncies entre les persones 
- cada persone ós difêrent do les altros,ha sigut emmotllad par expe

riències difaronts i,naturolment,troballa d'acord amb les seves oxpo
riGncios,d'acord amb ol seus punts de vista,que voldr~ imposar en la 
major part dols cassos. 

- aquest fenomen es produeix por un igual on tots els membres dol grup 
quo treballa i aquosta diversitat que,por un costat,reprosenta uno 
riquesa ostimable,pBr un altre pot constituir un ontrebanc important • 

.f.!..":' .EJs ¡:¡r_ojy,9~.91!! __ t. __ gl:~_jl¿_dir¿i_E__tig_ valor sobro les persones 
- normalment,no judiquem objectivament, sinó quo tonim tondhncia a jut

jar l'actuaciÓ dols altres participants on funció do certs moralis
mes o prejudicis. 

- això és un obstacle greu por al truboll do li equip porquh fa córrer ol risc d 1 omprondro el debat entro un grup de persones coda una de 
los quals té classificades a tatos los altres. 

3.- Els roplegamont sobro si mateix 

- una altra actitud quo,s'observa froqüentoment Ós la d~ lo person~ quo 
est~ tan convençuda de quo té la ra6,que ni tan sols s'escolto ols 
altros,proocupoda per a no perdre ni cedir un dit do terreny 

- si hom ho surt do si mateix, hom os tanca on un monòleg ost~ril 

4.- Sor refractari a 11 intorcanvi 

-quan un participant ens proposa quelcom dlintorossont,sol succeir quo ons costo d~introduir-ho en el nostre conjunt dlidoos,encara que ens 
agradi, per por do canviar-nos a nosantrus mateixos • 

.. si hom no supere aquest obstaclo,tot progrés conjunt de 11aquip com 
a eq:iJip r0sta bloquejat. 

5.- No ser disponible als altres participants 
-pot succeir-nos quo,quan Gscoltom l'intervenció d-'una altra persana, 

ens sentim disposats o robutjar-la,sense ni ton sols establir-ne un 
judici. 

- aixa pot tornir por causa uno diferbncia de carhcters,una diferbncia en la forma d 1 abordar ols problomea,una mala interpretació, uns pre
judicis sobre la persona en qüestió 
la consaqüencia éslen qualsevOl cas,que hom no té en compte una 
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aportaciÓ quo, possiblement, és val11osa 
- la soluciÓ cal buscar-la en un esforç de lucidesa onfront de tots 

als altros partcipants i, especialment, enfront de si mateix. 

6~- No $incro~itzar al ritme d'exposició del oui parla amb sl ritme de recep
ció dels qui osc~ 

- si el qui parla va massa r~pid,els altres es quodan sense sabor exac
tament qu~ ha dit,o br5 es fatigarh ••• i os dispersarb finalment. 

- si,en canui va massa a poc a ~oc,l 1 auditori va diluint la sova aten
ció i la dosviu del problema. 

7.- Tonir un llongüatgo no ada~tat als participants 
- la nostra manera d 1 oxpressar-nos,el nostre llengüatge pot sor un 

obstaclG important a la comunicadiÓ ! 

-un tó monòton,caront do convicció, no convida a escoltar 
- 1~ utilització de paraules considwrnr.Jos com a 11 complicadesn 

fa allunyar-so llauditori. 
- on qualsevol cas,cal sabor posar-so on ol lloc Uol qui oscolta,i s'e

viten tots aquests problomes. 

COM EVITAR LES DIFICULTATS EXPO~ 

No hi ha cap terapèutica m~gica,.Potsor ol millor Ós refloxionnr sobre ols principnls símptomes d' incomunicaci6 on ol g:rup i descobrir els problemes subjacents. 

A títol d'orientació i,soi-vint tant per a una roflaxió personal com col.loctiva,proposom ols següents enunciats: ___________________ , 
- en el grup,cadascú dop~n de tots sls altres i 

- sobre un probloma,hi ha sempre més dlun punt do 
vista valid 

- ol mou punt de vista no os nocossàrinmont correcta 

l 
-col que ons conoguom bÓ tots,i això mós n fons quo 

____ - __ :_:.: __ :_:_:_r_:_:_:_:_:_·-~-~-a __ a_t_m_o_s_f_a_r_a __ d_o_c_o_m_p_r_a_n_s_i_o_·. _____ __j 

• 
• 
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DIFERENTS 11 ROLS 11 ¡\QOPTi\ TS PELS PI\RTIC IPf\ ~JTS 

Lo paraula ttrolu signific::J.: po¡.H>r, tipus de conducte, paute do 
comportomunt ..• Un oxGmple; aquell qui, en ol curs d'uno ruuni6, s'esforço 
por o oconsoguir l'armonia do les diversos proposicions, fo Gl 11 rcl11 do con
ciliador. 

