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I -EL GRUP REALITAT SOCIAL 

Què és un uo? 

es una realitat col.lectiva. amb -una tasca comU a realitzar i que tendeix cap. 
a una cohesió relati va de les seves manifestacions de la 'SOeiabili tat. 

El grup que ens interessa form~, tOt sovint, part intégrant d'una organitza
ci6, això condiciona parclalment v·orientaci6 de la vida -del qrup quant als seus 
objectius, però deixa intacta la seva llibertat· de treball (funcionazl:lent), la seva 
eohesi6 i el seu dinamisme. 

D'altra banda el grup no és solament una realitat quan tots els individus 
que el composen estan junts, sind que c.J.d.a Iilembre sen sent p~- -~rrt;egr.~t incl.Y_s 
quan ~s Sol'. -

La unitat del u 

- La. unitat del grup trascendeix les .. persones que el composen· 

Un grup no és la suma dels indiVl.dus que en s6n membi'es 
:Es més que l'organització· de les relacions inter-i,n~ividtu;l~ ___ qu.§l s 'hi establei-
xen 

- La unitat del grup no absorbeix, per tant, ·la persOnalitat dels seus membres 

Aquesta personalitat trascendeix i depassa el grup 
Les relacions- que es creen en el ·grup afavoreixen 1 '-obertura de la personalitat 
per l'intercanvi i el diàleg 

- Fora absurd voler reduir el grup ·a la sumà de-ies persOnés ··que el composen, com 
també voler reduir la personalitat de cada un a la del grup 

El_ grup, creador de consciències col.lectives 

-L'Úldívidu, d'un costa·t, -és fo.r;m~t· pels grUPs als_~~l~-pertany o ha estat 
vinculat. Quan s'integra a un noU grup .també .és influencfa:t per aquesta inserci6. 

El grup pensa, sent i obra de manera diversa a_ la de cada un dels seus mem
bres en partiCular. es el que es manifest-a amb una certa_ .çon~c_ièn¡:ia d'unitat que 
es troba en la majOr part dels grups. -

Ai>: i es crea una consciència col. lectiva diferen·t· de-.. les- ·conciències indivt-
dua.ls .. 

-~ tot no existeix una, sinó diferents consciències col.lectives segons la 
nat~a del grup, dels seus objectius o del grau d'integració de les persones: 
aquest fet pot anar ~e l'anonimat, juxtaposició d'individus, a la comunió, funció 
d~ l~s individualitats. 

Cal vigilar, no obstant, que l'homogeneitat d'un grup no anuli l'heteroge
n~itat d~ls seus ~embr~s. 

~1 çr~p està inserit en la societat 

Le majoria de persones estan incardinades en grups de naturalesa diversa, el 
grup d';n-.ar a penc,....r fins els sindicats o partits. El grup, a la vegada, s'insereix 
0n ~~s conj~~ts socials més extensos: classe social, co.lectivitat urbana o rural, 
n:OJ.ció o canjt-mt plurinacional. 
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L?.. preçr.mta que ens formulem és complexa: és suficient dividir una societat 
y<;r a obtenir uns grups .. o hem d'ajuntar""~Os per obtenir la societat? 

- Encar~ que els grups siguin diferents, tot sovint, s'interfereixen i la seva na
tur~, objectius i funció, participen en uns conjunts que els depassen i els en-
, . g .... o.oEfn. 

- La seva composició els condueix a una _certa interdepend~ncia, aqpest fet no, ens 
permet jutjar el seu_ valor sobre els- objectius del _grup però si d'anali_t_zar-. el.. 
seu rol per poder determinar quin lloc tenen en la vida social. 

- D1 aquesta interdependència en- neix la ·idea· de compl_ementarietat;._:- s_i .~ada grup_ 
té un rol particular i parcial, del conjunt- de- tot~-- ells en naixerà 'la vi4q so- . 
cial. 

Cada grup ha de- tendir a- U<'1a· harmonia amb- els- altres <p:ups .... 

Si cada grup, tenint an compte la seva peculiaritat, és complementari d'al
tres grups, s'hauran de valorar les següents exigències: 

' 

- Exigència de comprensió, póSant de -la Sèva ·banda ¡·;es·rorç ·indíSPèò.Sabreper· cep..:-·-· 
çar l'originalitat de l'altre grup, el seu rol, la seva motiv:ac~ó, les seves 
perspectives. En altres paraules: se~ o~ert als altres. 

- Exigència de cohesió -int·erna a. fi d-' arribar a una unitat de_ls se:us membrEJ:S' quEt 

afavoreixi i permiti el diàleg amb els altres grups. 

Les dues exigències complementà.r:ies· són la.- base ql,le fa possible:- el diàleg 
amb altres grups. 

El diàleg. ha de portar l' interc?mvi. el .qual permetrà coordinar-, l_a inserció 
i la presè d~ consciència del medi social feta per cada un dels grups -segons- la 
s<::v~ n~tura o funció i completar, aixi,_ les acciOns dels altres grups. 

I " ' 

Els Umits de la cc:nplemen·tació 

Fór3. massa bonic .. creure. que tats elS grups·.:tenen~un--t-r-ebail- iguàl. pf;:r:- a;;-Pc;-.. 
der coordinar les activitats. En la realitat caldrà procedir per etapes, _començant 
pels grups que tenen la mateixa escaia ~e valors i igual Concepció de l'home,-_ de 
lt. societat i la mateixa orientació de l'acció. · 

Es clar· qua tots els ·partits, sindicats, organitza~ions culturcils o fami
liars no pod-2n ser compler:entàries; però· aquest partit o_ aquella o.tganitz~ci6 q\l¡m 
hagin fet una elecció comú amb uns criteris precisos·, poden començ·ar a tenir con
t::ctes per a treballar conjuntament conserv_ant cadasctl la seva autonomia-: Imitat 
orl la diversitat i indeper.dència reciproca, heus aci una primera etapa a superar·. 

• 
' 
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· H - LA PEl\SONALITAT DEL GRUP 

Assaig de definició· del grup 

Es un conjunt de persones interdependents en la consecució dels· $~Us objectius 
individuals, relligats els üris als altres gràcies a un objectiu comú fonamental. 

La consecució d'aquests -objectius crea en el grup un fenòmen d'in-teracció en
tre les persones les quals influencien recíprocament, tant si en són conscients com 
no. 

- En el; grup cada persona ajuda i és ajudada per les altres però també hi pa
teix les dificultats sigui directament, sigui per projecció sobre els- altres dels 
propis defectes. 

Factors de la vida en grup 

Són els mateixos- f¡:~.ctors que intervenen en la reunió, pel fet (¡ue: ··aquesta és 
un aspecte de la vida dels grup~ on existeixen els mateix~s fenòmens. 

E;Ls objectius. ·cada grup---té les seves perspectives', que són sovint de natura
lesa dif::rent segons el grup, inclús entre els que pertanYen a· la mateixa organitza
ció. A dins del grup aquests objectius poden ser·vistos· de· manera distinta per ca
è.ascú. 

El programa. Per assolir el ·seu obj_e~tiu·, cada grup té un programa que pot 
E.::rt.J.r més o menys elaborat' i del qual els·-COlnponents del grup poden ser-ne més o 
me."l.ys co:J.sci·ents. 

El grup. Té els seus propis fenòmens interns quant a entitat existent. Ha 
d 1 €:la2Jcrar, conscientment e no, les normes que es requereixen per l • equilibri aix! 
com les sa:1.cicns explícites o implícites. que han .. d!acotDpÜ.r::.els.·membres del __ grup s-i 

les ~or~es nc són respectades. 

~'animador,el responsable o cap, és una. necessitat _absoluta per tot grup que 

vel progrr"'SS:"-X vers els s.::us objectius. El problema no és pas tenir un responsable, 
ni q,.ü;.a é"s la funció; el problema és la seva natura. Com j'a' veurem méS endavant la 
sev;::, funció ha de ser den:ocràtica perquè el grup sfgui' eficaç. 

Els p::tri:icipants. 7ot grup és compo~t de persones cada una de les qual.s té 
un paper a jugar en la vida del grup; ningú no pot restar-ne al marge. Si això suc
ce €:ix c<ü veure si és a causa del participant que no sap exactament que s 'espera 
d'ell o el que ell espera del grup; a no ser que sigui el mateix grup qui el ma:lté 
al n:arse. 

Les tikniques 

Els mitjans d'acció que es donP..n per acomplir una tasca en funció 
dels objectius. 
Els mètodes de treball que s 'hauran determinat en el grup per a 
facilitar la tasca. 

Tots aquests factors s'interfereixen entre ells, però el valor de cada un 
depen d'tL~ cert nombre de criteris. 

Cr'teris d'on depen cada factor 

i. c:_".,..2t . .._::::. Els factors :;.o són sempre clars immediatament per a tothom, convé :;?re
c~sar-:os si~uant el llec i el rol de cadascun, d'altra banda cal senyalar les 
int..:;;rierènr.:ies; finalmS<nt convé for descobrir que cada factor no és intangible en 
la -·:>ev~ definició, ja •T..le evoluciona i es modifica, fet que exigeix una clarifi
caci15 cf:'r:.Stènt. 
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2. Acceptació. Hem conste.tat mo.~tes vegades que les persones d'un grup, inclús pre
sentant aparences d1 acceptaci6, podeÍl esta:z.-·realment· en of;O'Sició,sigui en un 
factor o en un altre, en la totalitat o en part. Això prové freqüentment del 
.criteri anterior: __ un f<(l.c;tcr ha _esta!: Jllal .inte~P:r::~a-~ ___ ger- -~ca de claretat. 

3. Ccher~1cia, és a dir la consciència de lligam entre els diferents factors per 
t.::tl d'evitar la valoritzaci6 d'un més que l'altre. En un· moi:or si es treu la més 
:çetito. pi~Ça ve 1 'averia, tct és útil; el mateix succeeix dins el grup on cada 
fadtcr té- el- seu lloc indispensable. 

4. La durada. ~Es un criteri cénsiderat moltes vegades secundari, peró és capital en-· 
la vida del grup. Un grup que només funcioni un quan temps, no té els mateixos 
problemes- que els grups que duren molt. En aquests últims, és- possible buscar 
un aprofundiment del vàlor de cada factor; en canvi- en un que- duri poc, estarem 
satisfets d'utilitzar-los com un mitjà d'eficàcia immediata, sense qu~ això-~· 
pliqui ~odificacions fonamentals en la vida del grup. Tota transformació reque
reix temps. 

s. Éxperiència. Cada grup arriba a adquirir-·una-·perSòiiatitat "pl:6~ía d9çJut'• a··-rrespei;.;.. 
cificació de cada un dels factors, però també a l'evolució de les seves funcions 
frt!it d'una experiència. Aquí el perill podria consistir· en tancar-se dins l.'ex-:
r:--eriència apresa, quan l'experièn~ia ~s moviment ja que cada dia ens en porta 
de nwves. Això permet u11a gr~- varietat d'assaigs del's quals· 1'-eiperiènda per
metri'-t retenir .els que conVene~ al grup .. 

6, Ccnsciència. Pot succeir que alguns membres del grup vegin el conjunt de fac
t:-:rs i criteris que el determinen; s'ha de tendir cap a una homogeneitat dins 
,:>1 iJrU.? en l'aspecte que el conju."l.:t dels fenòmens_ siguin nOtats·~ ca:da un 
d~ls ~embres del grup, cal passar de l'inconscient ò del ·Suposat al- cons~ient 
individual. 

Elabnraci:5 de la. personalitat del _grup 

P-questa personalitat depen de 1 'harmonitzaci6 dels factOrs' i dels criteris, 
ca-à:! fal:::~or· ha d'estar unit permanentment amb cada: criteri.. 

Aixè que és veritat a nivell globdl de la vida en_grup, haurà de ser-ho tam
bé r.::sr cad2. un dels membres. Així es podrà expressar per mitjà- d'un gràfic on es 
··;;,::str:!. el rol de tothom. Ílixò permetrà· v~ure els punt·s· que s'han de revisar del 
fu:.:~cicnmnent del grup. 
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III - LA DINAMICA DEL GRUP 

Es una expressió de moda que molts utilitzen sense conèixer el sentit exacte. 
?er ajudar a comprendre-ho, hem intentat precisar-ne el contingut. 

Es un sentit estricte 

El grup és entès com un conjunt dinàmic dintre del qual s'enfronten dues for
cas oposades cercant el seu equilibri. Tota modificació parcial en la seva estructu
ra o en la vida comporta una modificació del conjunt. 

Es un sentit li 

La psicosociclogia és la "recerca per l'acció". Els estudis parteixen de l'ex
p~riència de la vida dels grups i no de les nocions tretes de les inter-relacions 
psícolègiques, és a dir: 

dals individus en el grup 

de l'individu amb el grup o els grups èe què forma part 

dels sub-grups dins el mateix grup 

rJels grups entre ells 

Dioensicns de lr. dinàmica del grup 

Wd llibre "Dinàmica dels grups" de Jean-Marie Aubry i Yves Saint Arnaud. E. Univer
sit-~ries) 

Estudia els problemes de la vida del grup, per aix~ ha actualitzat 
l~s tècniques que tracten del respecte a la persona. Aquesta cièn
cia no "3S limita a l'elaboració de tè!lcniques, per eficaces que si
·JUin, vol que aquestes esdevinguin mitjans _que afavoreixin la per
scnalitzaci-:5 dels components d'un grup o del mateix grup. 

La dL~àoica del grup, és doncs: 

- un~ ci€ncia. estudi de la psicologia dels grups 

-~~es tècni~es que afavoreixen la vida de les persones o l'in-
terior d'un grup en les relacions entre els seus membres i amb 
altres grups 

-un esperit que permet per mitjà de les tècniques, l'expansió 
de les persones sense utilitzar cap mitjà que limiti els seus 
me!:lbres 

U realitat del aru 

Ca.da ·Jruv és diferent, perquè la seva realitat interna difereix en un cert -....__
:11:iner:-¡ ;.le ,Ç·unts. 

Lc.. seva CGherènci'.'l està en funci6 dels seus objectius, dels seus membres, 
~:-;:;.ls s'Ó'us I:~èt:odes, je naturalesa diferent en cada grup •. 

La "H?':m cagacitat de treball o, al menys, la seva capacitat de respondre als 
~~oi.:le:nes Cf..J.e vel assumir, és també un factor de diferenciaci6. 

E:l '-~,-.::;in:. cp;a es té d'un mateix, de cada un dels seus membres, dels eeus ani
:~;:-.--:.~.rs, vru:i<J. ;;:.a;:::.!.;é d'un grup a l'altre. 
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~.questes realitats diferen-cs han de ser ocasi6 d'anàlisi que perme
ti conèixer' s més bé per millorar -1-a- v:i.-èa--del---grup, 

La vida :!el 
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uns altres aspectes de la personalitat del grup és la seva vida interna, la 
vida' pròpia determinada pels seus components, animadors i participants, que s6n la 
ocasió! ·---- ··--·-·· ,.---····- ----- ·· -·-····· ·····--

de ··conèixer el·s temperaments 

de 'co~èi~~ els caràcters 

de conèixer les intel.ligències 

Ge conèixer les motivacions, etc • 

. La vida del qr1+p _C:epen d' aque~ts coneix~ents_, o de la mape_ra, $l.e es van fent 
dinS del ,grup. 

S'exigeix de part a assclir, quan és vist clarament, perm:et a_.:cada .. grup- de
term.i.t'lar les perspectives è.e la seva pròpia acció que han de se;- _inço~rades en la 
co~~itat par contribuir col. lectivament a la seva transformació.· 

Això ens permet ·determinar les ~rspectives a curt terme~ ·cada ·reunió que té 
uns objectius precisos copçats per cada participant,. permet una ·progi::essi6 cap a 
1 1 objectiu final. 

La personalitat d6l gr~p s'afirmarà quan hi hagi una correlació entre els seus 
~bjectius i els ò.els seus ?articipe.nts. 

~ 1 -'lCf.J.e:sta ma""ler~ caQ,a_ q:rup, iOt t~ir ~a· vi~i6 més ciara -de ·leS. seveS"P,l:-òJ?ies 
:.>ars?<=Ctives. 

" ' . 
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IV ELS FENOMENS DEL GRUP 

1 • - RESPOSTJI. DEL GRUP A LES NECESSITATS INDLVIDUALS-:. 

Néituri~,=~~ dè les necessitats (que el grup satiSfà- a l'indiVidu} · 

Les necessitats dels individus poden ser de caire molt -d.:t.ferent: 

SatisfSr una necessitat d~afiliaciÓ 

o bé Uha- ntces'Sitat de prestigi 

o de poder 

a no ser que respongui a una necessitat de canvi 

La na~uralesa dQ les necessitats és modificada per la vida del grup, i les 
mot:ivacioi'l's .. del.-.cpmençaJ!lent;: moltes vegades afect;ves, poden esdevenir- progres
siv'llnent.mti;t.rac~í:ms. :::a<>nades, impulsades per l'adaptac:i6 de+s objectius.· .. indi
viduals als objéctiue del grup. 

O:,:i.G"t?-0 d..-2 l8s necessitats 

Le:s·,.n-ece~sitats de cada individu depenen. d'uns .. determinats criteris; 

normes i valors culturals del medi al qU~l pertanY 

de la seva fisiologia 

J>; -:~:· .L.~ .~~ s_B:va experiència 
'•_) '! ~~--' . 

. de la seva class8 social. 

Mñlgrat a_que.stes dissemblances que impuls-en globalment a necessitats dis
t:L-"'ltf=.s, es troben persones que cerquen objectius Similars. Això pot ser degut 

-• .- 'e)!., • .. , , '· • - - . ··-- .. -.-- , , 
a consJ.deracLons q-ue sobrepassen la persona_ll.tat '4~ -cadasc'll~ Poden estar influ-
<:mciadE:s pèr una maté.ixa religió, concepció. fi'1'6sòfica;· etC. No obstant, cal 
reconèixer que això:_-j)s, ·escadusser. 

'Jn ;rup es forrru-~ per respondre a les di_ferents necessitats dels membres. 
P:::-t :_·,;spondre ;:>, les r..eCessitats dI algunS dI ell's i no satisfer- plenament als al-

- ; ',. 

necE:ssitats m~~ifestades per un participant-no són sempre les seves 
___ ,. 

F.inall'Ut'ilt';·;un 'gi'li:P---Pot satisfer un gènere de necessitats avui, 1 satisfer
n-': -:1' '.lltn:-o;: dem!. 

, • -'-l-o;turx~le~_a de l'adhesió ·al. grup, espol'ltània o forçada. 
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Gr~u de participació en les decisions. Com més gran és la partici
pació dels membres en les decisions, més gran és el seu grau de 
M.tist:acciê?~.-: 

rtelaci6 individual entre necessitat de poder i necessitat de filia
ció_._ Com més, gran és la necessitat de poder i és més important,~! 
·ncnii:>re -1e ~-pal:ti~ipants·- que ê'l:. Contpartéilcen, menys és· ··é;r- grau--de-· 'Sa
_tisfacci6:.,-

':'!:"n.."lsformació, per la vida del grup,. de l,es. necessitats manifesta
des. Quan un p<irticipant pas-sa de la- necessitat de Poder. a la neces
sitat de 1 'adhesió al grup, hi ha ·'un'a: modificació en la mateixa 
vida del gru."P. 