V.eiom :::~ro ols divarscs ti¡Jus do "rols" r¡uu s'ndoptcn 

1.- 11 Rols 11 cUP sorvoixen por o roguloritz<Jr ~::¡ vida del grup 

En ol grup, tots ols membreS! os ccm~Jlomonten i. d'acord amb lo seva 
porscnqlitot i lo sovo vcc~ció, podon intervenir por a: 

- ajudar ol grup o prendre conscibncio do sÍ mateix, do los so
ves possibilitats. 

- conciliar diversos tendÒncics 

evitar desviacions quo fon córror ol risc do troncar ol grup 

Cad::t grup ostò d::.dicot o una tosca pn::cisc., i té nucessitc:t dc tGt 1 1 ssfcrç 
do tots por o progrossor amb oficÒcia; tindrum doncs : 

- l'cstimuladcr, c¡uu ompony els oltros a csforçar-su 

- l'orgonitzador, que evita la disporsió d'esfnrços 

- el simplificnéor, que diu a cadascú ol quê! h~. do for 

- ol quí fa r¡ofloxionor sobro ol sentit del progrés de l'equip 
ossonyolont los otapos fet:Js i los quo resten onct!ra, 

3,- ''Rols" quo SlJrvoixon po~r n foc.~litor la vido dol qruQ, 

- llos~ocialista ccmpot8nt Of1 uno tosca concreto, que pot anar 
canviant segons les t8squos 

- ul c;ui os relncLno amb focilitot nmb tots ols mombres dol grup 
quo contribueix o cr~or un clima d'amistat 

ol qui ~oteix per l'eficàcia i busca sumpre els mitjons més 
adaptats o 1 1 ostil dol grup 

El gru:J, roc.litat viva por natura, os tr.::nsformo continuomont s:::guns el 
trebnll c¡uo fo, el ritme amb ;:¡uu ol ro;::litza i ols canvis que van fent 
els participonts en : 

- ln seva atenció a les oportc:..cü;ns dels ultres 

- la coopornció, l'slabor;:Jció 

les reaccions de dof8ns<::, los reaccions violonts 

- l'incomprensió dols altres, e do cortes porsones. 
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5,- ttRo.ls" guu regularitzen ln vida dels pcrticiponts 

Aquwst tipus du rels Ós C;jmplomontori t!sl primor, en el sentit do qu€! 
o::.¡ycll tBndia Q roguloritz.or la contluctn col,loctivn do oodo pnrticipont 
i Oquest ho fo un la conducta privada : 

- o vi tar que algú monopolitzi la discussió 

• " " distregui ols altres 

" " " estigui contínuament contrBdint 

" " " faci judicis do vnlor sobro o ls altres 

6.- "Rols'1 guo fnciliten Jo producciÓ do cadn po.rticipoci_~ 

Aquust punt no os limita nl momunt do la reunió, je. quo demano unn dis
ponibilitat bastant gro.n D 1.:: viGo. del grup tan nb!Jns, com durant i 
dcsprÜs de lo rounié. Ccnv6 ¡uo cada participant 

prGpari lGs sevus intervoncions 

- raculli informació pol sou compto 
- analitzi ln informaciÓ que ho recollit por o presentar quolcom 

de seriós ol grup 

- intorvingui on ol sou moment por n oportnr ln sovo contribuvió 
ol treball do 1 1 quip (no por o corrogor-so ol dols oltros) 

- porticipi on lo docisiÓ omb els oltros 

- occopti uno responsabilitat en ol repartiment do tosques 

7.- uRols 11 por o facilitar l'expressió dels participants 

Els ospociolistos ds la competència, do l'eficàcia, corren ol risc de tan
cor-e<:~ on {1<:~ seva especialitat porb, on c::~nvi, convó quo ol sc::u principol ' esforç t~ndcixi e obrir el camp dols sous condxemonts o les doscobórtes 
dols oltro.3 

- no mantcrnir-so al morgo do lo JiscussiÓ quan no toc.:t 1 1 ospoci
litot 

- nu voler monopolitzar ols sectors do lo prÒpia ccmpotònci2 
- no onfodnr-so quan arribo un altre -lU8 on sap mós~ 

8.- 11 Rols" :dUO n judon 3 lo transformaciÓ dols participants 
El grup de tipus mitjò pot ajudar mcltissim ol millcromonl do l8s porso
nes por poc quo coda porticipc.nt accepti do for ols esforços nocossaris: 

- por a osdovonir mós computant i dosonvolupnr ols sous conoixomonts 
por o intorossor-so en el temo quo ol grup treballo 

- por o fer compartir la seva oxpwríòncio ols altres 
- per a conòixcn millor demanat l 1 opiniÓ dols altres 
- por o conGixor millor ols altres fixant-so bÓ en les seves octu-

occions. 

Hom observo actuacions tendents o facilitar ol desenvolupament dol 
grup o o ovitor lo seva dusintegrnció, d' nltres tendents o facilitar lo crea-¡ 
ciÓ dol grup i l'aportació dols participants o aquesta creació. i 

' Cndosi::Ú, on ol sou lloc, jugo un 11rc111 irromplnçoblo on 
dol grup, i d 1 ell depèn, com do tots ols altros, ol treball. 

ol progré~ 

l ------------



' 

l 

. 
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com TRP.CTAR ELS DIFERENTS P(<RTICIP;\NTS 

Sovint, i ospscialment en grups on es coneix0n poc, hi ho parti
cipants ~ue posen en uno sitació difÍcil 1 1èxit del treball dc tot el grup. 
¡:, n.,uests po.rticiponts cal tractor-los d'uno certa m~nero mentre no s'ha 
aconseguit la seva integració nfectivo, El que segueix he ostat tret del l.li
bre d 1 f\ ndrà Coqueret 11 Com es dirigeix una rBunió n 

El pGrticipant La seva conducta 

l 1 etern pregun- Us vul fer c¡ud.:.r mala-
toire. mont o voldria saber lo 

vostra . ' op in.to i procuro 
oconsoguir '-jUG recclz8u 
el s8u punt do vista. 
·-- .. 

El buscn-ro.ons li agrado. u o forir els 
olt rus o bé té motius 
legítims per a quoixor-
ee, 

.. ----------·-----
l'embolicaire Li agrado discutir por-

' ' tot que "· oposar-se a 
pec gust o bé, tot i eor 
de bon coròcter, ostò 
forn de si per preocupa-
cions personals. 

Com tractar-lo 

Consulteu los seves pro gt 
ol grup • No li ro solgueu 
sooalmont els problomus. 
prengueu partit. 

----
No perdeu lo col'llo. Pr oc 
que ol grup P..;rllL Dig 
ZlU8 de bona gann estudia reu 
ol seu problema on privo 
1\forreu-vos o l'excusa d '· I e lo 1 

manca de temps ' ----·--------- I 
~11~ Procureu treure profit q 

que hi hogi de bé les en 
ves intervencions, i des 
parlau U'uno altre cosa. 
us doixeu desmuntar. Feu 
de los preguntes, Feu qu 
s'emboliqui ell mateix o 
les seves ximpleries i o 
seu-li el parer del grup 

se• I - . pres I 
~o I 
us 

e j 
mb I po-

¡....-----··-------··- _, __ , ___________ ,. ____________ ., __ 
i-··-----·---·----·· l 

El tossut Ignoro sistemàticament 
sl punt de visto dal al .. 
tree ~ sl voetra. No vol 
aprandl'e rae de ningú. 

·---- . - ---· ------·· ---
El senyor UJO Vol imposar la seva opi-
ho sé tot~' niÓ a tothom. Pot est::Jr 

'ben informat G ser un si 
ple ~~Cerraire. 

- -
El mut voluntari Es desinteressa de tot. 

Es creu per domant o 
per sot:l de les ma-
tèries discutides. 

________ L_ ___ 

Uniu ol grup contro ell, 
guau-li :..¡uo tindreu malt 
guet a estudiar lo qÜaet 
omb ell eol. Oema neu-li 
dn mo:u!"'t, accepti al pu 
de vhto del grup. 
--·------· 
Po reu-li els peus amb pr 

Oi- I 
de 

i6 
qUe, 
nt 

e-
guntes difÍcils. Reforce u la' 
confiança dol ' ' e no I grup perqu 
ee deixi imposur per tk¡u 
tipus de participant. 

-
Proveu de desvetllar ol 
interès demont-li el pap 
sobro un punt que conegu 
Indiqueu ;_¡uo hom respect 
seva e•perièncio sense e 
rar i fent comprendre ol 
lo vostra intenci6 o exp 
quau millor allÒ que no 
t~ 

est 1 

seu 1 
or I i, 
a la 

gru 
li
en-

' 

- , ____ 

xa gel 

---· 
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... / ... 

--·-· ---- "" .. -·---~ ---.. --~,--¡ El porticipont t >------- ~~~~----+ 
--~~-;;~;~(è-~d~ t~----_=[ Com -t·;;·c tn r-:_ í;;··-=~==~~-~---~ 

I 

El tipus ferm 

El xarraire 

Sempre dispcsot o oju- , Unc ojuCo ¡.¡rcciGso dur~nt lo1 
dar~vos, Segur d 1ell discussü.:ns. fou ,uc opurti 
mateix. Docidit. lo seva c~ntribució. Utilii 

zou-lo sovint. Doneu-li los 
grQcios. 