Un ~rup arriba a satisfer un cert nombre de necessitats individuals i col
l~c~ives, però no pot respondre ell sol a totes les necessitats d'un individu. 

_,_,;-, .: 

:é:s psl· això qt.>-e hor.nalinent i::adasctí de nosaltreiir'perta:ily a- distints grups 
.. destin~ts a satisfer~ una p'art de les nostreS. necessitats,· tenint en compte-la 
funció iominant que ells s'han assenyalat com a objeCtiu. 

Disminució de 1' in_tE;!rès al qr_up _ . .-. .:...-;.. _.:. 

- ~tügr.'1.t 1.:!-"- pèrtinènç~ continuada- a un- grup, es poden produir- fenò'inens que 
èisiJinueixi:ro l'interès è.els individus ¡;>el grup. 

Qnen ur. cert nombre de necessitats ha estat satisfet :pel grup, el 
nivell d'accntentament disminueix. 

Qm"..n les forces exte:riors que inciten 1' individu a abandonar el grup· 
-.. s6n més fortes que les que el retenen. 

. -

i•est~cament. -Els membres no tenen cap motiu--Per abandonar-lo;. perO 
tc.:::1püc no hi ha necessitats. Es el regne del conformisme. 

A una exigència massa forta del grup en contraposició a alguns parti
cipants qu~_no acceptwn una progressió. 

A les dissensions importants entre els membres del ~P· 

Als malentesos en el grup. 

Als_judicis exteriors desfavorables al grup. 

A un g::-up rival que proposa objectius que corresponen millor als
dels_participants. 

~, ' 

Aquests ~uferents fenòmens poden conjugar-se. L'esforç perquè a dins del 
grur:: as pug':J.in satisfer les necessitats dals seus cqmponents_.ha de 5;er eonstant 
'si ~s vol cênservar la cchesi6 i l'eficàcia. 

Ra(nE -.:"" permanència en el grup 

Un grup t.é t111.a est~ilitat: quan els seus membres comparteixen els coneixe
:::~;n'':s, les .:LS!.e0s, els valors, que es comuniquen a través dels seus objectius co
'!H.:_,-:_¡::,. 1=Lic-:¡~ :~s al que determina la ideologia· èel grup on es troben aquests objec-
tius, 
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La pertinença al grup ·és reforçada per: 

La posada en comú ·'dels esforços per··· satisfer les necessitats 
·comunes. 

La participació de cadascü en l'organització d'un grup capaç de res
pondre a les necessitats dels individus qge el composen. 

\El. fet que la vida del ·grup ha establert unes estructures que demanen·· 
-una pi!rtidpaci6 activa de ·-tothom a fi que-~ per mitjà--d'un repartiment 
de les tasqu.as, pugui servir a tots. 

De _vegades els participants, seguint les seves ·motivacions, ,Poden restar en 
el grup' pel sol fet que hi troben _una seguretat, una autoritat, que els evita de 
prendie responsabilit:~.ts; u.."'la infamació que els estalvia de sap"er "quatre coses", 
i s6n feliços.de seguir els objectius del grup. I Veiem que hi ha dues classes de raons,.per a romandre en1el grup: 

Les que faciliten l'autonomia dels individus, f.kt-los més aptes per 
a participar plenament en la vida de grups. Aquest gènere de raons 
form3. els grups ccmp·a·ctes·"on ··eis· abandonaments s6n poc s·ovintejats. 

Les_ que no deca"len cap esforç :a. l'individu;- els respomsables es cuiden 
_de. to.t~ Aqu;;¡st gènere· de· raons· no satisfà a l'individu gaire- temps. 
A .. mesura que ~regressa el grup, els parti:cipants van prerient consci
ència, fins i tot elS més -amorfes, provocant, a la llarga, tensions 
que poden :=:upe sar 1 • abandonament d 1 alguns membres. 

2.- LA COHESIO DEL GRUP 

La participaci.6 activa de les r-ersciltes en la vida dels grups -i la d'aquests 
en .la viè.a è.e la ccl.lectivitat és una necessitat: a :;;-;!7~iFesones, aquesta 
tendeiX·· a la inserci6 en· la--viè.a social i a la seva p en e1 millora-. 
ment qu~T').t a persones adultes; a nivell de grups procura el des~volupament en 
un d0ble sentit: la s~cialitzaci6 i la demOCratització. 

- -Factors èe cchesi6 

Ei primer factor de cc.hesi6 depèn de la personalitat del grup. Quan més for
ta sigui aquesta, la cohesió serà més real. 

Si 
la 

El- segon factor depèn de les necessitats individuals dels membres del grup.. 
cada persona participa e.'1 ell. perquè aqUest· -respon a les seves necessitats., 
seva integració se1:à més pregona. 

Ccndicions è·.e la cohe-;:'.ó del grup 

Perquè una pars-ona s 1 adhereixi.· del tot a un grup cal que. hi hagi una COJnWli
tat d'objectiUs, una correspondèn~a entre els objectius del grup i les perspec
ti v::s tS.els seus me::lbres. 
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Aquest postulat sembla elemental, però moltes vegades hi ha persones incardi
nades a un grup que són incapaces de precisar- els seus objectius_._,.-. 

Per tant, .no és necessari _que aquesta correlació entre ·el grup i els indivi
dues qUe· el compose.q eS faci"--des··'de-la seva· inCCii:Por'<icl.6; TOt al contrari,. han de 
ser assolides moltes etapes abans no hi hagi els mateixos püñts.de vista entre 
el gr.up L els· seus membres •. 

. Cal saber _que tota. adhesió. a un grup eS fa sempt e a partir· de les interac
·-:-·ciàns a~.êcti'VtiS '(inc'orpórac_i6 per- mitjà--à'ÜÍl-_amic, càptació--d'una faceta peculiar 

·que pc:íttè .'1 1 Tadhesi6-·total, ._ •• ) ;----

Aquesta ,Prim?ra reacció ês normaL Però fóra an-ormal sentir-se Batis fet d'a
_q'!l~.st _llig~ que és una participaci_c5 parcial. 

Ct>.l passar per un estadi de presa de consciència que- condueixi· cadasçJ. a evo
lucionar de l'adhesió afectiva al grup a l'adhesió raonada, base indispensable· 
perquè s-'obri 1? possibilitat. d'una correlació d 1 objectius~ -

- Intensitat de les. necessft'ats· 'deis 'indiVidus .. .! .del grup. 

Una-persona sola se sent molt sovint anguniosa, viu en una societat en l'in
d}~riàu~lisme esde,vé· impossible: La satisfacció_ de les !;lecessítats d'individualisme 
'~S Có"-"lali.,tzada ?er la vida en societat, la qual.es composa,_ com ja hem vist, de 
dir~ints. Ç¡ru~s que pa;s.saeixen una v~da-- all,tònoma. _ .. 

Cada indi vidu s ' incorpora al grup que és més similar als seus propis obj'ec
tius pe¡· tal de satisfer les seves necessitats. 

Segons el gr~u d'intensitat amb què es visquin les necessitats pròpies i les 
seves similituds amb les del grup, així serà la cohesió i la inserció de cada 
¡;.·articipar:t. 

P~·t ser, d'altra banda, que en un principi la noció de les pròpies necessi
tats sig>-1i bastant vaga en l'esperit de cada participant, però els canvis interns 
dtü qrup_ fara."l precis.tr-les pr.ogre-ssivmnent:-ell TH'lntitat ___ i __ en qualitat. 

La mateixa vida del grup li _farà Jèescobrir una .visi6 més con:Cisa de les se
v¡:;.s. necessitats. Aquentes, en. una. primera fase, tendiran a esdevenir la síntesi 
è~ les necessitats,indiVidualS, desvrés desembocaran en unes necessitats univer
Sals. 

Quan més s'uneix:'.J?. els o:Oj'è'ctius dels indiviò.lS i els del grup, més gran 
serà la sev~ cohesió. 

Quan m.§s eleveèa és la natura de les necessitats experimentades,. m~-~-.e_s re
força la cohesió. 

Capacitat êh:ü grup pe:- satisfer les necessitats en funció dels objectius 

Qua."l més clara é.J la ncció de necessitat en 1 'esperit dels participants,. 
el grup es podrà organitzar millor per satisfer-les. 

L~ primera conèici6 d'eficàcia és la consciència clara de les necessi
tats de L' :.ndivièu i èel grup. 

La sagona c::)ndicié és la participaci6 de cadascú en la satisfacció de 
les r:.ecGs.Sitat.s è.els altres, ·tant: en quant a indiVid:Us com .a _grup. 
La cohesió del gruí? depèn també de la manera com-cadascú respon a les 
necessi't<lts ~1c tots per 1.:.. participació activa del grup. 
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\ 
_ ... ___ • __ ~_. -wr.cer;:¡.- condició és l'organització del- grup, un grup_ anàrquic, sen-

se estructures, ni repartiment de responsabilitats, ni un· pla de tre
ball,, no pot sat,i:sfer plenament les. prdpie:;; necessitats ni les d~ls 
seus' 1nembres. 

La cohesió del grup depén de la-· capacitat _per: satisfer les necessita~ -de tal 
manera que la resposta a elles dependrà de la cohesió del grup. 

Situaci6. del gru.p .. en-- relació a--altres grups .. -... 

Els. objectius_ que _s,' assignen a un grup _amb l.'aqord. de; tots.els membres, pot 
~star en oposició amb eis objectius d'altres grÜps. 

;.questes. oposicions de principis es fX?den tradu_ir_ en o~sicions de fet. Això 
portarà a oposar-se a tots els ·_que ~enen· obje.ctius--diferen_ts. -- · · 

El valor. de les oposicions serà diferent segons els g:r;ups, en un serà oposi
ció a'":. un punt particular, en al tres es diferenciaran tant en els fonaments com en 
als objectius. 

A.ixí a l' int€rior· de cada grup. es. Plodu..irà w·l:· fenomen .dé .cohesió que· reafir
r.aarà l'hcm.ogensita:t. del grup en front· dels grups ani:aqónics. · 

3. LES COMUNICACIONS DINS EL GRUP 

Els -~lements de la comunicació 

Un e:~í.s-:::..·, .:;s a ài.r:, tot aquell que pà.rla 
nè~xer, tan-;;. sLé.; un ir.dividu.·.com un grup. 

o que té posicions per donar a co-
'.·.: .. .• - .. _, •. 

-··-······· 
·:.;_" ' 

.C3da .:?G;sOna. té lo. seva pròpia longitud d'onda, el seu .esquema . .mentàl,,·la 
.sev:"-. mtmera de 'Jeure les c_Qses. / 

C-'ldascú es tributari del seu medi, de la Séva •formació, del seu caf.àcter~· 
dç la seva experiència, etc. / 

Es a è.ir, cada emisor és diferent en la seva manera d'expressa.r ... i. de~comu:.;;.-- · 
::ic.;x. 

Un mis:.satg<e. L'emi.sor es serveix d'un missatge per expressar el que ha de dir, 
tant pot s~::r escrit com parlat. En ... el .gr:up .és. un.: mis~tg~. p.arlat,_:...base de teta reu
nió-discussió. 

CadascTi 'té. un tissatge a.portar; a trçm~etx:e; no és només. reservat a l'anima-
.. dor o espècialistê· .• 

:?e::què U.> mi'sSatge si'<jui re!'iut· cal que sj,.gui' comprès. L''e'n~i.SÓt· s'ha de posar 
e::1 l"- longitud d'onda del receptor. Això no significa que s'hagi de descar
tar .:ot: el que sigt.ti. massa difíall, aquestes qüestions s~han .d~explicar en 
te;::¡¡;~ s senzills perquè puguin ser compreses per tothotlh .. ....::: . .:....::.:.. ·. _. _ _.:" :. 

Un re(;8ptor. il':s el q-.1c escolta.' Com l'emisòr, té. la se:va pròpia longitud 
d'cnèa. Cou:: ell és tribut.::Jii Cel seu medi, etc •••• 

QUi'~!'. la comunicació ~·as~:..:.biei.x, cal que l'émisor 'i el receptor es posin en 
la .:1"\'::eix·a lo!lg:i.tud è'ondn: 

- 1 'e::U.:.uor situaz':<.t-sa ü.l nivell del receptor per a ser comprès 
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- el receptor intentant comprendre el missatge' que li ~s transmés 

Sense aquelt,doble esforç no hi ha comunicac.i6, ni. possibl.e diàleg. Cada 11 ha 
d'intentar posar-se a l'abast de l'altre. 

Per quê serveix parlar si no s'és comprès? 

I 
Principis de base de tota comunicació 

Adquirir el reflexe-comunicaciO'. -.Que posar-se en la pell de _l'altere sigui au
tomàtic. 

DiriQ;ir-se 'a cadascú de faisó diferent. com hem vist tothom és diferent·~. Per 
comunicar-nos cal adreçar-se a 1 • altre amb el li"enguatqe que li és propi, tenint en 
compte la seva psicologia. Cal individualitzar e1- missatge,. ja que wla paraula serà 
entesa p_er un i per un altre no. 

El més important és la recepci6.,.E:s--relativament fàcil-expresar-se sense te
I.l.ir _ en compte les persones. Es lll9l t més difícil voler ser- ccmprês --pel qui t 1 est!; 
..... :;coltant. 

Ser el ~s senzill possible. A nin~ li agrada fer grans esforços per a com
~rendre, sobre tot si són esforços llargs. Si s'empra un llenguatge massa tècnic o 
,~stracta es corre el risc de no ser seguits fins al final o de no ser compresos. 
s 'ha è. 'utilitzar la llengua corrent si es vol que tothom ho entengui. 

Ser objectiu: o, al menYs, -1nt~~tar se~-~0- .ja què l'objectivitat no es pot 
assolir mai, però s'hi ha de tenir, sempre el pr:isma_dels nostres pensa.tnEmtS _defor
;:na un xic el nostre missatge. No cal recular davant d'una'--di-ficU l tat, noméS ·eonV~ 
ser lllcid per a fer la recti'fi.caci6 que calgui. 

. . 
Tenir quelcom .i(er a dir. Això sembla una bajanada. No obstant/ hi ha moltes 

per.scnes que parlen per dir coses qUe tothom ja sap, o per fer l'~teressant ... S'ha 
de prccur:ax,que:,:oada -una_ de les nostres intervenciolls sigui un enri.qw.ment- dEaf-grup. 
El grup es desenvolupa cap a una personalitat col-.lectiva per mitjà del enriquiment 
successiu i complementari, ?rovinent de tots, els participants. · 

4. PROGRESSIC DEL GRUP CAP ELS SEUS OBJECTIUS 

\. 
' Un grup no progressa cap als seus objectius si aquests ho ~ eStat determi-

nats clarament. Aquest fet permet als participants de veure si hi ha: una correlació 
entre- els objectius personals i els del grup,. base indispensable de cohesió, "Com ja 
i'le:m vist . 

.:biectius individuals 

Abans ~·estudiar els objectius del grup convé analitzar com han de ser els 
obj;::.ctius <"..e cada partici;;:ant. 

Quan una persona entra en un grup, sovint les seves motivacions s6n de caire 
afectiu: sigui perquè un amic l'ha dut, sigui que el planteig del grup li agrada, 
o per~~è ha conegut una publicaci6, etc. 
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Com que aquest és el de la majoria de cassos convé aclarir que aquesta motiva
ció d'entrada és insuficient per a la inserció al grup. 

Ser~ necessari que cada membre, a través de la vida del grup, vagi recolsant 
els seus cbjectius a fi de passar d'una adhesió afectiva a una adbesi6 raonada. 

No és fins aquest moment que es poden ajustar els obj_eçt.:f,.us individuals i 
els de grup. 

Això l'!C significa que cada participant anuli els seus obj.ec:tius pels del grup. 
La seva participació activ~ en la vida del grup permetrà d'utabandà afirmar els seus 
objectius per 1' intercanvi amb la resta de participants; d'altra:--banda, ey.fermar els 
objectius del grup en fur~ció èels de cada participant. 

Els objectius è.el ~r'..l'"' 

Els objectius del grup sovint tenen antecedents perquè no han estat fixats 
totalment pers partici¡:;ants actuals. 

En l'exemple d'un sindicat o partit que tenen decenis d'existència, ~ls seus 
objectius s'han anat progressivament precisant. 

Els participants actuals avancen cap a altres objectius pe_r dues raons: 

1. La cosietat en la qual ens h(;!m desenvolupat; sense canviar els objectius, 
convé adaptar-los a la realitat actual. 

2. Les mentalitats també canvien i és possible que els objeqtius, molt và
lids en una època, hagin de ser modificats,_ tenint en compt"e els can~s. 

Per precisar els objectius, convé distingir dues etapes diferent_s: d ~J.U~a ban
da l'objectiu final i d'altra banda un objectiu que_ no pot Ser assoli-t de co,¡;.-·,-- .els 
objectius intermedis e-sglaonen progressivament les etapes cap a l'objectiu , f:.riaL 

L?. q.lestió és important ja que de la seva resposta depén la vida de:no-ciàti
ca del gru;>, però per a respcndre-hi., convé conèixer les estructures d'org;:mitza
ci0 de l'es quals fOrma part el grup. Una estructura anarquista deixa 1 'alecci6 dels 
·.:-bjectius als res;;cnsables o als participants que tenen una personalitat forta. Una 
~structura coherent i democràtica ha de permetre que tothom participi en l'elecció 
-:l'objectius. Més endavant veurem aquest problema d'estructures. 

L'estatut de les minories 
~-~~~~~~~~~~--------------------------~------------~--

Quan s'han 6eterroinat els objectius d'una manera democr!tica; el conjunt de 
participants ha de scmetre•s a les decisions de la majoria. Pera 'Si -les persones o 
grups estan en ~esacord, no s'han d'abstenir de les seves pr6pieS decisions. 

~s normal en la vida de grup, que en el fons les persones es posin d'acord· 
encara que tinguin ·?bject-..ius lleugerament distints. Les tensions poden afavo:t:i.t' la 
prcçressi6 êel gru? si ñquestes són ·humanes i també són ocasió de diàleg. 

Així, en lloc d'ofegar l'expressió de les-minoriee, coriVé.deixar-les ex,?1:"es
sar perquè esdevinguin ocasió d'intercanvi i de progrés per a tots. 

Una altra rar) recolza aquesta tesL Un nombre important d'organitzac.'.vns su~
cita sembre recel en les masses, tothcm pretén arribar un dia en q!lè nomS s U. ?ê';Jri! u::l 
sindica::., un o d:.s partit , etc. Aleshores si aquesta unitat es realitza no ser~ per p;¡
r~ i sim?le assimilació d'organitzacivns. Es necessari acceptar d'entrada que les 
tendències puguin manifestar-se si almenys són representatives d'un 5% del total. 
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W1altra ::>&'1da 1 'e:x;,;.eriència prc7a qm:. dc~prcis eh l·;.o_ fus:L6, l',!s t:::il"lO:O:ies no s'orga
nitzen se:npre al volt.ênt de les o:n;;:mit.zacions a."!.tig'..:es 1 ~t:.est.c reag:=--c.1_paoents es 
creen al voltant de nous objectius reunint. I:lP..r.nb::es provi;;;_e..-:t.s èi 'o:::-;<>-'1itzacio:ts di
verses. 