Parlo do tct, monys 
dol tema, i no cwllo 

11 Tallou-lv11 L¡uon reprèn 1 1 ol' 
11 Senyur Tal, un ons hom 
allunyat uno mica dol temw?' 
Si no hi hw altre remei, 
consulteu ostensiblement el 
vcstro rellotge, ---~-" ---------1----~--- -------+------------- --

El t!mid T~ idees, Li costo 
exprossor-los. 

Augmontou lo seva c::mfionço 
on ell moto ix. fou rom~rcor 
ols .::lltros los seves intor
vunci~ns oncortodos, 
Fou-li proguntcs f~cils. 
,\judeu-lo. 

¡--~-
I I 

f--;;::~~::-i-:~:~~0 -+,1 
1 

i 
El tipus 
fixos 

::l'idees 
interminoblcmont, 
~usn os lloança, Es 

---- -----l-=optiblu. 
El quo tG fums. j Tracto ol grup ::~mb 

i altivesa, No <; 1hi 
j integro. 

Intcrpd,leu~L :1mb l'ajut 
d 1olguna pregunta fÒcil, di
roct~, iniciDnt-lo omb ol 
sou ncm, Rupctir lG dorroro 
ideo oxprcssado en ol grup i 
demwnar-li ol sou parer, 

-+---~--~--- -----·-
No en f'oriu lo susceptibi
litat. Nu ol critiqueu, Si 
s'oquivuco, omprou lo tèc
nica dubit<::tivo : 11Potsor 
si, pqrà ••. 11 

' 
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l'ENTRENAMENT DELS ffiEffiBRES DEL CRUP A LA PARTICIPP.CH1 

Si bé té paper molt important, l'animador no Ós el grup. Cal tambG que 
cada un dels membres participi planament en la vida d~l grup.Aquest és el fonament 
d'una integració democr~tico. 

Per a aix~1 cal tendir a: 

1.- Discutir els objectius del programa amb tot ol grup,tant al comonçament 
com durant la realitzaciÓ .Això permet als participants de compat~~r els 
objectius de la reunió amb els responsables. 

2•- Adaptar el programa a la voluntat dels participant~, al seu nivell de com
prenxió i a la seva capacitat de presa de conscihncia,i això fer-ho amb 
llacord de tot el grup. 

3,- Dir als membres del grup qu~ és ol que hom escara d'ells ol començament 
i en el curs de lo reunió. 

4.- Pormetrc als membres d 1 observar com opera i progressa el grup.Donar suc
cessivament o cada un el paper d'obsorvador,a fi que tots esdevinguin sen
sibles a les necessitats dol grup. 

5,- Estimular una discussió general sobre ol rapport dols obs8rvadors per a 
implicar a tot el grup on el procós d 1observació. 

6.- Preveure una avaluació col,loctivo sobro el oom~ortament du cada un dols 
membres del grup durant el treball d;oquest (xorrairos,silociosos •• ,) 

7.- Examinar amb el grup si l'estil d'animació ès apropiat;aixb després d'ha
var-no explicat los diferents possibilitats i llur raó de sar. 

8,- Permetre al grup de compartir amb l'animador la tasca de desenvolpar el 
tipus dtenimociÓ més adoqüat. 

9.- Discutir ol m~todo amb els participants, de forma quo ltanimador acabi 
utilitzant el que proposin els participents;així,el seu paper consisieti
rà en aplicar les decisions del grup,conduint-lo a ser directiu sobro la 
forma per a obligar-lo a restar centrat sobre el tema i a ser no-directiu 
sobre el fons,deixcmt-li la lnicintiva de los decisions. 

10,- Llan~lisi i l'entrenament sún mitjnns~r.~n un fi.r:Al~pl':'imorclüümunt,no obli
dar els objectius del programo. 
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MITJANS MATERIALS: 

EL LOCAL I LA DISPOSICI6 DELS PARTICIPANTS 

Perqu~ una reunió es desenrotlli en les millors condicionstcal un mínim de mitjans materials per tal que tothom s'hi trobi a gust 1 oadascú es senti dtigual a igual amb els altres i no s'hagi de preocupar per trobar un mÍnim de confort.Vogem-ho: 

El local 

- Ha do ser suficientment gran perquè coUascú se senti còmode en ols seus moviments. 

- los seves dimensions han de correspondre o les dimensions del grup que l'ocupa: 

Si és massa grnn,el grup ns 1 hi perd11 i això eren malestar entre ols participants i fa difícil crear l'ambient necessari. 
Si ús massa potit,tothom està estrGt,no es poden pr<JnJre notes •••• 
~~ vogodes,os fnn dos rengles,i això no nfavoreix gens la participació dels qui estan en el segon. 

-Ha de.·sGr ~ durant el dia la llum natural ha d'entrar abundosament si os Je nit cal una il.luminaci6 suficient,ni massa forto ni massa fluixa,por tol de no fatigar la vista i facilitar la visi6 de lo pissarra o plafó porquh tothom pu
gui prendre notes. 

-Cal tenir curo do la calor o dol flrod,segons l 1 bpoco:cGl ovitar quo os 11 gelin11 los idees o qua surtin pels porcs. 

- A sor ~ossiblo lo sala do reunió ho de swr ol més insonoritzDda quo os pugui rospoct8 ols sorolls oxtoriors: ol brogit distreu i el crir.br mussa cansa. 
Los teules 

- N'hi ho d'hovor suficients perquè coda p8rticipont tingui ol sou lloc i estar-hi còmodament. 
-Han de sor suficientment llarguos porquò c~~ascú pugu~ ~usnr~DX'vl quo no- e coS9iti:documants,quartote,bolÍgrafs,cartora,otc. 

Las cadires 

- N'hi ho d'haver por a tothom,Gvitont que algÚ hagi de souro oncobalcat entro duos distraiont.lo dol quo s 1 ostà f2nt ol intontar constontmont acomodar-so millor o no perdre l'equilibri 
La disposiciÓ dels participants 

Sembla quo no,porh aquesta dbtalls tan11 oscadussors"tancn la sove importhncia:prodiposon inconsciontmont 1 1ànim,creon d1untrodo un clima favorable o dosfnvorablo contron o dispurson,faciliton o dificulton ol diÒleg,etc 
lo disposici6 general do lo toulos i les cadires ja dÓna o onbmdro el to qua desitgeu a la reuni6: 

por a uno millor participació do 
lo disposici6 més pr~ctica 6s la 
són potites,o la quadrada si les 

Vegem-no uns exomplos: 

tots on la discussió, 
rodcna li los taulos 
taules són massa grans 



L tA NIMAOOR 

11 Tots iguals 11 

A 

<> 
a 

~ 

00--, ¡\e 

<>Ú 
U o 

$S 
J(¡o 

IY 

~ Ct 
o 

DiscussiÓ lliuro: los taules són 
col.locados on corala 

l'ANIMADOR 

"Front contra front" 

o o o o o o o o 

+ 

o 
r¡¡ ¿ .J.: o 

p.-

o 

l-::::::: ......... ,_."'-.._~ ....... ··~· ..... --"1 

_ _J y 

o o v o o o o o 

Discussié d 1 intcrossos oposats: les 
taules són dipcsodos on roctonglu 
(o en òval) 

l'ANIMADOR 

v 
I 

"Sota la meva dirocciÓ col.lnborom11 

Di.ecussi6 diri9.irlru lo~ toulnfl Sl~n 
col.locnrlns on V 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 
- I 

! ______ ____] 
o o o 

DiscussiÓ lliure: los taules 
formen un quodrnt 

L1 ANIMi; DDR 

"Jo ho só tot 11 

A 
¡ ________ _ 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

la conforòncio mogistrol 

(Exemples trets dol llibre 
11Com es dirigeix uno reuni611 ) 
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ELS ESTRIS DELS Pi;RTICIP,,NTS 

Cada participant hn d'anar o lo tl.)uniú ::;mb un mónim de ccses : 

- l'crdru dol din do lo rGunió p8r i'.l ¡Judor soguir el suu (Jasunrutllnmunt. 
els documents enviats pur ·:l 1::1 preporocii::, por tol do p:~dor-hi fer re
fGr~ncia durcnt lo rouniG, 

- los seves intcrvenciuns preparades d'antuvi o portir du l'ordre del dia 
i dols ducumonts rebuts, 

- pooor por pronc!ro apunts; és milL;r nc rofior-so d' cbtonir-lc allÒ mn
teix. Es prcforltble ol poper quo usem habitualment :.¡uo, per bnt, podrÒ 
s8r cl.'Jssificot desBguido. 

- pluma, bolÍgrafs u llapis. Si hom vol sor molt acurDt pot porb:lr-ne de 
diferents coldtrs por diforoncü:~r ol -jUG l'interossi, 

Prendre n...:tes 

Avcnt::ltgos - exigeix un esforç d'otunciÚ i do síntesi continuat, fo 
participar m8s on lo mwrx:J de lo rou~ió 

- sabor on c;:dn moment com progressa lD reunió 

- tenir prosont Sompro ol clUC VD diont tcth<.lffi 

- evito havor d'o star sompre ponscnt en el quo s 1ho dit i 
doixo lliure lo momòrio 

- obliqo o for síntoE.:.s cc:nstontmGnt :¡uo sén nccossòrios pur 
o nnor contront Gl gr:up i oixí for-lc nv~Jnç::n, 

- ovitn los tl.orrKJdos unrror:J, los ròrduc:s cJo tomps, los 
ccnfusil-ns, 

- evita los interprotnci'-ms incompletes dol ,¡uo s'ha dit. 

pormet qum les C:ecisions proses siguió fruit exacte do la 
síntesi de lo discussió. 