Progressió cap els objectius 

z..a progressl.o çer ajustalr.znu::;:~s:L .. v._, -¿s dir, ,; 'h-J. d' ~txe G.' e:•':.r.èê.C. que 
no hi ha cap objectiu definitiva!!!ent t:'Stab:!.e:r:t.. S'h:i·t:',.'t!vite.r ol r:osnatis:ae a fi 

d'adaptar els objectin::; a la mcn':.•üi ta':. :l8l :,¡¡r¿..:. i .'l -.1...'"1::. s•cc:.2ta':. q-.;.a çan•Tia. Convé 

ser realista. úqaest as~acte bs in:.pcrt<: .. ·1t.; 

Reduir la distàr.cia· entre :.. 'obj?.c·tl!::: •.. f:'.!'-:.-J. i.-2.:::; .:ü-tu,~-::10 act.tt<:ü. E~ la raó que. ha 
de fe:r cerce · nbj~ctius 5.n':o.rn:.i"':jo,-:; i:\ fi G 'o~st;;-::<~ ... : . .>: !.'ns, J?Y::'·'}.:es_3ió entre la situa-

ció è.el. reomeut i 1 'ob~ectiu fineJ. a ¿.,-·ç-!l~;e-JUl.:t. ---~'-· 

L' ajust.:ur.ent i" ls 
a t:::-avés d'anàli.si 
es reflexi-_::na abcn:; èe det.er;:;;;_i.nar 
tar a la ree.J.ita':: .. Però 1 '¿s:3.l:Lsi 
dé la sit.uació, ao diu f:)rr;~~:.a;:¡.-;n',·. "'~·--' 

la els punt~ important..-5' ,:::t¡.ï cc.'"!jü.-,::, 
aclareix la ::;i '!:Uacié. 

:'lcGês pot ier-se: 

-;.:. rcr; F:~ bé dór:.a 
-S'S •,;:::)L ê,JUS

u..,.¡~ io.toc;::-afia 
sí~tc:::;i 01 qu~ ·-;.·sse-:xya
ük C.eci::;io'·, :r;;at•:;:'-lè 

L~ :)rogr·~ssi5 ¡-,a -1:::: ~t:::: èiel."'.--:--.~-t;.:"l. :1--' êitt:.0.L:.--:-=- E-~ ç,l .sént:!.t d2! màtoGe. Par
tim d'u...na te,; C'l -~"'sc.obr'" t•·-:;;:·;::7-~~~""" ~-:[\e:-" r:~·-va- 1:~ s:[n'!-~si. f'.~'e•ta • __ '::!;..1 ~ ~<,:; _.._ -~::: .. : .. :;~ '-'---" ....... .... - -"' - ~ .....,, -~':1.- .... 

:ò:Íni.:esi to':'na a .:se:: tus::_ i el prccó.s ..-::;;:J:t:.n:_¡,1 __ , ¡.:c:t.:::<-:·.:c:r.·c estar G:l :::ontacte amb la 
X€::-dite.t. Preferim escollir le. t-;:,td:.~_.~_l..:Jt~i.:> t.i.:!ilh,::=~i.."1.J.: ~'::~~·G2:q¿!:':.cia, di·..ror;ènciar 
e::.Groñnci;:,. El mèto(~e té im.::;:ortE.IH,;::_ -~ -·c •• -. :::-2': :':.G s12·.. -·-~-.-;e i ::-¿aJ.·! .:;ta • 

.I 

i 

5. PROCLS D 1 ACC::O REC:!:?F:.OCt 

_, 

Funcions exercides pels il'l~':>i.du"""'-':.:::"n,_. -"e·-=· -"q"o"u,-c· -----------------------~ 

En un g:.:up har. d'.:::star r"";-:'l-r_t .. :.C:.~n _r::J.::. ,:·§::.1.e (b i'•lc,oiq;;::.3 o :::e.'3pcnsab_:l,.J,.~t?-ts. 

El nombre de respons:illL' itatz ±--la c:evw. na~;:J:::tl..?S.:l ':v:u:c,_u.s;; ¡;::egc:.-t:!l:".ent lt:>_s influèn

cies :::ecip:':'oç:_ue.s dels ir.di.·.>·ièl~::; •. CênvG:, dc-~:::.::: :¡¡r.3<:Llilr .::çues";.-,; .'uo:;ect~s é:i.fE:::rents: 

La- definició de f·.inció. r.·s ::toL: i.-:.:.p;:r·.:.a..-:.t. p,;::. lil ·,:ic\;;, C!d gn:.p q".;e caCa fu.l.

ci6 Sig'.li clar¡;-_¡nent det.::.nidn. f:~. ç•1c 1 '¿¡ssw.::ei..'t r.'~"'- de -.::o::lèi:~~= elt.; :.f..mi·ts 

i J 'e¡.:-cr.;nci.ó. 

----r:c·:,.0r.·.1 (10 ::-espon~nble::. tis =(·lst::.t~:git, si .;;lg<.rl.s r:::.: . .:: ~cur; :l'~ï:Òres a~u.'l_~:,m 

ve.::::.E:;J !.:'"3SÇOi'~·;abi1.i.tats o s~., .::.1 c:.'r:-:<· .. :::~:::-;'", .l.e:-; J:"(--;::i=-Qn,:;;ai.:ilL:.ats han G:3'{.·:lt di
vi-.:.id<=s pe¡: tal d,,-J pel."ll!et.:.:e .::. cc.·:k ç,;;::r;.,:,::¿- nn¡;.. f· . .t:::": .:; pr f;'::. sa C:;x~~ mif3 ;:'8-ti ta 
qu:; s~gu.i). 

L;: ne.!.:ui:a de les funcJ.cn::;. Er;. nn ç:C"'-fi ·;·_;)t:_o~s .:...es ::v~si.c·c:s r~·.J pod,~:·t SC!:C d 1 igual 
ntlttu-a. I-1c-nès cal un a."'limaè.c::-. ;;.L '1-.:!. ::.,;;:. è'-D-Zl .:<-o:-:: ;:::::;:::_;_;;_f:. è2 :;_0$ ~\:;,.~ci. ens s ':1n 

•.:! 'nnar ·,;end.:.ll a aç;t":JB.r;ta:: la CilptJ.c::'. tn::::. deL.> n¿.-"'-.:::z ·,)<:;<::-::-;:u-"" tc·ts ft:.'}Ui.:t assumir 
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__ per torp.s_. cada funció en el grup~ Així ;l.St"jer~Wa-.de les funcions no s'ajun
. tii. axñb la· jerarquia d. e valors de les .. peiSOnes· · d~f?'grup. 

Durada de les funcions. es un factor que no ha estat pres en consideració fins 
ara. Las ?articipacions en el grup són dif~:r;-ents .. ~i les- funcions són el seu 
~eiiovMlent es fa amb re9ularitat. Quan un·-·mdivid\'J. agaf~::üna nova funció d6-
ria el màxim d'èll mateix, aiXò és aprofitabla pels altres membres del_grup i 
pel grup mateix. 

Normes col. leCtives establertes pel giUp 

Cada grup estableix, conscient o inconscientment nannes a les quals Cada u 
~;;:s sotmet i que evidencien un conjunt de valors i de regles p;òpies al grup.~ Fre
q:üentl!lent aquestes regles ·tic:f!E!s no s6n capçades per tothOm êiiCai'a qUia tots s'hi 
sctmet:en. 

Pot ser que '1lç;unes normes informals es tradueixin :-en, regles -fo::mal.s accep
t:!::!es per tots .. La 1nteraccíó que és a la base d'una 1i:o~ ~et al- qrup d'estruc
tura!'-Se harmònicament. 

Sempre hi haurà normes ccl.lec~ives no ·est:rilct~ades,.,_-~-r:uit d'interaccions 
êins el grup i que caaa membre. haurà de captar pe_r utilitzar-:~e -la seva riquesa. 

El conjunt d'aquestes __ normes co:t~lectives han_ resultatcmodels de comporta
:le.'1t (]Uè r1iferencien els grups i així participen en l,a -fo.rñl,a~Ié· de la seva perso
nalitat i tamté en la dels seus participants. 

E.:; el fruit del canvi,.- de -la ihte.raci:'±l5 'èht±-è'- etè .. mêinbres del grup. Redueix 
la se_rarnció entre la situacié' present i eis ~bJ'é"êtius ·a-conseguir. 

:-iquesta recerca i interacció reciP-rocà éortdUei.xen·' Eü-s 'iridi vidus i el grup 
a !lK~ificar el cocportament o el judici cap un CanVi·, i a modificar les relacions 
~T.:a prevenen Cie la reflexió i l'acció. 

Es difícil per una ¿erscna elaborar ella sola una posició. El seu pensament, 
la s~v<J. reflexió, han estat '_marçats--_PelS .. :'èóliticte'i.da.la.·:VidS.. -·en grup. No hem de 
treure ir.1portància al fenêimen à' interacció, ja CIU~. pot tenir :r:epercusi.ons tant po-
3it~ves com-negatives. 

El procés d'acci-ó reciprocà tendeiX a-- 6reai:· una- solidaritat més íntima entre 
ds _;;<articipants. Pot afavurir la cohesió d~l- grup i lleficàcià' de la seva progres
si;'; ca~.) a l'objectiu, si els resultats de la interacció s6n més positiu• que nega-
!:i us. 

INFLUENCIA DEL GRU~ SOBRE LES PERSONES 

~lement~ d'influènci~ 

U.o cBrt nombre d'elements intervenen· en- lê!i. in,~lüência- recíproca de les perso
n_,¿:.s na el l]rup i del grup sobre les pers_ones:·_-

ElGn)(;nts ':r'.J:antitatius 

L'0rdre de prendre la paraula. Val la pen¡;t_.d~ remarcar que--eLqui intervé pri:.:-
~cr influencia el comportament- dels altres, sigui atraient-los o refusant-los. 
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Temps-qUe dtira la intervenció. El qui parla poc té mertys possibilitats d'in
fluenciar el grup que el qui parla mOlt, però aquell pot establir un acord o recal
çar un desacord. 

La claretat de la interverició permet els membres del grup capçar el pensament 
profwld del qui- parla i així prendre'consci ·ricia 'çlels elements d'aproximació o d'opo
sició. 

La freqüència à • intervencions. Com més s'intervingui més forta és la influèn
cia sobre el grup ja que permet reforçar una argumentació, convèncel:, demostrar i fins 

--·-:L tof al~JUnes VegS:O.e'S- mole"Star o ·cans~. 

E1em€nts 'qualitatiuS · 

El prestigi del qui parla té una influència preponderant, el que demoStra que 
estem més acostumats a fer judicis de valor que de contingut. La mateixa idea expo
sada· seià retinguda si la_-·Persona que ha intervingut és escoltada amb interès,serà 
refusada o Caurà en la inè.:iferència si és tina persona que no és valoritzada pel- grup. 

La crida als valors fonamentals fa vibrar en els altres participants una cor
da 'més ~sen'sible, çteneralnlent;:¡ que .. les que ten~ ·-ells. Aleshores no _és solament la 
seva for.:\.ulaci6 el què- sedueix· sinó també' el seü contingut.--

La crida a l';i ra6·oque pr'ov~- d'una denlostrè.ció racional, d'una argumentació lò
çica i' que Palesa ·un lH'gam necessari -entre valors .. ! ·aplicació, pot crear influències 
:.'.'~tracció o de refusament. 

La naturalesa de la persona. En definitiva tots aquests elements no influen
'i:ien pas dS la fuatè'i.Xa ·maner à a· cada pèrsona ja qüe tots sbm di'feren.t·s 1· el que per 
un __ és de _cabda], _im?Qrtànc,ia, semql_a secundari a l'altre; :ceaccionem en funci6 del 
~'J.e som. Però sem_ el resultat d~,una doble influència,_ l'herència i el medi.social. 

r~s classificacions que fem per ajudar·a comprend;e~ho-no han qe conèuir-nos 
C.l. ·.:.onrl'!arcar l'altre .en unes categories,. ¡>erquè avui sem dif.erents parem atenció per 
n.-::: ::.·::--<:]!!l..'lti tzar. 

INFLUENCIA DE LES PERSONES SOBRE EL GRUP 
,,, 

Cada persona és tributària de dos elementals: l'herència i el medi social, 
tots dos són importatns. Fixem-nos en el fet que cada persona és un ser social mar
cat pel seu medi, perO a la vegada els ma.t:eiXOJ! fenòmens tenen rerera:.Ision-s diverses 
"segons l'herència de :C:adasctí. 

La persona és molèejada pel medi social 

Estem en una societat determinada que té un tarannà propi, no és possible po
sar en un mateix nivell els paiso·s dasenVolupat·s i éls· .que·_ S6n -en vies de desenvolu
~~Gnt, els paisos occidentals i els de l'Est. No volem jutjar el valor d'aquestes 
re.:.litats diferents sinó constatar que tot ens condiciona:_ els. mètodes .... de .. pr0ducci6 
i ,_:_e distribució, les tècniques industrials, agrícoles i comercials, els factors po
.U: .. tics-¡ econòmics i socials, les idees filosòfiques ·o religioses, les in-fluències 
climàtiques, 1emogràfiques, culturals, etc. 

Infli:ència sobre_ el medi 

·sls elemetts que hem Vist que intervenien----han estat creats i posats a la pràc-__ 
dca _:;;er ·les persones; tant els mètodes 'de producció coin les estructures pÒiítiques ~
:::: les idees filosòfiques. 
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El r:1ê-n continua con-struint-se per 1 • aportació de cada u 1 de tots. Hem rebut 
1~ les generacions passades una herència que no podem negar, aquest fet ens permet 
f.;r un recull d'experiències a les quals adaptar la nostra coritribuc16 al món, tot 
vivint la nostra pròpia experiència i sabent que els qui ens se(¡ueixen faran: el ma
teix. 

El que és veritat en la societat ho és en el grup 

Cada grup ens influencia _p~rò nosaltres també ens influenciem per;_la~ nostra 
manera de ser personal més enlld de les normes establertes pel grup o les funcions 
repartides. 

La nostra manerü de ser personal, el caracter, la personalitat, _influencia o 
determina la personalitat èel grup. 

ts per això que fóra êesitjable ·passar de --l'incònscient al conSCient 'ferit
l'esforç ·d'-apre!'ldre'ns a. conllier i sobie tot descobrir com el nostre .. comportament 
en al grup pot ser un factor positiu o negatiu. ,: --

D'aquest esforç -de- consc1enci"a.Ci6 en d9pén la cohesió del conjüiiti Sl Som més 
mal jutjats ·:3el que realment som, podem recòrrer als mitjans existents -test, psi
cèL<gs.:-:: que ens poden aconsellar, però sobre tot serà en el grup, sLsoln. capa:ÇOs 
1'::_rri::Jar a un grau 1e simplicitat tal que cada un dins del grup s'expressi sense 
V<;)rçonya, on'. l'intercanvi enriquirà a tots. -. · ---- ·· 

6. EL ROL DIRECTIU 

El rol·-di:tectiu çteileralment és- considerat com una- relació d~inflU.ència d'un 
indivi<~u sobre un grup en una situac16 detenninada. Aquell guia el grup cap a la 
realització ~els objectius en un. treball. organitzat.- · --

Distinció necessària 

_.ca~ dis~ingi,;:: dos tipus de rol directiu: 

·el ·~rei dir.ec.tiu'' .formal. 

Es una relació entre persones que tenen personalitat precisada i 1nstitu
cionali-tia':èa':'ifu. -êT g±üp. 

E:_s 'e~ que tro~_'il_;n- _a Cada nive.l._l :9Jl ,tota .estructura jeràrquica. 

el "rol directiu" informal. 

Es l'individu.çue exerceix una influència directiva _s~bre els altres en 
virtut d 'un·a:- accaptaci6 impl!C:i ta. 

Es -tot Uif jOC d' influèricies que poden ser portades pe_r una forta perso
nç.litat capaç de- catalitzar les aspiracions profurides· dels membres del 
grUp. 
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Tipus '.~e è.irecció 

Dir9cció. aui:.oc_~;!tic51: 
L'~utoritat és-exterior· al grup__ en :mans de;!. cap., animador. o responsable. E!s,el que 
in:c;pira- les decisions.-· 

Això condueix a una apatia sense aqresivitat manifesta, aquesta neix si un s' absen
ta del grup. 

oirecció de deixar fer-{anêrquica> 
caè_q ,iil.di_Vidu 41SPosa 'de -~'autoritat, ·no 'eXisteix_ el cap o··ani.mador. 

Els comportaments agresius són freqüents i perjudiquen la cohesió i pr?4u~:tiv:ii::a_t 
del gr,¡;. 

Direcció deoocràtica: 

El responsable o animador participa activament en la vida del grup: 

Les decisions- són preses, per unanimitat .desprEís d'una. discussió col'. lectiva .sota 
la seva conducció. ¡ ___ ;_-, 

Es la menera que es mostra més eficaç en una societat democràtica. 

Les funcions- del leader 

' 
Les persones considerades com leaders a l'interior d.' un- grup tenen més res-

ponsabilitat ~~e els altres je que s'espera d'ells certes actituds o funcions. 

1. El lender ha de ser cordinador, tingui o no responsabilitats oficials en el grup. 
S'espera d'ell un esforç de.s.!ntasi que faciliti._ la v:Lda del grup, un esforç d'har
~onització perquè cadascú, dins el grup, assumeixi la tasca que li ha estat con
fi:lda. 

2. Ea d~ ser organitzador. Ha de facilitai la rèceXCa de l'estructura i dels mitjans 
n;_ós eficients i de capacitar al grup l'assumció de les responsabilitats,és a dir, 
·e:' ü1serir-se. ·en e-1.-seuc lloc i de progressar. vers els. pbjectius fixats. 

3. Ha de ser un pensador, contribuint, a precisar. els objectius del grup; determina:r 
la política a seguir i fer amb equip el més possible, de manera que permeti als 
membres Gel grup j'aportar la seva contribució en l'elaboració d'objectius i de 
la. pc;litica. ' 

4. Ht\ :e ser ccmpetent. En el grup hf· ha 1a tendència, en cas de dificultat de diri
gir-se als leaders per demanar-los-hi la seva opinió. Han_ de possibilitar que el 
grup s'aprofiti del seu saber sense, per això, refusar l'opÚ1ió dels altres. 

~ -· :: .. . 
S. E"" Ce é'J.cnar exemple en tots els terrenys: exactitud, preparació- de les seves in

tarvencions, ajudar als altres membres, o monopolitzar le~ responsabilitats, la 
pan.ula, la reflexió, etc~-- : .. -ce la seva actitud en dependrà l'estatut i la co
hesié '!el grup. 