Qui ho de prendre notes? l'onimc.dor, on lo pd.ssorro o plofÒ 

ol secretori, quo actu8rÒ o indicació del 
l•animcdor i transcriuÒ on l 1 acto ol quo l'a
nimador escriu o la pissarra. 

- ols participants, sugons ol seu tnronnñ 

- C.om fer-ho?- onutar l'•;bjocte d8 lo reunió, lloc, ossistonts, date, etc. 
- usar r.t~f'erontlnent popor tomony foli 
- deixar un marge o lw part Gs.¡uerro por poder-hi anot.:Jr fra-

sos-resum, por:wlcs-cl:Jus1 etc. 
deixar un mDrgG :J lo ¡:Jort rJreb:; p0r anc;t::Jr-hi casos perso
nals: ide2s, cuses Cl fer, preguntes, •.• 
dt1ixor espais en blanc (subretct quan un "s 1 ha perdut 11 , quon 
es diuen rncltcs ccsus mass'-1 rÒpidam2nt ••. ) nor poder C',Jm
pletnr després el ;UO calgui sonso Cünfusicnismos o supor
pusicicns. 
no Gscriuro al d:.rs: així os focilitn la cc:nsult<:J i ovitn ol 
pordro tem;;s un velar rellegir lo osarit nnturicrmont o 
buscar lo cara corr~spcnont. 

- ·numornr Gls fulls. 

' 
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- Què posar-hi ?t - novoler apuntar-he tot, 
- separar el plo de conjunt del desenrotllament de la 

reuniÓ; 
introducci6 amb les idees essbncinls 
intervencions importants ~ue fan progressar la r 
reunió 
anotar al margo los síntesis p:ucinls i els punts
claus 
arguments interessants en pro i on contra¡ aixÓ 
facilito la síntesi 
decmssions presos: cancupte, rcspcnsobln, mitjans 
o usar, dates, etc, 

ELS ESTRIS DE l'ANimADOR 

Una reuniÓ sense un suport audio-visual ès difÍcil de seguir, El 
mitj?l més senzill 8s la pissarra o el poper gros amb docs o rctuladors. i\ixÍ 
tcthcm segueix més fÒcilment pas o pas lo reuni6, os centra l 1 otenció de tot 
thom evitant la disperssi6, es fixon miller els acords presos e ols punts 
més discutits, etc, 

-Què anotar-hi: - D1 entrado., ol punt detallot a cliscutir de l'ordre dol dia 
- evitar d'o.nDt~r-ho tot 

onotor les idees principals i les secundàries -.¡ue os dedu
eixen de lo discussió. 

- anotar ols punts d'acord del grup 
- anotar el& punts ~¡ue cal reflexionar 
- els punts c¡uo ccntrarnn al grup sobro ol tomo 
- los conclusions porcL:lls i finc.ls 
- los dicisicns preses i ol num dula rosponsablns elegits 
- els mitjons previstos - els terminis fixats 

- C_om anotar-ho: - sabsr sl :¡ue uols 8scriure evitant nixÍ los vncibcions. 
- transcriure fidolmont ol ~uo s'ho dit on el grup, do ma-

nero clnro., ccncisn, centrant h. idon 
- escriure amb guix blanc; ols do cwlors puden servir per o 

subratllar leos idees principnls, punts importants, otc. 
- escriure amb lletra cloro i intol,ligiblo, 

: 
_________ Vogom un exemple 

EL QUE DIUEN ELS MEMBRES 
DEL GRUP DE OISCUSSIO 

----~-~:-·-~~e~~~ ~-~r~.~~~~RRn ---------~ 
I 

I 

l_ 

--- .. ---+ 
Sr. L.~ 11 Fn deu anys quo séc membre de I 
l1Associnció. Els assistents, on cinc 
anys, han passnt do 100 o 20, Jo cwc .;ue 
col for una enquesto entre ols mombros 
:.¡ue viuen ol barri. Alguns nmios n'hnn 
dit que les nostres ~eunicns ocobon 
mosso tnrd 11 • 

Sr.H: 11 Socdol mateix parar. ¿No poc!dom 
onvinr un qÜostinnari a tcts ol mwmbros?'' 

Sr.B.: 11.:\~xò ès ol ~:¡uo os v:.; fer a 11 us-
colo do 11M11 , però, o més o mós, b r!i
rocció va for una visito a uno quoronto-

For una enquesto en el barri 

Enviar qÜestionari o tuts ols momt 
bros. 

Esbrinar nltros cousos 
visites individuals. 

' 
' 

mitjnnçnntl 

na de parcs por esbrinar d'altres cousos I 
de lo pbrduo d'intoròs ¡JOr los rounions. 

····~¿"No~ pcdrí_?~f!\, .. !?r ol ~~!~~~.?.:~.~ ... ~ _..1_ _______ .. 
I 

-------- ···-·----1 
(Trot del llibre 11 Com es dirigeix 

uno reunió) 
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- Diferents classes d'estris per a l'animador: 

1 )' L9 2issorra normal : millor si Ós molt §r<ln per podor-hi anotar moltes co
ses, Si SG 1 n pcdon tonir duos o tres, millor~ {\ix! sc 
n'usa uno por o posar-hi el plo general i les altres 
por onnr-hi escrivint ol ~uo os diu en lo discussiÓ 
No multiplicar ols celats: usor preferentment momÓs 
el blanc, verd i vermell. 

2). El paper gros ancora ós poc utilitzat, porè ós més pràctic -·:uo lo ¡:;isso
rrn. Es fn cngropnnt uns ';uonts fulls greses do poper sc
bro una. pissarra cc,m si fus un bloc tic notos gogont. 
L'avantatge Ós :..¡u8 on qualsevol mL:mont hum p•Jt tornar on
dorrorn por c .. nsultar -.1 ..¡uu s'ho dit antoriurmont. 
L'animador nc s'ombrutiJ. tant jo ;,.;uo uso llñpisscs ospo
cinls dn punta gruixudc, 
Usar iguclmont nom6s tres colors~ negra, verd, vormoll. 

3) El jec do ¡:.llaf~ns: clorificc lo intruducció, porè demano mcltn feina per 
proporor lo. 

- Conclusions 

Es tracto d 1 imcginor ol ~uo os dirè on lo introduccié 
del tGma i rt.H.:nltor-hc: on ols plofçns amb fetes, dillui
xcs, por::ulos-claus otc. 
L1animodur rusogueix ols plufons nl for lc introducció 
del temo davant del grup, tct ovitr:nt ,¡uo los imatges 
suggereixin un els oltros unes iduos totalment forn 
dol ~uo os tracta. 

Col sistematitzar l'Ús do lo pissnrrn-plofÓ por o tota rouni6 
Es un mitjà ~odogogic senzill a l'nbnst do tothom 
Cal, d\;ncs, acostumar-nus o servir-nos- on. 
L'animador tó així un mitjà : - permet Q cndoscú situar-so on 

lo progressió do ln discussiÓ 
facilito ul ~rendre apunts i 
pormot entrar millor on l 1 nnà
lisi (jel tomo 

- facilite la síntesi jo ,.¡uc td 
ol grup té ol mntoix fis~¡uumn 
¡JGrmot vouro els punts d 1 nccrd 
i do dosocord ol sor escrits 
cunjuntomcnt allà mateix. 

- '-:uc centro. ol grup sobre ol te
mo 

- :.:;uv pcrmot do for prcgrossor el 
grup vora l 1 objoctiu 

- i,scbrctot, quo permet o l'ani
maUcr 'do rostar en ol seu rol 
principal ...¡uc 6s el do facili
tar, rogulor i nu-inturvonir 
sobro la forma. per nix! doixnr 
ol grup los -intorvunciDns sobro 
ol fons. 
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MITJANS DE SENSIBILITZACid - INFORMACIÓ 

Ela audio-visuals 

Es un fet universal la influòncia de la imatge i del so en tota l'ac
tivitat dels homes:cinema,TV,fotos,anuncis,discs,etc.Si aquesta fen~mens-han pres 
tanta volada ós, a ben sagur,perqu~ responen a una certa necossttatses compr~n m6a 
ftcilment un film que un llarg diScurs. 

Podem usar els mitjans audiovisuals que estiguin mós al nostre abast:pa
por,pisserra,plafó,magnetofon,tocadiscs,projactor de diapositives,m~quina de cinema, 
otc.etc.,do cara a facWlitar el desenvolupament de los reunions. 

Cal tenir en compte,perb,algunes coses: 

- les tòcniques són neutres;Ós llur utilització que és bona o dolenta.Cal sor 
lÚcida i sabor que tal com podem obrir les persones a coneixomonts més amplos, 
també los podem condicionar i portar-les vars el nostre punt de vista. 
Por tant os domena una rovisiÓ personal i col.loctiva dols mitjans usats per 
sabor rectificar si col. 