Els perill"s del leadership -

Qu~ una persona és reconeguda ,cçm a leader formal o informal, corre el pe
rill que dcngui a s>ntendre que ell dor.Una totes les- situ_acions i· que cristalitzi en
torn seu la tensió èel gr~p. Això té el risc d'empobrir les reaccions i la partici
?tl.Cit -~-~ls ò.ltres mem!;)res del gru¡:>. 

- Una ::e les dimensions del leaè.ership: preocupar-se veritablement de la vida del 
grup, c:.e les motivacions dels seus membres, dels objectius i la seva harmonitza
cié; ha ~·est~r orientada cap a la màxima personalitatció dels membres del grup. 
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-Una altra dimensió, al contrari, és l'exercici d~ l'autoritat. Suposa una estruc-
-··tura: .. jer!rquica, aut.o%1.tàr.í.a:, tle 'd.i:récci-ó, que- -~ud.:gci··per part ·dels· ·participants 

qna _actitud_passiva. 

Aquesta segona actitud és b-:i:stant freqüeilt, j·a que fins ara el conjunt de la 
societat ha estat montat sobre aquest model._ La famíJja .tradicional burgesa, l'es
cola:, l'e_Xerci't, __ l'empresa, etc. Convé, doncs, fer url. es'forç per paSsar de la sego
na dimensió a la primera. 

7. EL NUMERO DE LEADERS EN UN_ GRUP 

Varis leaders_ en iriterferència 

A êl!.s d'un grup pot succeir que hi hagi els següents l_eaders: 
- ~-... , 

Un_ esp_ecialista de la_ tasca_ {tècnic) 
--y __ 

un especialista de les relacions- -de--simpatia\ "{SOciabilitat) 

Un espec~~ista qe l'eficàcia_ (activitat) 
', --, .t ~- ': ~ . _. 

Un especialista de l'ètica _(valors)._ 

... Aq'1est;.'S' leàderS l.I).forma.J.S que sOr9:~i:xen en to:ta. Vida de grup podr.ien fer-nos 
pensat 4ue ~ra lieficàcia del grup i Per a la seva duració, fóra bo de determinar 
-;;questes funcions. 

Seía?~~--' ad~g:~~'t. si condueiX a-~_est:rUd:urar fu.nCions'.-~.Parti-culàrs sota la direc
cw ,_:.•un- s6'r 'r9;è:~fer· designat pel grtip. Si, al contrari, eS VeieU establir. 3 o 4 
leaders d'idèntica funció correm el risc que el grup es desfaci, ja que cada leader 
éS:;?ecialista volèrà dominar scbre els altres leaders_._especialistes per a obtenir 
l'cstatüt\'ié iéader.Oficial. _,,., · ·- .-- . 

-, _;- J' -'"-.' 

sem·· a~~, teri.ir ert -compte que- noméS hi pot haver un sol leader oficial al cap 
del grup ja que els altres només assumei..xen funcions--segons la seva especialitat. 

gg üe desitjar que cada grup arribi a determinar les competències o els C{1-
rismes de cada participant de tal manera que assumeixin tma funció particular a1 
servei del conjunt. La cohesió del grup de la importància del rol jugat per cadas
cú. I el grau d'adhesió dels par4çipan,ts al .grup, està en promoció amb les tasques, 
les funcions o responSabilita.:.tS'·C¡ue·.--cada·--partici:Pant t~ al grüP. 

-----. __ '!" ----

8-•. ,in, CREIXEMENT 

~ =oble inserció de cada grup 

Per abastar el fencmen de creixement hem ê.e considerar-lo en dos aspectes: 
El problema èe creixement intern i el problema de creixe:llent extern. 
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Inserci-5 ê.i'ntre- d'una organització 
-· "- - -

C'0.-=:2'. 0rup té una xarxa de relacions amb alde1$ grups de la mateixa organitza
ciC: :'olitic::t, sinèical, familiar, cultural, religiosa, etc_. 

ii(;:t;-est:>. inserció en una orgàni tzació més ampla es recolza d •Una part sObre la 
.L\;::ü.:..:.tat -~·':-Í:jectius i d'altra part sobre el lloC de e~ grup en l'estructura de 
c:::;jur;t :::.e 1 'crganització. La identitat dels objectius condueiX a cada grup a voler 
cr~i~:ec~ :í::Grc:-uè ur.. nombre més gran de persones s • afageixi al grup per assolir més 
f2.cilr;,:.:J.t l' :>i::.jectiu escollit. E:s el problema del creixement intern. Quan un grup 
·c:t ~l~. cc::t:t tallr.1 -15 o 20 persones- ha de dividir-se en dos, sinó, malgrat que tin
';t::i L~s ,~st!:'t!Cttres adaptades, cada un no podrà participar-hi plenament, el nombre 
.set à 1' cne;;¡ic de la participació activa de cada~cú. 

:Cl. fet de diviiir-se en dos, Corre~~ ~i problema· del creixement extern en
cara ~:;ue n,J é:s l'únic aspecte. Un grup constitu!t pot ajudar a la creació d'altres 
gn:.~,;s ,~ l'entorn seu o en barris, localitats, ciutats, o .regions ve$:nes .• No oJ::~tant 
.:..:crganitzacié' ha de -tenir estructures que .. ·-ho permetin·· iii-"aixO--e·s··:vÓl··réaiú:z·ar·. ··· 

Inser-ci.:5 w V'i localitat 

c-~~1 -"" •JrU;? forma part d 1una organització, però aquesta no és sola en la ciutat, 
;;.',::~>:J.3tsixe¡;, è.'altres·que tenen:-.. 

;_-:;}s rr,;::teixos objectius: el qUe ·cal és que es posi.:ò.' en relació entre elles 

I.'l ;:;r:-;¡'...·lcstt de creixement per una organitzaci6 pot cot~--sistir. en intentar 
-:::r·:>"L'•;,i.;:- els partidaris d'u."la organització adver_sària a la pròpia. D_'aqaes
to:-, r:;~:r._e.n s·s com s-' arriba a reagrupamen~s que (jisminuiran el. nombre 9-e ~es 

·- c:~;e.nit.::acicns existents. 

:SL; c::.jectius complementaris. Si _hi ha problemes en~e. organitzacions de 
1~ c:ataix·::1- naturaiesa n'hi ha en les relacions entre organitzac;ons de _na
t'Jra :liferent . 

.. -. '..'n f-'Olnore<::n que cal tenir en compte i que té repercusions en, .el cret;ement Qel.s 
s-ru;;-s :55 ';_r.¡a hi ha persones que s'oposen a què els plans siguin ajuntats, mentre 
'.;;_u.:. r;. 1 hi ha j_' altres que creuran que no és només necessari sinó, indispensable. 

9 • ANAL ISI DE LA PERSONALITAT COL. LECTivA DEL GRUP 

Ra:5 e: s se't" <2' aquest:~. anàlisi 

La nt:-str-.:1 inserció en un grup pot crear hàbits; al cap d'algun temps estem tan 
ir.teç:::-;;tts 2!.1 ~)r-'11:;;:, que no ens adonem ben bé del. que és i si continua fidel al. fi que 
s'havü: .. 'J.asignat, si busca els mitjans més nets per arribar-hi utilitzant totes les 
n·:·v•:<~ -~~escobe::·te.s :=e les ciències, en ei pla del--coneixement de les persones del grup 
:_:¡ -.:'21 . .:.:: on i t")a"ls tècnics. 

Di C'1-.::: .. ~ any, al moment de preparar- el--pla día'"ti:eDàll, rem ·una· 'ariàl'iS.Cdé ia 
~:crc·;'~:-.::2.i.t;:t cel. lectiva del grup, ens ajudar! molt. 
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Contingut 1e la- anàlisi 

Estudi de les persones del 2FSP 
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Es lltil estudiar el caràcter, l'ad;mtació, _el- seu l_J,.~~~ el grt,~p,,. la influ
ència ••• de les persones que tenen un paper determinat dins del 9-rup. 

: ·s r· ··.:] c-
Cql fer el mateix amb els altre_s .. ~:t'es a fi __ q_~ veHJi:e,~i des de- l'últim anà

lisi hi ha hagt:i:.modificacions en el qq_mportameAt 1e: cada,-~r~~, 

En quin sentit han tingut lloc aquests canvis?. Millores del comportament o 
pel contrari accentuació de les tensions. _c:aldrêl !Juscar. les ~causes per assumir-les. 

Anàlisi de la seva motivació 

Començant per les persones que:- .. t;êrien un paper dete!~ant és:: i.'ridispensable 
conèixer el seu objectiu profund, té'S· raons del seu coi:nportament, fi·éxaCtÍtud de 
les seves perspectives i els mètodes que Utilitzen. 

Caldrà fer el mateix amb tots els altres me!llbres del grup, perquè l'anàlisi 
n~ vel millorar només l'eficàcia del grup, sinó també i sobretot conèixer millor 
cada membre. Les reunions i la vida del grup esdevenen un mitjà suplementari de 
personalització, com ja havíem dit parlant dels objectius. 

Estudi dels problemes interns del grup 

Quina és la seva coherència?. Quines les tensions, les seves causes?.Aquest 
astudi és necessari per tenir una visió objectiva del que passa en el grup. 

La vida del grup afavoreix la seva homogeneítat. Permet veure els problemes 
que hi. ha en el grup i sobretot pendre'n consciència per resoldre'ls. 

Quina és la part de cada u, animador i participants en els problemes que sor
geixen?. Com pot contribuir des del seu lloc a resoldr~'ls? 

Estudi dels roblemes externs al ru 

Tot fenòmen econòmic o polític ha estat sentit pels membres del grup i ha 
repercutit sobre ells? 

., 
Aquestes només són algunes qüestions, aprofundir l'an4lisi pot tenir una vi

.si5 o:bjectivament exacte de les influències exteriors que afavoreixen o destorben 
~l çrup. 

Sír!.tesi lobal 

Després d'haver estudiat 1 'ac'titud de les persones 
convé s~parar clarament els elements determinants. 

i la importància dels pro-

Es tracta d'extreure els denominadors comuns i no senzillament fer-ne la su
me. Això permet integrar a la vida del grup els resultats positius que li forniran 
la rossibilitat de progressar_tot millorant-se. 

f 
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\ 
C::;n::;e;,;Jèncíes d'una an.!lisi de personaU tat 

1. Permet un judici 
l' a.;1.imador ,1 qels 

més objectiu de 
participants i 

la realitat de la vida del grup a nivell de 
de les influències. . :··_.;. --. :- -·-----------

.... Permet adaptar el programa a .realitzar .a-~la-'çapacitat . .de;l; ·grup. 

3. Permet modificar el comportament de les persones, animador i parti::ipants, 
Si tots·· he creuen, ·útil. .. Permet -modific:a.ri:·tes regles' .:de; 'comPortament del 
grup que havien estat· establerte·s., per adaptar ... les: a bc:evoluci6 de la 
presa de consciència interna. 

4. Permet. veure si el' grup i les person:e·s que: el. Colilpó'sen· estan oberts- a no
ves idees, si estan a punt per a renovar els mètodes, els objectius, els 
mitjans, en cas de necessitat.. 

5. P8rnet orientar el grup cap a_ una nova direcció si es creu preferible. 
Això evita "anquilosar-se" en .elS:·l'!~i.ts; i-··c~W:e en e). dogmatisme. 

' <.e 

_j --:s::-:.:- ;:. 
· ..• ;; --,::,:. r :t ~~-: 

. ·' 

... 

-.. ,., 

- -------· 
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\ L' ANH1AC!Ó DE LES REUNIONS 

1. Per a estal:>.Li,r un diàle<¡ autèntic. 

' 2. L' animaci6, promoció de les persones-. Pti nd pia .d' ani macj 6 i 
funcions de l_•_animador 

3. L'animació no directiva: 

1. En què consisteix? 

2. Característiques generals 

3. Elements de base 

4. Saber fer preguntes 

4. Els participants 

1. Rasponsabilitats 

2. Saber escoltar 

3. Dificultats per a la comunicació entre els participants. 
Com evitar-les 
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1. PER A ESTABLIR UN DIALEG AUTENTIC 

~~ és el diàleg? 

L.'l noci6 -ae· -diàl.eg eStà' diXectài:nettt.:.:~<a- l'' ~t del concepte 
¿,..._,·per sena:.:· 

LJ. rerscn~ és a la vegada única i universal, és a dir, accessible als altres • 
• _ _ __ .ï::: t ~; :- .. _ .. r." L:. _ . . 

La .=i quesa única de cada .persona_ e$tà.en· -funció. -d.~ un- doble moviment: .P6:l'cep

cJ.o c.e la :c:iquasa de 1' altre i 'pio:Éit que acillést. tr·eu d.~- ia meva pròpia ~iclues·a. Hi 

ha cc;:¡_unica.ció, intercanvi, doncs la persona,,està. ~S~:-~ _e,:l .. u;ó,n~~---. 

En tO¡t diàleg :-jP: ~¡¡tic-, 4_es_ d~- ,la,_:J?rimeg::"a,:·pa.X"?~-~ en7 __ contacte amb una re!l
litat que existeix independentment del meu pensament. Aixi trobem el diàleg per tot 

l . -e·--~.;;:,,,_ arreu, 

Pensar que el diàleg pot .. resoldre tot~_ el.s problemes és no solament fals, si
né perillés.'-Pe.i a'':rio caure· eri' attUèst· dèfecte~, ·Cai'-'re·fléXi.On.ar-. sobre la n:at:úralesa 
i les condiCidns d~l diàiei;r. e· <:'.J .:· '- . 

- '-'" =' : . . 

.• ·' + 

Hi ha una evolució històrica del diàleg: 

1) la ;.~rehm:;~'1itat comença amh_una ~pi'iif-;-~J~kí-i~~i~~~Au/ti·é~-:ti~ ·del 
monèlBt'F '-' .,;~ .·.":· ~~r -_-·_,_ --.':.' .:'' ... '.;..~L:·i':~;.,.'~} :;- ::.·.·· .,-···: 

2-) :)er0·:tàpi.damênf:r'Ï~~-'opin1!6nà1 'lhd.i.~iduili·-=tOp9.n~ e'ls::moo.àl:eg.s'\s;JbpoSeñ; ales
-: hc·r,;z~- ;;>eSSa~f?.Iie\'1;4iS:~r~oposiéions·~~·t1:0c" de tiadtii:r~Se1 -ert V"lb>l:êhC-ià· es·- cOnver
t~.ix<.m en' d.i'SCussié~·':Il:S el ~as del monòleg al diàleg. Hom no obliga pas· a· 

, .. e·. l-' aLtg:e .. ?-. __pg.,'lS?tr, _ço_m eJ.Li:_ sinó .que, a '-esfçlrçac ·el\ _cocyèpcan._..,..,_ .w.tEgrta~~r9-y~çar 
--·-·la" s~~,rà' -l).,;j.ure.2a~e:Si6. : .. -'·-: -- .- _ -;·--·-·:_.,,;.,-:¿:·__ .· -; .. :- :· ... , .: :·~·"·='-t:-J< .. _,---- .... _, · .. -·.-:• 

._; ~) ,-- "- ._ ' ., ·:: .. - - _:; -. -

¡:-_¡ :nateix"temps, és pas de l'indívidual·~·l'uÏU..Versal 
.. , -->~,. ;;;-=>. s~;Y:i':;;::-' ··.· .. -.·_.:,___ -,;e".-.; .·,,---

ElS -;Ui ignoren el diàleg són uns fanàtics. El pr~b,l~-- de+.· ~àleg -~s el mateix 

que el de la par<:lula. No té el seu _punt de partida en el monòleç, si06: en el 
::,. -.::iD.lk-J. --i·.:: - . ·--'- '_'~--

Es un intercanvi recíproc, un doble moviment de mi mateix vers l'altre i de l'al
rré c·ca:r·-a·-¡¡j.t. E'S sUprêma acttvtt·at:'í·' sòl?rema Passi<Í:i:.tat a .la;·~:gàda, _:ja qu~ con

sisteix en donar i rel::;~e· Cóntínuafuent. El senyal· dist1iltiU'1dé·f''home·'de diàleg 

¿s ~uê escolta tant com parla, i potser millor. 

En el dièleg, cada interlocutor accepta per endavant els successius estadis del 

seu pr~pi 9ensament i del de l'altre. 

En el è~àleg, cada interlocutor accepta per endavant els successius estadis del 

seu propi pensament i del de l'altre. 

En el Jiàleg hi ha una veritable desalienaci6, les-COnseqüències de la--qual s6n 

i:mï?revisibles. 

B. Dialcçar és ?arlar per a dir alguna cosa veritable 

El ~iàldg ha de superar tots els obstacles que sorgeixen en la vida dels ic4·vi

èus: int0r!:!cssos, passions, afany de poder, etc. 

c. Di2'.lc¡qar és comprometre' s a dir paraules que tinguin un sentit 

Sl ,zs fàcil ,;¡arhr per a no dir res, o per a mentir, o per a jugar--, és més fàcil 

~-<:rla:: _;-·er a o:!.i.r alguna cosa veritable. 
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iC ,, ;~ 'e- : --~ ,_,_: ;:;_-'; .· 
. ----------- ..... -"·-·--·-:'-·-- ------- -2-

D. Fl diàleg és oarlat: és a dir, també és kcrifici 
' ' _;;::__. ~eritélble:_~ac~g~ci·--~s un. do, d¡¡¡s~nteres_s?-:t .•. Per{5.com., que pom només es pot 

dcnar a si mateix, resulta que tot sacrifici fa refer~ ai sacrifici suprem, __ _ 
,ü sacrifici de la vida. ' 

-_. .. ' . ,,__ .-::·:· ' 
J:ir que ~1 llenguatge implica sacrifici, és dir, per 

·:Ved,tàbie:'Sèni;e--anorreame.nt ni: diél.!eg'"'Sensê- -ofrena.:.·· 
.,_,¡,:,,¡· .,, __ ; '-, __ , __ --/ 

E. El diàleg verftab:te' éoriaueix-·a i8:"vedtat· 

tant, que no hi ha paraula 

--"-P7lr ·,à'- Pht:me.Jt&ta--vedtat- néi:iX dè 'l"ahliscUssió', de la'crítica. d-luh e-rro.t':· anterior. 
:-.--_. ----~'-. -- .,. .... 

t:s 21- xoc è.el nostre pensament amb --ei dels' altres ·-qüé ___ pròd.i.ú~ix-- êii -- nósalt:iE:s ~l-
l.iubte- i la necessitat de provar. -- ' . : ,.., _. ~-" - ' '• 

,~ ,l-: e ri gen, de. la. nostra .. necesSi t4t ¡;¡e_- '(~rifi(:~éiP J hi h@.:)_a qfiêesSitat SOcial de 
cc:~_parÜr. ;1 pensament .. è.eÏs altres:- dè éoinunièat· e!'.noShé .. i- de ~onv~cer·: El 

> --,-·! . : ;-' 
~~nsament neix de la discussió. 

La veritable objectivitat surt del :¡;¡osar en comú les diferents experiències indi
vi.:uals, I és per aquest diàleg que nosaltres ens realit:iêm:·è()nStan~Jtt-~>~:.:-~c';·~~ .. ---

F. El diàleg és a la vegada afrontam9nt·t-Uni.6' -.. -------·:_::" ________ _. 

La ~'~-~~-r~n~a~-ió' i;, :{\' ~f~~~~~~t -, ~~~-: t~- ~~Sen~--e~ . f~~-bo~'d· i la unió·- , 
·'- ' 

. Pi?-loçrar-. no és J:li_,r~_f'q.tar. ~1 pensament de_ l-'altre_ ni_ simpl.eml;!nt integrar_7lo al 
ra_eu--,p~opi p§!F1Sa.Jtl~l}:t,,$ip.{-~eite~ar,_eÏ~- Í?rob~eines·_~i' a Pro9res$ar en Contacte 
<!..."'P _1-'.altr~.t-:>.. ;-: r,; , :L ·; · . - - .. _,_ .... ,.. J. - -- . - - .: "'---'----- • , 

CCm_rrendre'1~;-- kort.tr· dé~~i- ·mateix~- é-s"'pòs~se- --en el.' -llo-c.lde·; L'altre,.- és. suspen
<!re mocentàniam.ent el propi pensament per a reemplaçar~lo;de l;·!altre·-. 

Per tant dialogar--és. exposar-se no so~s als cops._de,.,l_'-al:t.;e.~ .nq és.res-1 si-
.·- - --· "~-~---···"-' --·· '. '~'--·· .. n6 al ca1;girament, i àdhuc a la ~rd:Ua, -del qu-e-j(J -penso·~----·----------'----·-:... . ....: .. · 

--- '.?·.- . -' - '- _·- .-. \ ._ .. :_ ,,.___ ->~· ' .- ._. ' . 
¡:_,_ la 'base de 1' ésser hi ha l' oposici6 i la lluita. El diàleg s'esforça en sU.flli-

. ·-~à-lèS_, '·J?e·r~·:fld: les-- de'St±ueiX. · "·;:.· ,,;_::.>.. ·"' -"--· 
..... ·-- ·:r; __ ~ ,_.... . -- .. - -- . - ,-:- .. : -~":---~-- - _._. -' _-

L'afrontament impll.ca l'esperança de transfo:rmar-se els uns als-·alhes, el~ uns 
rcJitjançant els altrss. · · 

~- r ;, .-:.;_ ·'· -"~·":::~! ::. . . -'· ... • • ' • •' 
--:t ~e ~s -fàcg acceptar un. afrontament real amb qu,i_ sigllt¡-'"fétil::ant -C:ónstàntment 

. p-erç¡uè -cap mena de mentida sl;tntrodue.:Lxf.·en-el- dt;lltaq;~ _ _:_: 

:" ____ _ 

·- , .. -~ ' 

-- ·.··--
,J ' .. -:i-,--- . 

-, ' ,_ 

-"--

. ,-, - ~" -~' .. -··-------c. ;, _____ ;_:__ ..... -· -.---..:......:.:..._ 
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L'home corre el risc de ser alienat pels produc~s:' d'e·-¡a· ~ba.. Ei'1iuic{cfèi.S · 
pe_l:l!;irlls.:. que-. ,la: _·som:-etati-.:a-~_1 of_areix.;,/l • home--cha 'de d~v:olupar:-.se, _ha· ~- -partici
:;;;ar i. -ha ~~ Viur.e-."·-I!'·hom,e: -.na-_ -de se.r1 _eil~-mat.ei~,¡;n;:la Pi~, jàdio-,. T.v-., publicita-t, 
L"i:tme de treball·"'" r.,_•an~$Jador_ ~terÍn:i-··::t.ot;· jU$t _pe,·r-,~aj_-uc~.:.~-

--- ·· 'L'-an'imaabr;fa-·f:le~ssh l'hOme .. ~_ri:~la··seva·_COritliC:l~'-habi-tJ.tal a fi que p<\rtid-
Pi --·de >tct"allò quEf·-ff··ertVotta~ '1 ~ t1iigui: .uacciiS'-Pbc>·a -:POc ,·a)a _ CiòinprtmSió, no -~lS-~:" _ 
tel.lectual sinó també pràctica i concreta, dels grans probleímes.. -- - · · 

Cal creure el la promoci6 
')/·._; .1:-:r' ··:C j 

Teta persona porta en ella póàSib11.1Yat.s-·CjUEC'Seii.t-·confusament, les coneix ma-

-~::~~~~~l;~,a=t~~rE~~=!~r~~~ ·-i:J~du;ztd~::~~~fJ;1i-.~!~v;;:~;r:~ ~~ ::v~ 
<::ls ésSe"r:f\i.S!'te"i .. C65es-. Ï•.'hóme sérA·r ~ones~:- míiS- 'Pr0tïiridalrient· ap~e- per a i!li;.rofii:.ar 
1' ,:;:cxistència i inserir-se ~ una realitat qué j'a- hi ··era-" àbaÍls qUe ell~ i que -continua-
rà è~$pl:~s dec la:;s~v.a mor_t;. .. .. .. -",·, -. -~ , , , , -/ . . . . . / 

-.- __ J i-· La ·persona ptOgrE:·ss-a· dexjut -a ra< p·resa cre consciêhCia:-:'·_.de ~ ies ''seves possibili-
, • ,.' - ¡. . :. - C.·-

t?;l;tZ, però tambê dels seus-límits. L'animacio invit3. a cadàSclS:-a expresar-se lllure-
wsn.tr-.següns- la· sev~> edat-. i, __ segops -¡¡4.-:,seu:ci!le~- en--.un cl~d~--~-por. 

s.:;ls quan s 'estableix el veritabl~ -diài~q-~ccep~t·:i ~~~~illnt l'altre dife
rent rl_'un'1 ~~~<::~t'"":li l~s,_·i9eE!!S',_: le;"s .a~ti·.tud~ -J.._ la :s~va- ~ra- de ser, s'afavo-
reix el creixemeh'-e·versonal de l'home. i{.n¡·_cop ___ fet--·aixeC.§s··Pò$5I,bïê descobrir certs 

v~lors, afirmar,, .. e~~u;:U~-,,~: P?_7=!:~-~~~~'~-~--~ ~:~:~- _ ~~:. c-~~~,11_9.~-,_:~:J._. __ ~~;res. 
rli.x:i: la·:pe~~_,P,e~c9PFe!-x:--~a,_jo_ljt de ·Çl:"e.~,, ·•apo~- tl%),a pedra a l'edifi.ca

C1.6 comuna i s ' inse~ en una aventura personal i. e l.lect).:;¿:va t un sentit a 
la seva vida. 

:. ''!nimació reposa, doncs ,en la çonvicci6 qu prom ó peiSónal- de 1 'ïndi-
vij_ti "es fciin'EiiX- -en 1es rei'ad!Cn~ iilrEé±pe'rsoil'al.s':i itlterC¡r\lpa:Ís. 

- ' _-,,- ' '', ' ' '. . ·: - ,¡ . 

. An~mar les p~r::;ones; an~ ¿~.~ .. ~stz:uet s, animar .k medi és creu,re en la 
~ceLS dels homes i en 1~-:seva c~ifa'êitat de progressió. ··~imar és donar la vida, 
~s f~r ~orgir del medi matEffxr.- elS 'mitjans que permetin un'f--evolució efectiva. Animar 

------1S fer que el major nombre po~$-il?le de personeS. assumei=l aquesta evoluci6. L'ani
.waci.6 alena en d~sis prog~essi;ve,s ie~daptades- a~ medi, e ï¡lotencial dê-·vlda (iue per
metrà a un grup un movimêiitr'd'adaptacid' i, fins i tot a gades, de revoluci6 o de 
protesta. Tot seguit caldr! disciplinar aqueSt movi.menïerquê arribi a una acci6 
on caè.asc\I pugui expressar-se. , - , . 1 

' ' 

L' ani:nador .... ·. / . I 
L'a~mador ha de ser capaç d'acceptar les pe~sones de tota edat,, de tots ni• 

v2lls, i 5e respectar el s~u ritme de ~~da. Preocu t per ampliar els seus horitzons, 
t;a· :!e ·rermetre <1 les persones de· comprendre millor en quina civilització es troben
:Lrl::2.ersos: aquest coneixement és ~:Us~-~~ab~e a_ tcf--~ell que no vulgui ser esclau 
·:.el seu ambierit. , ' 

' -¡_ 
Així doncs, l'animador dels noStres dies haur! d'afavorir l'estg·a-i-arronça 

.,;:ntre al m6n"i la tècnica 'i 'é.l- 'de la :ll.ibeitat, sens-e refi.isar ·ca:P--v-at*:dels dos mons. 
?e.= "liXò ·l'animador ajuè.ar.i a assumir al beatnick fes realitats tèic:niques i al burd
cr:::.ta. a deslliurar-se'n- per a afirmar-:la seva.:llib?rtat. 

Així l'animació cal promoure unes relaciÓriS tàls· qUe cada home pugui descobrir, 
e::xprli::gs_ar i assUI:lir la seva :Pròpia: originalitat.·situant~lc en el medi social; cultu
ral i històric. 



! 
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L'acció i la refuxl;P:. -.e~; _çompJ..~qa~ 1 ·· -~"'-~-"-'-:fg~ __ p_;:oçp:essar la consc.ièn.c1a 
de si m.ateix i tenir accés·a~la~creaa:-6:-L'añiii.iaê:fò-iepó"Sa-·eñ·la temptativa sempre 
renovellada de l'home per a ser a la vegada persona conscient i Ui.u.re, però al ma
teix temps perscna profundament present en el món: d'aquesta ~6::-.~n'--J'l.ei~- ).a c;ea
ció que expressa a tra~s d'un conjunt de re~ons ~ ·o-re·:EUSaaeè·-~r 1: 'hOme, 
la- sevQ..:·visj.ó-.pE;r$enal ocl.m6n-. -- , · ., ,_.. -----'" "- ··--- ,.-. - ... _. .. ,_.. ..-... -.... · 
. _·-- ---- .. · .. ·- ·- : .... · .. - -'". ..-:. ,-:~-.-~·--T .. :.:~-.~-~·::·--~·-_· .. ·"·_ ... 

· '-- Pérò :-t;.~ta ere·~ci6· ·suposa···dos ·cai:!iins· Urj;ll!Cità-·8-explíci.t~- qué l-taniniaci6 hau
·rn. d~êvident:iar:. irú:ervé-~ ~ doUÇ:s I pet atii,ar è:i"' J;"èOY- t".: acl_ari"r ·le~- dê"c;:i~ions: per& - .. - -·····. ¡--_., .. --. ""··-,.-_ .. , ........... ,_.,., .. _. --·-- .... ,, 
deixa a cada home l' escòllir ll.i:tlrenien:t··éls·· valors· que pre'fèreJ.r· i ajuda·· a forj·ar-se 

• 

un~· estil ~pi_~ original;· i WU.c ·~_.L-' aninlaci.ó és una; crida·~.{).'· ~:~home a ,-haxmQnitzar la se
va, ac:ci6 amb, la·,,d~\i.tl};,·altre: una·.acci.6 cpnçe.rtada-,~~:-.~n· ef1c&cia·_.i:':a4qui;r_~ix ales-
ht.res veritable talla humana .... · __ ,,J,~T),:·.:. ~~'.t · ·,_.,,. .. :~ :;;-- L'.:~:;.-

' 
' ... '. '.:..:. :.::.:.... ----· ___ ::.;::__ ·----

, PRINCIPIS DE L 1 ANlMACIO 
;; '. 

. ·'- - ._ ·,!- _, ::.:::: 

.-__ .·. :·,; ··pe~què la·:reunió- surti reeixiè:a-·.L :L.~animador. acomp-le:i.x1".re~~t~,el::seu··paper 
-ni .. méS-· ni:-.men.ys--, -·Cé_Ü. que ·aquest·_:'f;.ini.¡.ui. uns 'Priíl-cipis .. qUèJori.entin:.·.la seva,:-ar;d.6 • 

.o::,Re.súmi!lt--19S-i di..r!em: que ... L'-animadór- ,ha ·-de:-~.-,.:' êl.'.:-- '- ~-r•;: -,.;, :<·<-- .1 :, ~.c.-. .-i. 

- Donar exemple: Que no hi hagi contradicció entre el quédib i''iú CjÜe·· fa,' ii.O ·p~r' a 
-.i: :·:<.!>:2-:: .. ; ---'- ser imitat.-c:pe:ls.=altrès.,:-:sin6,:per a::eentra.r::,.l·'·at,e.nci6,_~Qe tots en tres 

--:n: _. fi ="'' - · , ·.- : . .-.direccions.: . ..:. · .. -¡ t-" · .. · . ..:: -~-:;:· J <::L'~"-·· .,_ . .- _.:' .•. __ , "· ~ 

;-i. 

.. 
~ '·" --

- • , e ' I 

··:'·reS i-elti\:i.ons·-:èntie '·ie·S Ee:tsóheè.-!~t'·'bl.-\i•:cirrll:lilr': a un :Verita~ 
·r::-.~.Lble diàleg .. _.:. ..-.:· -'" : ... :::·.:: 0 . __ ,\=· .u_) ~-:.i.-:'.; . .-:·7,_, .. _,·~; 

. ·la' Cdhesió del gr:p: ~epèil d~ ~ ~~t.erler· i és1~cÒtiê!J.èi? per al 
prOIJl:éS persOf?.~ i del grup ' - ~ .. _, · '· · 

") •. ·:- ·' -· -.. _;_:·, ¡_;_:-- ~,,-~-, 

.·,la inserció del ~rup en la vida_socia~~-~gu~ ~e~~ persona 
cal ~e estigui inserida en un qrúp'"par"proqressar personal.:ment, 
tot { 9ruP' ha. ·dI estar i.D.seri t'·" êiPfui í:bhjune--rilés:-' atiiPle. ;_ . ; -· -

- Estirr:ul:~r les capacitats per'?onals.:, . . : . ' ; ' 

'·'·· 

• cal que .aquestes es_-desen~ol.upin ,en;_el:~p. •.La .complementarietat 
serà un factor d'enriquiment_ per al grup r,, y .. ,-,,___ ";' ·, __ • \e•' 

., < .>· ,_ • PIZ!r'N-~ sigui- així ·Cij._l qu~: cadascll·.·tingui,;la :-_se~&:·.re$ponsabili-tat 

. _ _,,- -. __ ._1 

'-- ~--- . 

-,_._, L -:-·_r_::_¡., 

._:,personal· com .a,~·in~gr~t, :d~ Vacc16,·c:on;unta,_,:; ; ~-:· ;-;~ 

sev:es capa-:, . 
.. citats,, 

exterior: per l'acceptació i la capa:é:itat ·dt:aSsumir re:s¡)ònsabu1-
tats i ocupar el seu lloc en la vida del grup 1 de la 
societat 

individual: estimulant el desenvolupament dels valors _propis de 

.. 
'···.·. ·.:.·~'.-,c~~~>"pèiSoria . .-_~,, :. ' ''.-_._._,_. ·,:_,_., .. 

' -,-: ,_:;_, ,- ·---- .-, -·-.-

col.l~etiva:, acceptant ,que·.aquesta autonomi_a,. base de -:la lliber-
---~ ____ .tat ·i;odiviQ._ual;_,:p_e.rmet a -!' . .-:individu d'inserir-se .en el 

progrés de la humanitat participant activament en la 
vida d_el grup , ___ ~ '. . . .-; ... . - .. ~ 

:.-:,:,_ :J~jud.ar ·a:;. :;l'Plp, a .valor-ar.- :els punts del -Pr9:9':t:ama de la reuni6: ,:no--tots .-els punts·
- -.. ,_ 

' -:J 

-tenen. igual ·1mport4ncia. 

ncrmalment en-s eri"carlem _i·- 'pa-s·sem ·molt8: ··estOna ""eri els 'èe-CuiidaXis 
l?e.t:qu€:., .s6n. :més f;àe:i.l:~ _-,·:: .. _. __ ,,, .- -· -. ,_ 

cal Un esforç ¡;:íez:rilalrierit·Oè'-:Iu·c±desa pEil: preveure i ·dedicar el 
t;;:m;;s necessari als punts més importants 



'. 

-s-

- Facilitar el grendr~ la decisió: __ no, vol d:Lr _g:ue 
-~-- -·~::·.,;......:..:.. :_\ '-··-"•'"'' ··:·-'' 

tot .e.l grup s 'haqi de prommc:i.a.r 
,.·~~-sobl:e tots els punts, sinó que 

totes les decisions que afe.c~ a l'ab~ del qrup, han 

:.:,l::•::i=~~~l d ::t'.:, funció de l'objectiu final 

) 
FONCIONS DE L ~ANTMAooé 

I ==r 
l. Reco:d:;-~:r::;·:::an-d:per tal de n 1 mmcar 

tius intermedis vers 1 'objectiu finj la progressió dels objec-

' .-_;-),, aoan~:r de 1~' reunió en la Jreparació 

durant la reunió per a no rortir-se del programa 

daòspr~s de la ;l-euni6 Pez-què l'aplicació de les de
cisions estigui d'acord amb els objeétius· fixats 

i..._ F¿~ '~i·~;r~ U!'l pt8grama -~~.; --- .. ' .. _.,, .. 
- proposan:t:-:!lllt'fla~--qua~se-rn di ~tat- per tothòm en la reunió 

- s.'assegprarà de que tpthom 1 'ha entés i ha particip~t en la discussió 
, :::,_r,.·>•C: "";'.;;J. - .·<.' .-·--- ·.· -· __ 

-vetllarà per l'acompliment, en e.l fons i en la fOJ:t!la, d,el programa acceptat 

:L C!:'.al'.r el clima pet' a· aésoli:r' l'objectiu: 

_yetllar _ _fl_e.:r;: }·-' homogen~J:t?.t -~eU..:.Om_,;.,,at.J.,,J .. ~_La_.lJ . .i_,u, .. ,"'. ...... ax-
1 - ·~ost~fé ~aef; -qu~;, tothom p6nsêi' 
' 

- tot això 
aportant 

possi ri 1; ta~-aLprogréS-persona.l.-recori~eílt 'èiS~ Propis èrr6rs i 
noves ièees al conjunt 

-cal ç¡e siguin eficaços cara l'objectiu, però que ensems afavoreiXin l'ex-
t:reesió de cadascü: atenci6 al perill de només b~_car l'eficàcia ...... 1 

,.;·t - -~''·'· --.:<:;_-,,. ,;;.<--

5. Vigilar el seu comportament 

gr.up-.-.; 

- t) ser un innovador en la seva acti:tud general a fi de progressar personalment 

en el terreny dels mètodes per a no caure en formalismes o 
ritualismes 

e) e_star at-=nt. j. al servei- de. les".persone.s:- de caqa_ membre del qrup dels esdeve
ri.nents, per a ·sél: iêaliSta i acceptar en cada moment el pre
sent amb tota la seva complexitat i riquesa 

d) estar seré.;·:- un _hÇlme~-_.crü;pat o nerviós pÇ;sa nervii5s a toth.QUL 

un home seré crea i contagia un clima de s~plicitat apte ~ a 
l'amistat i el diàleg 

e) tenir confianca: en ell mateix: per estar només atent als altres-i no projec
tar en ells els propis problemes 

en els altres: per a evitar autoritarismes, fer-ho'tot ell, etc. 
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· -'3; · L' ANiMACio · Ñd-rb:lti::2TIVA: · EN --Q~CóNsU:TEm:. · .:0~-----~ ---~-;. 7:~ ::: -
-·- ... -- - ·; .. , --

1. L'animador reuneix els participcmts.i. els presenta;,. damunt.:..l.a._tauJa, els--materials 
d.a_ . treball: 

- -· 'l.. ' . "'--'.' 