- ols audio-visuals no són mitjans d'intercanvi sinó suports per a l'intercanvi 
i el diàlog.Por tant han de fornir un millor coneixement dels elements a ana
litzar, han d'introduir el tema, facilitar-lo a travGs do la imatge o ol so,pro
cisar algun punt ••• per tel do facilitar l'essencial de la vida dol grup -ol 
di~log- i no suprimir-lo o reemplaçar-lo. 

- centren l 1 ntenci6 dol grup sobre ol problema,obligant cadascú a seguir el de
senvolupament del tema proposat;facilita l'intercanvi ja que tothom parteix 
do les mateixes dades;fent treballar la imaginació afavoreixen la comprensiÓ 
dels problomos. 

- la imatgo:ha de ser oxpressiva,poder concretar una situaciÓ, fer observar uns 
fets,permotre la reflexió.Cada imatge ha de comportar un títol quo la comple 
menti,El t1tol expressa la idoa,lo imatge la tradueix m planteja el probloma. 

-el di~log:ha do completar la imatge.Suscita un problema,suggeroix una solució. 
A c8da imatge hi correspon un tros do di~leg gravat. 

- coordinació "imatge-di~leg 11 ;un cop posada la diapositiva, cal un temps mort 
per permetre al participant de comprendre la imatge ,situar-lo en relaciÓ 

,emb el títol, ••• 

• discussió:és un intercanvi d'oxporioncios,un centrar los qüostions,una con
forntaciÓ que ha de permotro osbrina~ los lÍnies-forço dol tema i facilitar-ne 
l'adaptació a la vida dols participants. 

- en l'esquema de la rouniÓ.l'oudin~visual substitueix solament la intreducció 
o la facilita.Ras m~ 
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Els documcmts 

Poden sor usats dc mGltos maneres dmfcrcnts, sDn documents ~uc s'on~ 
vien o cada rorticipont o documents ~uo ocloron lo introducciÓ prosentont uno 
idoo més esplonodo, tquosta documents pc.don ser de diversos tipus t 

El recto-verso 

Es un document de treball ~uo resumeix on uno fitxo un 
problema o uno part d'un prcblomn ; 

Pot utilitzar-se do vàries maneres 
- distribuÏt ol començ~

ment de l'exposiciÓ, amb lo qual cosa os pormat ols porticiponts seguir-lo més 
fÒcilment i mós rÒpidoment; gé el porill do dosotonciÓ per port do l'auditori. 

Només s'ho d'utilitzat quon hom té poc t~mps por o onvior el documunt. 

-enviat omb l'ordre dol 
dia, pormotont oixl ols participants de preparar seriosament la reunió al tenir 
Urn::l idon més preciso dels punts o tractor. Podont oixl preveure llurs intor
voncions, 8~uestas seran més ben preparades i s'onvitoron les pòrques do temps 

Les grÒfiyuos 

Envinr-las ol.lans do lo introducci6 por tol ..¡uo ols par
ticipants segueixin m6s fÒcilrnr.:nte les oxplieacL~ns d8mJBs. 

Es pot: - o donar lo gràfica complvta si Ós uno mi~a 
complicada; això permot variar la prosentociÓ amb colors e amb un ::ütre mètode 

- o donar solomont ol quadre i anar-lo fent com
plotar o mesuro quo ovnnci l'cxpliccnció. Per o aquest mètode, que és més vitel 
Ós necessari anar poc o poc i ossogurnr-so :..;ue tohom ho vn entonant. 

í1juntor-hi estadÍstiques si Eis oocossori per eocolzor 
1 1 argumentació. 

Si Ós possible, només fer un gràfic o cedo pÒgino i en 
uno caro. AixÍ os facilito el seu ~s. 

Els esquemes 

Com en les grÜfics, hom pet donar-los complerts e donar 
només un esbÓs. Dependrà dol nivell do l'auditori i sobrotot dol csntingut del 
temo. Si Ós un esquema complicat, Ós millGr enviar-lo ccmplert. 

Per focilitor la comprensió, sor9 bo for el mt~teix os;wo
mo en grons dimensions i omb colurs por penjar-lo o la parot durant lo reunió. 



·. 

- 33-

BIBLIOGRAFIA 

"Animation de groupes" - CH. MACCID - Ed. Chronique Socials de France 

11 Com es dirigeix una rouniÓ 11 - A. COQUERET - Ed. Nova Terra 

"Dynamique des groupos 11 
- R. MUCCHIELLI - lSd. Entroprise Moderna d .. Edition 

11 Conducción y acción dinémica de grupos 11 - VARI S AUTORS - Ed. Kapelusz 

11 0inémica de grupos'' - J-m. AUBRY - Ed. Euramórica 