- materials d' info.rmació 

- programes-tipus possi.bles_/ 

- tècniques de so.lució _de:,-:q"e-ball- ::·:._~~~:; :"---

- alguna teoria sobre la qüestió 

- <:laterials: llibres, dossiers, manuals, pl.anèlls-~:-fafN]rafíeSi.::-~-
·<"· ... _ - .-,: ir[la;tg_es-,-_ · ql_àql.ri.ne __ S·r SJCe.J;'_ci.cis ,_.-etc._. . .. .., 

-'--~ 

. ~ - ·:.<·:---,_,_ 
2. Proposa, per a l'objectiu a 

son2.lment • 
assolir, alguns camins de solució i s 'hi adhereix per-

... , ·- "i./: ¡ 
3. Pa constar que al material que ha ofert a l'equip, no és imposat i que tothom 

:;¡ot treballar ·aníb ·el ·:que '\rulgí.rl\ ,., : ·:;, .... , 
! " • ._,, ·-> ,, j·· ,, ,_,, 

4. L'omimador s'ofereix -:t ajudar, com a expert, a tots els membres del grup que li 
do2mz.nin la seva col. labora.ció: a partir d'aquest m.o1iíé!i.ti. :_to.t, .e-L qUe: .H::. :_'demanin 
:_ho,,h~-de f~r -(-sigui una -confe~-ènci:ar. ·una .resposta o. una· simple- -Qp.i,nió) ~ . . ' - - .. . -. - . ' - ' - - . - ' ' ' ' ' '·- ' "' '.- ' . ' ' 

s. L <·n·I"±!!iiidòr dO ha ·en ±iêeiVenir- si -'~o ·és aulb- una:;.: de leS dUeS. ~ÇòxidfCions· segúents: 
-' ·'---'·:;r. ·,:: .:- >-;•.""" "-'· :qu,lti ·deman'in- .-

- que el grup pugui despreci.-&J;:·-_l_a_ S:~V<.t_ ~-t;ery,~çi.ó.:..,·:, ... . ... . ..... -···--···-- ------ '"•··· .......... -. 
0'--t· Aql<esita .:nien'a -de-' ·tr-eball' nd ·-és· "d"e ·cap'-marier'a -:Maxq;íibà/ ·SmiS-'reSpedtUosa del rit

r.:.t: p.t:opi dels participants i lligada a leS· ''éXi:qèllci'eS arite:dOrs· sbbie-- el grup 
(límit d'info~c . .ip.,_ ~taci.on-~,.de. temP,S,_ .. g.:~~sp~i, .-etc-r. a;.-les- ~;_cal .fer front 
d'una manera respÒn-sable) • - · -

·_., .• ,. ;._._, ...... '·•·.· c .. -.... _., r, •. _,, __ ·' j,,_ . 

• ··.-,-. .-·-

caracterrstt(¡ues- 'g'en:era1s.: -·· ··-.r~.-· ·: -"'-' 

1. una vida de grup que: 

' .. ---· -- confro~1,:a idees .. 
.-_,; -- -..•• ' • j 

permet la creació de normes de grup -.... 
•-' ~ '•.' C; --- afavo-reix ·1' eVo'lUc:ifé>de ·c-adasCtÚ'l,:'t.re-rs:·:-uha, mill-ól:::.àdi:t.ptaci¿ ·_:a.:·"sl! ·mateiX 

i: al -rjrup ~~-;-_. . .. -, ---·- ------~--- .. : ... 
·:_ ., . _,_. 

2. C'l,_:t :.>.:-.~tici;-ació constant. dels ,individus .en la,.seva rd i,a formac.i6. 

ccr.tribució a les discusions 
preguntes que .fa l'animador 

··: .. ; 
recer_c9- en ç:o:mi:í . '.,_ 

.. ,. ' 

".,--.---

·' ,_. > .: 



.. \ 
\ 

fer' P<rnsar i no donar-ho tOt.-- 'fet:l"--

els participants no són nens 
hah d'alimentar la discusió ells mateixos 
ha\ d • estaï: permanentment atlants 
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-•····-

3. gn ,intercanvi "Drientat .a 1' apU.caci6 pràc_tica-: ~ 

- s'-:lrienta menys -3. l'acumulació de conei.Xements que __ a l'apllcació .. ~ca 
Uê· .. leS' sol'udibrf~ 'trobades ·- · - - _ :· -. 

i.<--
- els :rroblemes- qu0tidians,- les respoe-sabi.litats, l'evolució ·i l'adaptació 

à~~-l'organitzaci6 const:i.tueixen preocupacions d'eficàcia i de rapidesa 
d'àcci6 

· - ·és a :,;artir de L:. vida ·concreta que ·hom adquireix n;-oves f"ormes-·de ·.IiênSar 
o d'actuar 

4-•. Una transfci1:mae±ó àt::T l>JS actitudS- 'dEls ·parttciparits:' 

- aquests mètodes üan de funcionar: 

• en el pla int¿l.lectual, com els altres, però 
• en el pla af.:;ctiu, el dels comportSments ·1 el 

- el desenvolupament intel.-lectual, és insuficient: 

també 

c~l evolucionar simultàniament les maneres de pensar 
i les-- formes J.' actuar 

- sovint, existeix una diferència entre: 

saber i·-

" :~-

.. alla que un 1ome sap o creu 
el seu compo=tament, que- de vegades hi. entra en- contradi:cci6 -

- quests mètodes :um. de tendi;r a reduir aquesta diferència: 

•.. _::'!enant impor:i!ncia-,a_ ¡, • assimilaci6 per.sonal dels coneixements 
creant un xo-: afectiu per a modificar les.- actituds, espon_t!niament 
i voluntària:lent 

Principis morals d 1 animac:.ó 

1 •. Principi de competènci.:: nc- embollC:ar-se-e!-~-t..altreS--~-hom;nq~pos
: seeix uns coneixementr: Su.fi.cients: 

- de 1' home., de le ; lleis de la psicologia i Gel comportaJll~t dels in
èiviè.us i dels gr-"ps 

- de la funció d' a::'.il::ladOr 'i ·dê- les tècniqUes· peruigòqi.qUes 

2. _Principi del respecte '·ls -altres: no considerar mai les personeS" Com un- instrument 
o un engranatge 

- cercar l'adhesi( integral de les persones tant en quant sigui possible; en 
lloc èe donar o:;:-.:.nicris fetes, donar Unies de recerca personal sobre una 
visió ampla del (.~amp dels objjectil!~·-poss~les, de la situació i delS proble
mes 

3. PrinciPi Ce lleialtat: 

- no ,:¡ctua.r mai d'~squena als altres membres _del grup 
. 

- no ar::Jagar ma.ï els objectius -reals, mostrant-ne de fictiçis 

- proscriure totes l.as tècniques que .fan Còrrer ·el risc ·de "manipulació de 
les conciències 

- no divulgar el nn-.:livulgable après o escoltat durant el trèball dè l'equip 
' . 
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ELEMENTS DE ... BASE · 

. 

. perquè està aalnada per una tendència a -desenVolupar les seves poteñCiall.
tats de manera que afavoreixi La seva conservació i el seu enriquiment 

• perquè aquest desenvo-lupament es reau tza 
en la relació constructiva d'ambdós 

en contactes :amb els altres, 

.·. . 
. -- .... 

RESPECTE DELS IKDIVIDUS . 

persones 

. depurar els mét,ode~ per a adapt¡¿r-los a les ;p~_r:sones 

• precaucions per. a evitar tota imposició 

'/··j :; 
F;s UN Ml.STÜDE TOTAL (el de l'animació no-direct_iva} , 

. a utilitzar tan aviat com sigui:.- possible 
- ; _ _ ::--· 

• .sl ret.:1rd manté· eis· ·indi VidUS .-en l-f1rrSspónShbi.Iitat 

• cf!.l aplicar· -er mé_t:o_?~ .. tbta:iinerit_ i;: ito Part~_alment;_,_· jl que{' en __ el-_darrer 
:èa:s ,- 1 'ex:?erièncii.f no. ·ès pren ·seriosament·--·- -" 

LEG CONTRt"-!.-INDICACIONS (les actituds directives): __ 
. , 

• ca~primeix~ el d~senvclupament de l'individu 

• el f~- 'dep~~~t." d'altri, és a dir, inautèntic _,_ ---~ 

-.. 

. ' 

. dificulten a l'individu el. ,seu propi. autocontrol 

• provoquen. frustr~cions, . ressentiments ••• __ , ·, ·_; 

.. _,·_ 

, ___ 

SABER FER PREGUNTES 

1. Tirus de preguntes 

1. ClassificaciéS s/. l'objectiu de la pregunta: 

-preguntes que situen el tema: serveixen per a asseguraz-;se _de que __ eada par
tiCipant s'ha fet càrrec del tema 



.. \ 
\ 
' 

- prequn;t;e_s ck~. fa:ciii_ten ,-l.~e;Sttlài 'det tema: 
al ~p .cA- imre.stig_ar. ___ e:l, __ problema o: un. dels 
han de ,_man.teM,~ _.¡• interés d'e' seguir .avant 
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fetes. _de tal manera que llencen 
séus aspectes, són preguntes que 

- preguntes que permeten de triar accions: s6n leS prêÇtmtes- que fan mesurar 
les decisions ¡P.,;';?Jl.!!&t:ures, que fan com~ .~es decisions per a determinar
ne la prioritat--a~--Pol!'dl:e:--aíexecució, qUEi fah con<::J:etar all6 que el giup 
formula confusament... --

,., 

2. Classificació s/. la forma de la pregunta: 

- preguntes orientades o tancades: són les que només ofereixen un nombre li
mitat de respostes {p_er ememple, :les que' noméi--?.é:s po~ ~sporidN:;_~-~- o---~, 
o bé les que demanen ·adhesió o ·:reblii{Jf ··-

- preguntes obertes: són les que admeten un camp indeterminat de- res"po'Stes 
~possibles 

3. Cla59t-f-i·ca:Ci6 s/.· .Vorientació._de- la_ pregunta:..:·· 

- preguntes directes: dirigides directament a algun participarit 

- indirectes: adreçant-se a una persona, hoo è.eman-~ indir~çt.'a!D~t -la ~seva opi-
ni6 (p. ex.: "la gent que coneixes'.; ~è e~ ___ diu d'això?") 

- or~~~àda al. _g~p: rr:- •. e>t· --.. ç!t{ê 'se:r~-~~~~: d;t~'- d•_això?;·i ' 
- purament formal: dirigir una pregtmta al gntp i; contestar .. la 81 iiiateix que 

l'ha: Formulada ---,_.., __ 

- mU$!a: ·fer -una·- pregul'ltor di'tfgida aparentment al g±up ''i!n gen_~al,' però mirant 
fixament a una persana, que contesta sense sentir-se- agredida- com· 'potser 
s'hi sentiria per_efecte d'una pregunta directa 

-de rebc-t: quan un participant adreça una pregunta a l''an·i:mador, ·aquest en 
lloc de respondre, re,toma la preg¡,mta n..¡.' gzu.p_ o a un altre- participant, o 
àl mateix ®~-i-~h,~--formúlada (p. e;>c: "ibi'," ~s e,-¡ pa."lses?"') 

2. Element~ a· t·e.~ii' en cóm;ètè' al. formu+~ pr9qun~s 

1. Totes- les --rela_9.l,.ons humf'Jl.8S :t;.enen una base ~fectiva 
' - ,-.f' . ' ! :. 

2. Les nostres intencions han d'aparèixer En l~s nostreS pr~teS: 
.. :er;:>:, -- - ---- , .. " . . -- . -· .- . - .. , ... _, 

quàiit ·mé.s''6l&e·s ·aPareixem leS .-tri~encidns_- 0.91 que fa la __ _ 
pregunta, el que 1 'ha de reSpcridiè es sé-lt 'n:.és convidat--· 
a respondre sense recel 

3. Les preç;untes han de è.onar peu a la lli.ure exp,·e!:si6:~ __ __ ._,, 

. cal no abusar de les pregun>:er;=;;, t-aO.'::_'lq~s ,,_.;;- .. , . . . . . . ___ ,_· " - :. -- ... ~ .. ~ -- -- . : 

~ -qal· no .aQusar_ del n01libre dé ·preguntes, pérquè això fa 
que l'animador esdevingui directiu ' . - ¡ .!- :'' • ---. - ' ~ .- - ,- - ' ' • 

si el participant sent que no ha: pogut dir ·tot· el que: 
duia a èi.n-s-i. ccnsidex:arà limitades l.ElS _ ço~q.lusions a 
:Ú.-s --qu~ s' heig'i arribat .-d -Partir·-- ·dè les seves paraules 

4. Les pregunt~s han de ser pensades seriosament 

S. cal ~rue la conversa es prcdueixi en un clima de confianca recíproca 

6. Ctl.l esforçar-se per ccmprendre a l'altre en ol sen llenguatge: 



'' 
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cadascl··s 1-expressa -amb lès--·seves .paraules· i amb-·:1a seva fOnDa·
-._': .. d'estructuració de les idees-:· no -podem forçar- I1i..n9'1 --a- -pensat 

amb esquemes mentals d'altri, -sii'l6 que eris cal esfOrça:r.;.;rios ·a 
_compre~dre els que utilit:z.~- ·::,·:,;.-

7. LI;; s' pregu:1teS poQ~ c::cn'trihui.Z:. 'a _:·_la ~p:c<!Sa::!'~·~· ~d~e~co=:!n~sc:::::i~èn~d.='~aò 
• pres~ de ccn~ciência person~.:? 

presa de consciència del gr:up -. - i._. -- :_·_; •• 

3, .Reccmanactcns- per a la utilització de :les preÇjU.ntes- · 

1. _At~nció a la qua~titat: 

- cap pregunta: risc d'allunyar-se del problema i àdhuc de la rea!itat 
- massa preguntes: el grup esdev_é qep_enent 'de· l' ailimador i. Ulli.i.:t.a- "l'Er'$_.·. 

v~ llibertat 

2:.' Atencié a- la: -:m'ali tat: 

- l' :mimaêcr r 58!158 fer una quantitat_ gr~ de preguntes, p:::lt ,esdevenir,_ 
directiu a base de fer les preguntes molt denses i difiéils de-madu
rar ¡;er· a la respo&a: 

- ::;ra bé, preguntes sense connexi6 amb el tema o massa ·s~Zi:ÚSS, baixen 
--·-el nivell.·de treball i de reflexió del· grup o bê el dispersen lluny 

del ,F unt: _.de treball 

3 .. 1-tenc"ó e. la forma: 
; :-·-

;-,' 

L'o:.nim;3.,br dÏ~posa d'una gama àmplia de tbrmes_ .. d_e_,ptegun~ (~i'r¡¡;~tSS, 
indi=>':lctes, obertes, tancades, de rtibot, etc. ' ••• -· pàq. 'üi'l. pot ser 
temptat a insistir sempre en un ::Jateix tipus de preguntes"'-que li resul
t;.t m.~s c8:acde e més eficaç immedia~ent. _;Per. això_,. çal:_que, varii la_ 

, - ' - ' I / . : ,_,,.. '· •· -::~na de les preguntes amb els segúerfts criteris: ·_·y "'· ...... - --- · ·-· ··-" 
' . 
-;<'' 

- va=ietat: utilitzar tota la gama a la seVa disposició, per a 
multipll.car les formes d'estímu~ _, . 

- eficàcia: no formular més que pr tas que tenen respostes 
~ossibles i en la línia de treb 

- ~volució del i;Jrc-blema proposay 

4 • Atenció a les persones: / . 
/ 

.. .. -·. 

-.' .,· 

- d.':'>nar més importància a .les· ·Preguntes que comporten una resposta per
senal més que no pas una iesposta--coLlecti'Va (sempre més impri!ci.sa) 

- fomular les preguntes i~dividualS -~ p~ti.'r de la coneixença de les 
{..lbrscnes interrogades '('. 

- i;resuntar -:l'una fo~a natural, per a facilitar. el climà de ~fiança 
- ;;rocurar que l'interrogat respongui amb llibertat i sense pressa 

·::. -' 
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• 

1. Dificultats 1egudes a 1 'animiido:rt-·-

. ,- . .- -
·;_· 

. 1 'animador tendeix a centrar . ' -

' _., '' -----' 
• l'animador ho ha pr.evist·· tot-

• .. 
.. --.' .: ::. 

• 1 'animador té massa: 'idee'i3· ·' 
--.:::.>'. ' ... ,. -·-.. _._,-' 

. ;., 
- ..... _' 

.. ·.·-;"-<!:.~'animador intervé' -despréS 
de-- cada part::i.c-ipant 

' 
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Soluoi6 

• procurar _adreçar-se, durant la reu
. nió, a cada meml::¡z:_e.: ~del grup.- per~ 
nalment 

----

0 af~Vòrir la preparació de la reunió 
per part dels_ parucipan:t~·.-:.: ·per .tal 
·que hi contribueixin ·realment 

• que les escrigui a la convocatòria 
perquè, puqq.-~p._-. _se~, -c;ompl'etades-,, es
:tudiades o criticades 

. retornar les idees al grup en 
--'dà ·¡noriopoli ti:-ai ·1 -;-iri-tercarirl-

lloc 

2. Dificultats àegudes als participants:. 

3. 

. 

Dificultat 

• el participant no ha preparat 
res 

· .. 
• el participant és tímid 

• el participant respon a totes 
les qüestions, àdhuc a les que 
s'adrecen als a:ltres 

• el participant és distret. 

,. 

Dificultats degudes als hàbits del 

Jific--. .lltat 

. hom s'adreça sempre als ma-
teixcs participants 

. havent classificat els parti-
cipants, hom n'elimina a uns 
quants del debat 

. tcthom ;>arla alhora, tothom 
;?arla de tot 

Solució 

. estudiar el problema abans de venir 
a la·reunió 

• fer-lo intervenir en qüestions que 
coneix bé 

• fer reeixir els interessats perquè 
no es deixin prendre la paraula: 
fer prendre consciència al que no 
calla- &, que est& li.Ditant als altres 

• preguntar-lo sovint personalment 
per retornar .. lo al tema 

----

grup: 

Solució 

. procurar retornar el treball al 
conjunt del grup i els membres 
marginats 

. veure quines són les aportacions 
positives que poden fer els qui 
resten al marge i trobar el seu 
punt fort per a reintegrar-los 

. per a superar l'anarquia, anar edu-
cant a treballar amb mètode i preci-
sar la responsabilitat de cadascú 
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4. Difi.cu.ltats procedents déi -een:ia- tractat-:· _·e:.: .. ·.~-- · .. -···-· -·- ··----

Dificultat ---·· Solució 

. és un tema delic~t . en U.oé;· d ''el i miDar-lo, desenvOlupar 
la informació i la preparació de 

. . 
forma tothom-es pugui . que ~sar, 

amb calma 
"·' 

. 
' ·ês_: l.L,, ··tema i-difíCil- . utilitzar una pissarra per-a calmar 

el debat i anotar els punts d'acord 
:i ,_. de desacord 

.. no. interessa: a ningú . canviar de tema afavorint la presa 
de consciència de la importência 

"-· 
del tema, .;f.ni.c;i¡ü_. --- -.- .. . _'.:·,;_0,-

. només s'hi interessa un petit . informar el grup amb anticipació i 
nucli . .. facilitar la compren sid dels lli-

• • 
gams ~ntre~;:~l; -.t~a._i la ... vida_ pròpia 

.>. ---- .. 

.. :; _-;,-.," - .'. ; ·:. -·•.< . 

... '--·-
.;-.:-

. •;_.·· .. 

. '._, '' 

.. ----· 

------- -----·· -----

/ . / .. - ... 

/ . . 
~.,.---

___ ¡;- - . 

·/' 

; .' ,' _-
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4. ELS PARTICIPANTS : RESPONSABILITATS 

1. Fornir un asforç cooperatiu 

.. --un _e_sforç_ de comPreñsi6 del probl.em¡l: ~t pel ql:'U:t{ 

- un esforç de recerca compartit amb. ·els altres membres del. grup 

-· un---~_sforç; dJ ajuda, als altres perquè puguin treure- el- millor partit possi.-
ble de si mateixes 

2. Respectar els membres del grup 

- estar atent al que diu cadasc'll i procurar comprendre el--que· vol dir més 
allà de la superficie de les paraulas 

-tenir una actitud tal que, most:i ::.1. qui- parla que és--esColtat 

- mantenir una actitud igual enfront_ de to'tS els participants, encara que 
hom tingui prejudic~s sobra_ algun ell concret; 

- analitzar el que sigui di~ _en funci:6 d~: 

els objectius de l'equip 
:• -, ' ·-

els intere~~os del_qui ha p~la~ 

el ~~opi punt de vista 

- prenère'n notes per a assegurar-se de que hom til:ldc~ ¡;m __ compte el que els 
altres han dit abans d'intervenir pcrsodalment 

3-. _Integrar-se total.r;:¡ent a la vida del gruJ? 

- això exigei~ de _:cada pax.:tJ.é::lpai!.t: 
,',. _ ... 

coopere-r des del començament a definir els objectiu_s 
'<; .,~, 

id •. a 1 'el.abQr,';l.-ció .. è.al· ,pla de treball a seguir 

raspectar èst:h~tanènt el Pfa d9 treball adOptcit ~ 1 'equip 
' no vcle:c m<-ncpclitzar els punts i els llocs de decisió ·-~. 

fer l'esforç óe síntesi necessari per a facilitar l'avenç de tot l'equip 

\?s.<forçe.r-se per a no perdre de vista els objectius 

(. ( 

4 .. Sense perdre !.,;:. seva .;::erso:làlitzit ni Originalitat 

La vid1;1. del gl.'"U!? sc::-_à rc.és . rica a ca~:dcú hi aporta la ~va contribuci.d posant al 
servei de tots Ia se~n~. cbmpe-tèncfa,/.les seves c:F.úü.ita1:S,-- els seus mitjans. cal, ,, 
denes, evitar: 1- · 

/ 
ccnsidarar-s.a en "caid", ·.i rEis<;rvar-se per a intervenir al final 

juga¡: el joc des del p'Om:enç~ant. 

aJ::-or'"._ar tc-t el que ~bm con~gUi del prob-lema- tractat 

dia).O<.]'ar amb tots' /i;.regu."ltar -·si és -necessari, fer-se repetir el que calqui 
' 

La à.isct•.ssió és un ·rac•nè:OSJ.'lt f-et entre varis; el partict>ant ha de fer 
l'eforç d!didponibilitat al gru? restant ell mateix, perd intentant també de 

'·còinprendl:'e els _;;¡roblem,;s deLs e.ltres; saber escoltar -és ·er·- ci:>men(¡ament del 
diàleg. 

. . 
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L'ENRIQUIMENT DELS PARTICIPANTS 

Els esforços que són exigits pel treball en grup, si és que hom els pren se
riosament, reclamen una autocrítiCa constant i això condueix a-una Visi6 renovadora 
de si mateix i a un millorament del propi· comportament • 

.. -;. Heus. aquí alguns punts de reflexió_ que éS"·,,in.teressmTt- i··cotrSt:ructiu de te-
n:ir en compte: 

- què significa ser responsable amb els altres? 

- comp1ementàriament al punt anterior hom. pot demanar-se què significa ser 
disponible als altres ••• 

-el sentit de l'esforç: 

l'esforç de preparar les reunions 

el d'_info:r:mar-se, cultiVar-se, esdevenir competent 

el e!' intervenir, malgrat les· rèticències •• .: 

el de restar permanentment disponible 

el ·ie dur el pes de responsabilitats concretes 

el d'executar les tasques que· corresponen eri el 'pla de l'equip 
etc. etc . 

..:.. cai' e:m tenir 1 'equilibri personal? 

l'eçuilibri fisiològic? 

l'equilibri psiccl3gic? 

- viure ài:Ò serenitat: prendre consciència de on hom pot arribar_, mesurar 
els car;:.ins de progressi6, revisar amb tranquil.litat leS fites ••• 

- ser incOnformista·: 'és· a dir, ser disponible a una actuació flexible en 
funció de les .. variacicns dels_ esdeveniments; saber: contemplar simult!
niement e-1 passat i el que hom espera è.el futur 

- cultivar-se permanentment . . . . 

- sortir de si mateix 
;--'-·'':'"' . 

SABER ESCOLTAR 

, .. : :· .. ::":·.: · .-. '·· ·En tota reunió,· perquè hi hagi intercanvi, cal que cadasCll sàpiga escoltar 
,_,_ -- · -<:rl'- ·qui -parla·. 

I sol succeir que, en el fet-d'escoltar, hi trobem una tensió insuportable, 
fati9-osa, -

Escoltar bé implic?.: curiositat intel.lectual, raonament deductiu i inductiu, 
res~~te als altres, voluntat. de diàleg. 

Intentem de ~raçar unes normes senzilles per a auditOrs: 
- ':l.doptar una actitud activa, no passiva ni indi..ferent; enfrontar-se amb eL. tema 

amb la curiositat del que hi espera descobrir quelcom de nou i interessant 
- wir.sr al qui paila i evitar de moure's i fer sorolls amb la è~dira, amb el lla

r;is, etc. 

- s;::t." úl:'jectiu 
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- shtonitzar l'onda del qui parla: hom no pot comp~e les~ dels 
altres si hom no s'esforça per a aproÍWldir-més eri:llà_ de les paraules i captar 
l'originalitat del seu pensament 

- descobrir el cunt Central del que v.ol dir el qui parla i _procurar resumir-ho 
an una frase per a concretar-s'ho a si mateix; 
més enllà d'aquest primer treball, cnldrà descobrir la ~elació i els lligams 
antre les diverses intervencions d'una mateixa persona 

- descobrir 1 • ::)bjectiu de la persona que parla, la seva intenci6 en posar un 
determinat contingu-:: 

-·treballar sobre el que diuen els altres: després d'un esforç d~ cqmprensi6 
objectiva del que a:.::irma 1 'altre, cal veure a quines realitats o ·hipdtesis 
d6na suport 1.:1 seva afirmació 

- ju.j,.icar amb calma i empl.itud el que l'altre àiu: conseqUèn.=ies, impl.i.cacions, 
bases scbre les que es suporta.,-· accions .previsibles, realil?fDe, etc. etc. 

DIFICULTATS PER l~ LA COMUNICACIO ENTR~ ELS PARTICIPANTS 

P. 1 'interior de cada grup s'hi forma u..'la xa....-xa natural de relacions entre les 
pE:rsones. Aquestes relacions poden ser tals que en el seu conjunt faci_litin o difi
o.:.ltin l' intercenvi dins· del grup. Estudiem els pri.ncipals obstacles a· la comunicació. 

1. L;:;s :]iferències entre les persones 

- cu.;2a pe¡-sona é.s diferent de les altres, ha sigut e::nmotll-at per experiències. 
c:iferents i, natura:Lment, treballa d'a~ord emb les seves.' experiències, d'acord 
amb els saus punts de vista, que voldrà imposar a< la major part dels cassos 

- aquest fenomen es produeix per un igual en tots els membres del grup que treba
lla i aquesta diversitat que, per un costat, representa una riquesa estimable, 
pe:. uw altre po·;: constituir un entreb.Snc important- · 

2. Els prejudicis i els j'~di.cis de valor sobre les p<;¡rsones 
- nc::::J..:ümeo;ct, ric judiquem objectivament, sinó que tenim tendència a jutjar l'ac

tnacié deis altr·;s participant:; en funció de certs IJoraliS.!Iles o prejudicis 
- això és u.:1. obstacle greu per al treball èe 1 'equip perquè .fa c6rrer el risc 

C:'Gmi)rel1dre el èebat entre un grup de persones cada una de les quals té classi
ficadas ,J. .tetes les e<ltres 

3. El re.:;:leqtwlent sobre ~=- ma tEi i:-:: 

- tma al tta actitud qua s'observa freqüentment és la de la persona que està tan 
convençuda ò.e que té la raó, que r.i ta.'l 9ols s'esr.ol_ta els altres, preocupada 
per a no perdre ni cedir un dit de te:-:reny 

- s::.. hom surt. de si mateix, hom es tanca en u..¡ monòleg estèril 

4. Ser r-af:-:actari a 1' int:erca:wi 

- quan un ;·_·.rt~:i.cipant E:Jns proposa quelcom d' interes.:3a'1t, sol succeir que ens costa 
d'introduir-ho en e.'!. ncstre coP.junt d 1 idees, e...'1cara que ens agradi, per por de 
ce.nviar-nl)s a ncsaltre~ mateixos 

- si hc:n. su11er3 aquest c:=:stecle, tct prng::-és co::j.u:t de l'e:r.:dp com a equip resta blo;;uejat 
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_s. No. ser ·di?pqnible .als-1!ltres participants 

-pot succeir~OO~ que, quan escoltem l'in1:.ervenc16 d'una attre persona ens ·sen
tim disposats a rebutjar-la, sense ni tan sols estahlir-ne un judici 

- iliò pet tenir per causa una diferència de caracters 1 una diferència en la for
na d'abordar els problemes, ·una mala in.terpretaci6 1 uns prejudicis sobre la 
persona e_n qüestió 

- la C::;mseqüència éS r en qualseVOl CaS 1 que hom 00 t¡! en compte una ~portaci6 
que ,pcssiblement, .és valuosa 

- la solució cal buscar-la en un esforç de lucidesa enfront de tots els altres 
participa~ts i, espacialment, enfront dè si mateix 

6. ND sincrcnit.zar el ritme d'exposició del qui parla amb· el titme de recepció dels 
qui escolten 

- si P,:l -1ui parl-a va massa ràpid, els altres es queden sense saber exactament 
què ha ñit, o bé es fatigarà ••• i es dispersarà finalment 

- ·si, en c.'4~Vi, va massa a poc a poc, 1' auditori va diluint la seva atenció i la 
desvia del pr':lblema 

7. Tênir un llenguatge no adapta-t als participants 

- la nostr!'l. manera d' 2xpressar-nos, el nostre llenguatge pot ser un obstacle 
impçrtant a la comunicació! 

un tó mÒnòton, carent de convicció, no convida a escoltar,' . : ' , 
la utilització di:! paraules considerades com a "complicades" 
fa allunyar-se 1 'auti tori 

- •:m_ t;¡,'1.lalsevol cas, c,·J.l saber posar-se en el lloc del qui escolta, i s'eviten 
tots aquests problemüs 

COM EVITAR LES DIFICULTATS EXPOSAPES 

. . 
No hi. ha cap terapèutica màgica. Potser el millor .és-,refl exi on~r·-sobre' els 

principals símptomes d'incomunicació en el grup· i descobrir els probl~es .. '·subjj~~ccezenittss~.--

A títol d'orientació i, servint tant per a una reflexió personal com col.lec
t.Lv:.:~.:, .proposem els. següents enunciats: 

- en el grup, cadascú depèn de tots els altres 

sobre un problema, hi ha sempre més d'un punt 
de vi s ta v§.lid 

el meu punt de vista no és necessariament 
correcte 

- cal que ens coneguem bé tots, 1 això més a 
fons que les aparences •.. 

- cal que creem una atmosfera de comprensió 

. 
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DIFERENTS "ROLS" ADOPTATS PELS PARTICIPANTS 

La paraula "rol" significa: paper, tipus de conducta,: pauta de comportament ••• 
Un exemple; aquel_l qui, en el curs d·'una reunió, s'esforça per a aconseguir l'armo
nia de les diverses prop~sicions, fa el "rol" de conciliador. 

Veiem ara els diverses tipus de "rols" que s'adopten: 

1. "Rols" que' serveixen per a regularitzar la vida del Çp:up 

En el grup, tc-ts els ~ambres es complementen i, d'acord amb la seva flersonalltat 
i la s~va vocació, poden interveni~ Per a: 

ajudar el grup a prendre consciència de si mateix, de les seves 
possibilitats 

conciliar ·:!iverses tendències 

evitar è.esviacions c¡ue fan córrer E;!l ~risc de trencar el grup 

2. "Rels" r¡¡:ue serveixen per a facilitar el. treball del grup 

Cada grup està dedica-t a Una\·a-Sca "pred~~~ .i t~ neces;itat de tot l'esf~rç de 
tots per a progre·SSal: amb 'efl.C.!cia¡ t.iri.W:ém- dOncs: 

-1' cstimu~~d-~~~- .. _o;ue empeny els altres a esforçar~se 
_l'.q_r.g:ani-tza_òor,_,que evita la dispersió d'esforços 

el simpolificador, que diu a casascú el que .ha :de fèr 

el qui fa reflexionar sobre el sentit del pr9Çrés,,de l'equip 
assenyalant les etapes fetes i les que resten encara 

3. "Rols" que serveixen per--a filCilitar la vida del grup 

P eSPecialista competent, en una tasca: concreta, que pot anar 
canviant segons les tasques 

el qui es relaciona ~ facilitat amb tots els memb~es del. 
crrup ;:J:ue contribueix a crear un clima d'amistat 

el qui pateix per l'eficAcia i busca sempre_ els mitjans més 
adaptats a l'estil del grup 

4. "Rols" que ajuden a la transformació del grup 

El grup-1 realitat viva per natura, es transforma continuament segons el treball 
que fa, à. ritme emb que el realitza i els canvis que van fent els participants en: 

la seva atenció a les aportacions dels altres 

la ccoperaci6, l'elaboració 

les reaccions de defensa, les reaccions vi-olents 

l'incomprensió dels altres, o de certes persones 

5. "Pols" qua requlari tzen la vida dels participants 

Aq\!est tipus de rol és complementari del primer, en el sentit de que aquell 
ten'iia a re'}tüar1tz~ la conducta col.lectiva de cada participant i aquest ho 
f~'J. en la conducta pr i va da: 

evitar ;ua algú monopolitzi la discussió 

evitar que algú distregui els altres 
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evitar que algú esti~ contínuament conttadint 

evitar que algü faci judicis de valor sobre er-s altre·s 

6. '!Rels" que faciliten la producció. de cada participació 

Aquest punt no es limita al moment de la reunió, ja que demana una disponibili
tat bastant gran a la vida del grup tant abans, com durant i després de la reu
nió. Convé que cada p.rticipant: 

prepari les seves intervencions 

reculli informació pel- seu compte 

analitzi la informaci6 que ha recollit- per a presentar quelcom 
de seriós al grup 

int:ervingui en èl seu moment per a aPortar- 1a· seva contr.i..buciCS 
al treball de l'equip (no per a carregar-se el dels altres) 

··.---
?articipi en la decisió amb els altres 

' ~tccepti una res,?onsa!::ili tat en el repartiment de tasques 
., ., J;. 

7. "Rols" per a fé!.cilite..r )-'expressiO-de!s Participants-_ 
. 

Els especialistes de la competèqcia, de 1 'eficàc:i?l-,-.-corren el risc de ~çar-se 
en la seva ~specialitat Ferò, en canyi, convé que el seu principal esforç ten
deixi e-. obrir el qamp dels 'seus coneixements" a les 'de-scOberteS dels· altres: 

r.:) mar:tenir-se ::11 mei.rgè de i<{ discuSsió quan no·-t.Oéa l'especiàlltat 

n<) ve-ler rr:.ono¡;cli tzar· els sectors de la prAçia Cbtlipètêncta 

no -enfadar-se quan· arl:-iba- un· ·altre· qUe en 89.p ·-aiés · 

8. "Re-l!!:" :,'U'Z c.tj'K~en a la transformacié dels participants 

El ç¡rup da tipus mitjà pOt ajudai-m.~itissii:Ii. al-:inillor~Ein:·t de-· les perscines per 
r.oc r:¡tle C2.da pa.rticipant>accepti dè fer els esforçoS nece~sai.ts~ 

;·er a 0sd.evenir més competent i desenvolupar els seus 
çoneixe.'!l.ents 

_20r a interessar-se en el tema _que el grup treballa 

per '"' fer ccm¡;artir la seva experiència als altres 

pe~ a conèixer millor demanant l'opinió dels altres 

per a conèixer ~illor els attres fixant-Se bé en les 
se,¡.;,_ s actuacions 

__ , ___ 

B:c-:::J observa actuacicns tendents a facilitar el desenvolupament de~ 
;-:::u¡; .) r,. e•.ritn.r la seva desintegraci6, d'altres tendents a facilitar la 
cre.~cié é'.el s-ruf' i 1' :~.portaci6 delS participants a aquest-a creaci6. 

C'.'.d.~scú, en el sc.::u lloc, juga un "rol" irremplaçable en el progrés 
c'!s,l grup, i ·:!'ell è.ep,~nr com de tots els altres, el treball. 

{i:''' 

.f ,, 
"' 



" -19-

COM TRACTAR ELS DIFERENTS PARTICIPANTS 

Sovint, i especialment en grups·--on es--·OOneixeti ·pOc, hi ha parti.cipants que 
posen en UI)a situació difícil 1 'èXit del treball: de tot-· el grup. A aquests parti
cipar.t?.;CaJ,. tractar-los d'una certa<~era mentre, no·- s!ha aconsegW t la seva inte
grt.Ci~S·.:·,~!;:lc~va. El que sequeix ha estat tret del llibre d'André Ccx:¡ueret "Com es 

' dirigeix una reunió": 

El participant 

'· 
L' etern preg-<ln
tai ra 

El busca-roons 

. . 

L 1 8.-rn!:)ol!caire 

El tossut 

El st-my0r - · 
aJc ho· Sé' tot" 

3'1 mut voluntari 

Us vol fer quedar malament 
o voldria saber la vostra 
opinió i procura aconse~ 
que recolz·eu ·el ·seu pwit··--· 
de vista. ·-,._. 

Li agrada de ferir els al
tres o bé té motius legí
tims per a quei_xar-se. 

-\_ -· ····-· 
' ' 

Li agrada discutir perquè 
si, oposar-se a tot per 
guE.t o bé_, tot i ser de 
bon caràcter·, ·è'stà fora de 
si per preOcupacions per-
sonals. 

. 

Ignora sistemàticament el 
punt de vista dels altres 
i el vostre. No vol apren
dre res de ningú. 

--;.· 

:vol imposç_r ú. sk~·a Opi'O:." 
.:,·n::ró <:! tothOin. PÓt estai -

ben informat o ser un 
simple xerraire.: 

Es deS±ntere~sà de ·---tot. 
Es creu per damunt o pér:' 
sota de les matè-ries 
discuti.d6s-~'· -·. · -" 

. 

. ... 

com tractar-lo 

COnsulteu les seves pregun
tes al grup. No li resolgueu 
personalment els problemes. 
No prengueu partit. · 

No perdeu la calma. Procureu 
que el grup 1 'ailli. Digueu 
que de bona g-:ma estudiareu 
él neu problema en privat. 
Aferreu-vos a l'excusa de la 
manca de temps • 

Procure~ treure profit 
d'alló qu~ hi hagi de bé en 
les seves intervencions, i 
després parleu d'una altra 
cosa. No us deixeu desmun
tar. Feu 6s de les preguntes. 
Feu que s'emboliqui ell ma
teix amb les seves ximpleries 
i oposeu-li el parer del grup • 

Uniu el grup contra ell. Di
gueu-ii que -t..ir.dreu molt de 
gust a estudiar la qllesti6 
amb ell sol. Demaneu-li que, 
de moment, accepti el punt 
de vista del grup • 

Pareu-li els peu~ amb pregun
teS difícils~ P~forceu la 
confiança del grup perquè no 
es deixi imposar psr aquest 
tipus Ce participant~ 

. 

Proveu de desvetllar el seu 
interès èen::lnant-li el parer 
sobre un punt que conegui. 
Indiqueu qua hom respecta la 
seva experiència sense exage
rar i fent com?=endre al grup 
la vostra intenció o expliqueu 
millor allò que no cnten • 
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El participant La seva conducta Com tractar-lo 

El tipus ferm Sempre disposat-a ajudar- Una ajuda preciosa durant 
vos. Segur d'ell mateix. les discussions. Feu que 
Decidit. aporti la seva contribució. 

Utilitzeu-lo sovint. Doneu-
li les gràcies. 

El xerraire Parla de tot, menys del "Talleu-lo" quan repr~ 
tema, 1 no calla. l'alé. "Senyor Tal, no ens 

hem allunyat una mica dél. 
tema?". Si no hi ha altre 
·remei, consulteu ostensible-
ment ei vostre rellotge. 

:Sl tímid Té idees. Li costa· ex- Augmenteu la seva confiança 
pressar-les. en ell mateix. _Feu remarcar 

als altres les seves inter-
vencions encertades. Feu-li 
preguntes fàclls • AjuCleu-lo. . 

3l _U,pu_s_ Té mani~s i en parla Interpel.leu-lo~amb l'ajut d'idees fixes interminablement, quan d'alguna pregunta fàcil, di-
•• llença. Es suscep- recta, iniciant-la amb el 
tible. seu nom. Repetir la darrera 

id9a expressada en el grup 
i demanar-li el seu parer . 

. 

·:~ c¿ue té f1lms Tracta el grup amb al- No_ en feriu la susceptibili-
tivesa. No s 'hi .inte- tat. No el cri..tiqueu~ Si 
gra. s 'equivoca, empreu la tèc-

nica dubitativa: "Potser si, .. 

però •.• " . . 

\ 

í 
L'ENTREm.MENT DELS MEMBRES DEL GRtnl A LA PARTICIPACIO 

Si bé té paper molt important, l'animador no és el grup. Cal també que cada _ u.:1 dels membres participi plenament en la vida del grup. Aquest és el fonament d'una integració democràtica. 

:'·.=:r a això cal tendir a: 

1. Discutir els objectius del programa amb tot el grup, tant al començament com 
:l.urant la realització. Aixa permet els participants de compartir els objectius -:::a l<! reu."lió amb els responsables. 

· · ·- 2 .• Adaptar el programa a la voluntat dels participants·, al seu nivell de comprensi0 i a la seva capacitat de presa de consciència, i aixó fer-ho amb l'acord 
·S:e tnt el (jrup. 
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3, \~r als membres del grup què és el que hom espera d'ells al començament i en el 
cUrs de la reuni6. 
) 

4. Pe:p:letre als membres d'observar _com opera i progressa el grup. Donar successiva
oBÓt. a cad:i un el paper d'observador, a fi que tots esdevinguin sena:fh~s a les 
n¿è:Elssitats del grup. 

I 
5. :::stimula.r una discusd6 general sobre el rapport dels observadors per a implicar 

a tot el gruD en el procés d'observació. 

6. Preveure una avaluació col.lectiva sobre el comportament de-cada un dels membres 
del grup durant el treball d'aquest (xerraires, silenciosos ••• } 

7. Exanilar amb el grup si l'estil d'an.im.ani6 és apropiat; això després d'haver-ne 
explicat les diferents possibilitats i llur raó de ser. 

8. ?.::rmet:!:'<:: .;>.2_ çrup de com:t:artir amb 1 'animador la tasca de desenvolupar el tipus 
d' 'l.'l.i~ció més adeqüat. 

9. Discutir el mètode amb els participants, de forma que l'animador acabi utilitzant 
el qu.'~ prc,?Cs!n els participants; així, el seu paper consistirà en apllcar les 
decisicns del grup, conduint-lo a ser directiu sobre la fonna per a obligar-lo 
~ r~star cGntrat sobre el tema i a ser no-directiu sobre el fons, deixant-li la 
inici3tiv~ è~ les decisions. 

1-J. L' :m§.lisi i. l 'entrenam~t s6n mitjans, no un fL Cal, pr~a.llllent, no oblidar 
:::.ls d•jecti:.J.s del programa. 
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'ANru:.J:SI DE FINl\LITATS DE LA CONIIICTA GmJPl\L 

GRUP I GRiP III 

A) LIDEP,.'\TGE 

B) CO~.P~~:I:A 

C:) P.RB.<3T::f.s'I·; .'. 

J::·}, SERV1U. 
·' 

S) U QUESA 

F) !ND_Et:ENDENCIA 
- .- ;;; ~-' _, 

G) 1-iFEC',"E 

H) SEGURETAT 

I}· REALITZACIC 

~' I.:·ZUE.E '-'I 

I() ?:.AER 

L3S QCESTIONS 

A la· vista c'3el ._ .qua:!re __ ante.x:ior .t.:reballat.-Pels grups,_J!l._~êiClç)r._ .i,.....el 
gran __ gru:g __ ana.l.it.Zen- els Pllilts se<]llents: 

Ci) Hi ha homogeneïtat entre els subgrups? 

b} Qu.ines són les finalitats més importents per al grup? 

e) Quines s6n les finalitats que el qrup rebutja? 

d) Hi ha alguna fin?J..itat' que no· estigui. en~e les anter.iors i que el grup la 
trobi a faltar? 

c=) Fins a quin punt l'ordre è.e finalitats donat individualment coincideix amb 
el ']rUpal? 

f) Si ara l'haguessin de tornar a. fer individualment, canviarien l'ordre? 
·;) Com s'han crgani tzat per al treball de grup? 

h) Quin mètode de treball han seguit en el grup? 

i) Quina papers organitzatius han adoptat? 

j) Les inst:ruccions donades, han facilitat el treball del grup o l'han dificul
t~t? Per quê? 
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p¡NALITATS DE LA VIOA 

A} LIDERATGE: arribar a ser un .llder inf.l.u.ient: organi.t.za.r i dirigir els altres 
per tal d'aconseguir els objectiUs d'una ccmun:itat o d'una organit
zació. 

B) COMPETENCIA: arribar a ser una autoritat en un camp determinat, 'èsforçar-se 
'per aconseguir el nivell desitjat d} aptitud o realització. 

C) PI'tESTIGI: arribar a ser una persona coneguda, adquirir una reputació, t!tols, 
un status social elevat. 

O) SERVEI: contribuir al benestar dels altres, ajudar als qui ho necessiten. 

E) r:IQUESA: guanyar molts diners, crear-se un status financer elevat. 

F) ItWEPENDENCIA: tenir llibertat de pensament i d 1 acció; ser el seu propi mestre. 

G) YJ?ECTE: donar i rebre afecte a travl!!s de la família o dels amiCa •. 

E} sEgJaETAT: aconseguir una posició segura i estable en el camp professional i 
financer. 

I) r.;:,. 2El!LITZACIO DE SI M.!tTEIX: aconsegui..r un desenvolupament personal .Opt1m 
quant a la creativitat i la innovació. 

) ' ' ; 2EJRE: C(1nsagrar-se totalment a la consecució de valors elevatS i pilnd.,Pis 
últims. 

Kl ?!J'.E!;; fruir de la vida, se~tir-se feliç i satisfet;. veure,.el costat bo de 
la vida. 

rE:tiret; dè Za J'e'IJ'ista ''DiMnrica <!e Grupoa ", 
editada pev. Za J.I.C.) 

. ' 
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" e;~ 1. - HOME DE -30 ANYS 
'·---·--: 

;-e-

No aconsegueixo comprendre 1 m. QUan em passa una cosa feliç, no puc 
arribar a creure-ho. Actuo aleshores com si no hagués suece!t. Ai
x¿ comença a preocupar-me. Volia tenLr una-entrevista amb Myrtle; 

.-_,, 

he passat dues setmanes rondant-la abans de decidi:r.c-me. à.' de'iiianiilr""li -
l'G!ntrevista •.. i ella ha dit que sí. No podia creuie-.:h.Ol-NO-¡;odia------·· 
creure que hagués anat a la cita. 

.- ,_. ___ -

RESPOSTES,: 

L .. nmi e rnetlc caall.-.tteenni-iz<~.lllla.:_,iè'ea,.¡¡iéEu:ee<l..i,s<:a·. sobre .lea-.don·es.·:-Són--~--. 
mans, vostè ho sap, i desitgen aaues.tes-entrev:tstes__tant._com.-vo. ··· 

2. A vostè sempre li sembla irreal qualsevol cosa bona que li passa. 

,- -3. Sens dubt9-- vostè_- sJ-ha.dit. a si mateiX·.-amo,.tanta·:.fo~.a l!ué''-r'"éït:·ae. bo· ~a··. pas
sar-li, que quan això es produeix -l'L ~a:.-qUG no:.'·és'-.Cert;-

. : _ 4. Em pregunto si: aqu_est-·s_entiment_ dHrrealJ,.tat no: e~'·- aSsociat a un-~ pÍtr
ticula+ de--~a sev:a.:rtda'. Voldr.ia completar'-!lquèstaDfrM!:e·dient·;e:L que ée i1 acu
deixi: "Quan em passa una cosa bona ••. "? 

__ s. Té ~fltit._que·1.'0St.è-::.$ti.nqui.eti ·per. actuest·.'a.s$umpte?·;; ''l'ets ®sal
tres hem àe vèncer ¡¡¡eri·taJ.aents o ·desitjos0~ys.. , . ..:. .. ~3rr.r.; 

.. ~ ---.... ,_ ....... 
6. Penso que aquesta experiència li servirà de lliç6. La ~'aadaaar, .;f¡:¡a"""'U>'m-..-_,_.__ __ 

esforç per accep~ .let ... bona ·fortuna.. ~-·-

CrlS 2. HGIE DE. 35 ANYS 

Estic decidit a fer alguna cosa, no tinc por de treballar durament 
ni de rebre alguns cops qurc~,_ .. .§?.J?QS~~-- que sé on vaig. Tampoc no em 
repugna 3Xcessivament p~:E~~i~e- d''4lti&$~j;:! s'interposin 
en el meu camí, perqui Pr1me.i 'Sóïí"'êls. meus··intereSsos.- No em puc 
acontentar nmb una ocupació mediocre!. Jo vull ser algúl. 

:aESPOSTES: 

"•J'l. ". " -

1. E."l resum,_: que :vostè: es- comporta· com un· ambiciós .. -péniuê; :u. cal- denibStrar-se a si 
mateix el seu v~lor. 

---· • o 

2. vcst<1 creu que _és- prec! s tirar.· endavant ·siqu-i;Ïl_i::q\!i,n$ .. .-.~Lqtifn -è'ls e$forços i els 
mitjans ::;>er açcnsegu.i_r-h~~- - ,_ _ .··:·: .. :::.._ .. ____ :~~:_,: _____ .. 

3. QUè és, 
alç¡ú? 

al seu parer 1 el que 1 'impulsa a aquesta gran resoluci6 d'arribar a ser 
._,-_ ·-. , .. ~ --

4. L'interessar!. a realit,z~ alguns .tes:t.s. per· a-- deta:m.inar en· quina·· zOna vostê po
dria tricmfar millor?. Això podria ser de gran interès per a vostê. 

{ 
•' 

' 
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S. una gran ,ambició -_7RQt. s~ . un,-_-ve;i.ta,ble--.• triom; _Ji!J:!,.J;;:;,;.-~çoada$d•~--.No __ Cib$tatltt( lestA Vos-.. ,,,_., __ -,.~, ____ , __ ..... ··-- --··-- '" __ _, ------· ··- -----·------------------···-·· 
tè segui"'-d:ei-·qae·--pe:n:sa--qüañ--di·u·-qúif·norr-repugDa- passar per sobre dels al "tres 
que li' entorpeixen el camí?. No creu que això podria fer-li m4s mal que bé? 

6. Els seus sentiments són molt violents. Vostè 
èesil.lusié. Cal que es calmi, reflexioni, i 
sang fre~~ sem~e perd~,e el se~ "'~tusi~~e. ~ 

deu estar -.·so.ta e:;la .. 1nf1Uèb.-cia d:rlina 
veurà com··-eornaa·· tròbar- ·¡; sevà· 

' "" ·.:·.'. ' -··-·~ 
-- ·.: -,,-:-- ._,_:· ,•, .,. 

'-; __ .: .' '. ..:: '>i.:. ' 

He arribat a la conclusió que, donat que el meu treball no em satis-
fà, he de buscar un altre lloc. Fins ara m'havia resignat perquê ~ ____ .. , ... __ 
a obtenir el títol vaig haver de passar quatre anys a la Universl:&:t:~:.·.:;:_:.:_::=.:.:. 
Però actualment crec que valdria més deixar això i tirar per un al- . 

··ü:l ; -".' ::•.: :-frà<Cam:! r".eAcar'a' qUe hàgi·· -de., cOmèhlfat:' dèé:·;r d"Ei'blli' de>tOi'. '·. '< _, _\ trc.!':: ~~ ~:'::··:~ 
.···: .. ~'--; ·.:·:_:¡ .:,J ''f:.:.·· .';;_,-t.,·_:_.;_·::: :-·-;; '" ,·"···--·· 

RESPOSTES: .. -,~- -" 

··4M·:-v:est.à \ tê-~ la'.' impressió qp.e~·'serii:tF més,·:· feliÇ': -§:'f ~S-'· de~~pallega~''dei:·:_~~u · b-e-
··ball i assajar una·.cosa·"què 11-.'COÍJ.Vi:nguéS inéS':f -.. -_. .• <:··.- -·-_., __ ,_._ :·_.-__ _._,~ .::;.·_. • .;.e --;_:•:-

' ' -- . ' ' _, . " ' .--- . _, ... ,. ,.. ,•. : 
)}I.i;oqfu.-no,opot.ldiv:si-' aqüast~-·noü êWil~;·éS"·l1-ideà:t"~ ,èein~'-'yos~e--/ peiq-, -'&·_té-~ :Il,iañera, 
el- que,.,e~ Semhlra.~prometedo:t:::ésE'Iciue· -~o!Jtè :'SigUft -~s dliC::idit 1:-.: cOrifi~)llé~ '. :eñ:'_si mateix. ---:·· .. . :;:::.- •. ':;::!:·,· .:_:¡;.: ·::·-~:~--¡ ,-;, .• ~: :r,_, · ,_,, ... ;.· .. 

- . - . . . .., ' --~- . : .. : "'' . ..,.. '• ' " '., j;~ ..... , .. ''·' ' l.¡:;,No.-·~ha ··.pensa~:,·e¡rJI~a:':pdssi'htlftat 'iitè -=-re'à.il:Ezat''ürt-a ·Menà ·'tiè' -~éotrití1"Òihftr'-~Sts-
cos car;:¡ps?. Es una llàstima:•qúe?rerltiriCt:t·~·¿\¡s ~-que- 'ja ha àdq\11'%-ít en 
en el camp actual. 

·"' '·;-¿j'."!.';~: ::-!;:;';·').,..~i··-~;,:·,''("·:_-,-,,,--

4. Veig que vostè ja ha decidit que 
~ __ .. __ .:-. ' ' .. ,. ; --r.-., .. ' 

val més --·Cilriv'±ar ··dl= 'ca:rrera.:-- · · · ·' 

S. S'ha informat a fons sobre aquesta nova carrera'? 

6. Amic: nc ho pensi més. Llenci's el més aviat apossible ve'ii;-·et_,_-qu:e-ja-té·~ 

Lletra 

' 
Lletra 

_,_ 

Lletra 

, .. , . r . ' ~ ::· .-- ;: --; • . 

1---: 
. •;.e '-"-'i --,, 

·-~- - -

A 

''' 
B 

- ,•· 

e 

SIGNIFICAT DEL COMPORTAMENT 
• ~.: · .. r • :-; ~, ., .-:;,,. 

--···-""'~--"'"' 

comportament AVALUADOR. Respostes que expressen ~a-avaluació moral i 
.--.tradueixen::· un ·-j.~dici:- (aprtíiiadói" i~·êr:itiê:f'''iespectê-~-als 'i:í.lt:rè's-.-

,," 

comportament d 'INTERPRETACIO. Respostes que interprE)!ten el que es diu, 
busquen una explicaèi61 cosa queFé1-port:a.-'a -~cOnServar· solament ·ai ·9,ué · 
a vostè li sembla que és l'essencial. D'aqÜgSta·manera corre el Peril~· 
de deformar el pensament del seu interlocutor. 

... _,;. '_. .. ,;,·::- ; ... ~·-: . 

Comportament d'AJUDA, de RECOLZAMENT. Demostració de la seva simpéÍtia: 
es compad.aix i intenta impedir que el seu_ interl_o_c:utor. ~'in<Nie:t;i;. d'a

·que-sta: .m4ne.ra l'i propoic-icria·:àri'iíifk/ c:OHSOt· f-'ilit:é'ntS.' ~i:illil."litzar-lo • 
. _ . _.-_ .. o_:::·-~-_; '':-x.:: .. -" "·-~--. 1.. •. ~. -- · 


