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Fem reunions sc:-.vin.t: alguns dissabte darrera dissabte~ 

De vegades ens va bé i de vegades ehs vu malament. 

Però, tant si va bé com si va malar.~ent, podem treure'n un profit. 

Volem dir que el fet que 11 la reunió ha9i anat bé: 1 nc significa que 
els nois i noies n 1 hagin tret gran cosa~ 

Pot ésser que una r~uni0 catastròfica, en canvi, esdevingui una fi
ta per a que el grup arrenquio Si s'hi reflexiona seriosement, es 
clar~ 

De teta reunió, vagi bé o malament, 
els nens~ nenes, nois i noies, po
den treurel_.n elements positius o po
den no treure 1 n res~ 

Vegeu: 

~ P0t ésser que aprengui 
coses sobre la realitat 
i sobre els altres. Pera 
pot ésser que nc n: apren
gui res~ 

.. Pot ésser que progressih-
en el cam1 de parlar ne
tament, esColtar els al~ 
tr_es 1 cc;operar 7 prendre 
decissiOns~ Però pot és~ 
ser que reculin pel mateix.
camí~ parlar falsejant-se, 
c>blidar els altres, com
petir i agredir-se (de 
mot), perdre 1 s~ 

P0t ésser que hi desenvo
lupi la seva iniciativa& 
Però pot ésser que es re
peteixin en les rutines 
de sempre~ 

Amb aquesta fitxa, pretenem facilitar uns estris d'anàlisi del que 
passa i del que hauria de passar e:. les reuni<.,ns per a que, a més a 
més d'ésser eficaces, servissin per al progrés del grup~ 

Comencem amb un quadre en el que s 1 hi planteja al uue noies i nois 
haurien d 1 aprendre progressivament: 



LL/D petits ~.~.-.-.-.-.-.-. 

LL/D -.-.-.-.-.-.-.-. 
R/NG petits 

LL/D grans 
R~NG 
'lC petits 

R/NG grans 

.,...,-<>- • .,.. .. - .. - .. - .. - ... 

P/C -.- .. - .. -"- .. -.- .. - .. 

P/C grans 
. TRUC 

CI\PS 

Poden 

Com:x!=:ndre que e 1 
grup t~ una crgani t
zació~ F~ nc ara que no 
entengui del tot per
què està organitzat 
11 així :r. 

Superar l'egoïsme .. 
Renunciar al seu in
terès personal en fa
vor del dels altres. 

Descohrir que l.es 
n~_.rmes col..lectives 
s6n necessàries per 
a definir els drets 
i les respcnsabili
tats de cada ú. 

Entendre com és el 
grup. Percebre quina 
és _a nmeva posici,Jn 
en el grup: sóc im
portant o no?, M'es
timen molt o poc? .. 

Entendre que el 
grup (la Unitat) 
forma part d'un. 
altre grup o ins
titució més àmplia~ 
I que, al .. fons·, hi 
ha la societat, el 
m6n, la hist6ria., 
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Haurien d'ex_igir 

Que es comportin 
d'acord amb les 
t"fbt'nles 'del grup. 
Que s 1 acomodin 
als hàbits de fun
cionament del grup .. 

Que no facin cc•ses 
que destorbin els 
altres o que com
pliquen __ e}- fuilcio
n3ment del grup. 
Que comparteixin .. 

Que acceptin aques
tes normes decidi
des pel grup, en
c-ara que 11 jo11 no 
hi estigui d'acord. 
Que participin 
malgrat el seu de
sacord .. 

Que participin 
plenament i amb 
tota responsabi
litat en els grups 
que han elegí t 
lliurament, su
perant dificultats 
d'enemistats o 
semblants .. 

Participar en grups 
de tota mena. En
tomur responsabili
tats més àmplies sen 
se e3perar com 
pensacifm3 imme
diates .. 
Que tinguin com a 
base un sentiment 
del deure, una ca
pacitat de p,rendre 
opcions, i ésser 
conseqüents,. 
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Aquest quadre pot servir com a referència en el moment de plante
jar-nos què hem de demanar als nois i noies. 

Si no els hi demanem, potser contribuïm a que se'ls endugui el cor
rent que té més f-::>rça, o la cançó més bonica. 

Però no n:hi ha prou amb dir que cal dema.:~ar als n0is i. noies que 
avancin. 

~s necessàri que els hi diguem en moments en que ens puguin enten
dre. 

Per això és convenient que sapiguem què passa a les discussions del 
grup. Això pot mira·r-se à des nivells: 

-el nivell de l'individu, el noi o noia- Per què diu 
tal cosa a tal company?. 

el nivell del grup. Per què al grup és diuen ara a
quest tipus de ç-::-,ses i no unes altres?. Per què en 
altres moments es dêien C<.)Ses diferents?o 

Comencem pel primer nivell: ·quar¡. un nvi o noia s'adreça a un altre .. 

Aquell qui parlu en· un moment donat de la reunió: 

- ho- fa pei què'-

• veu que no està d 1 acord amb algú, 
allò que s'està discutint és important per a 
ell, 

Q li sembla que hi na perill de dispersar-se o 
perdre e 1 temps. 

i s'adreÇa a ta 1 c0m¡;any per què: 

.. és preclsam;~nt aquell ar:1b qui està menys d'a
cord, 

• vol convencer-lo del seu punt de vista, 
el veu com pressumpte culpable de dispersi6 
i pèrdua de temps i vel recuperar-lo per al 
ç¡rup. 

-Aquell a qui s'adreça el que parla canviarà d'opinió 
o de comportarrtent en la mesura que: 

vegi que el que ha parlat té més o menys recol
zament de part de la major part dels companys, 
esc-·lti a l'altra sense sentir-se amenaçat, si
né que es trobi que li adreça un raonament-, 
es senti membre c.\el grup, vulgui ésser-ho pel 
motiu que sigui (un mc)tiu cc.,.rrent és el de no 
tenir altra grup on anar). 

E:l que acabem de dir fa referència al c2s de que algú parli seriose
ment i adreçant-se a un company o companya que, segons la seva opi
ni6, dificulta la marxa del grup~ 

Però també es dona el cas de que algú parla sense prendre' s seriose
ment a1lò que diu i, per tant, mancant el respecte als altres. 

En aquest· cas és quan ha d¡ aplicar-se el nivell d'exigència que 
s:exposa en el quadre de l'apartat anterior. 
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3. El comportament dels nois i noies a les reunionS (-2)~ 

Passem ara al nivell del grup~ 

E-1 grup de nqis i w·ics que cor.~pc;¡en la Unitat canvia al llarg de 
l' <3,rly: des del _cc.men.;ar.1ent .en que alguns nc es coneixen fins al fi

'nal en que això ja stha superat i tots junts han passat per un se
guit d'experiències comunes hi ha tot un proc~s. 

En aquests quadre s'hi trcben les fases del proc~s que travessa el 
grup .. 

En c~da fase els nois i noies S1 hi troben d 7 una certa manera i això 
determina el que es c0mpop~ir'l d 1una fc·rma o altra a les reunions. 

FASES 

1-. :No ens coneixémdnse..,.. 
gure~~~a.~ ... -w---------
Nois i nc.ies estan inse
gurs davant d 1 una situa
ció nova: n;hi ha que s6n 
nous; d'altra banda~··al
guns dels veteranS han 
marxat del grup& 

Els membres de la Unitat 
volen establir c;:,ntacte 
entre ells. Pretenen tro
bar en aquí poden ce>nfiar, 
en C;uí troben Sinceritat_, 
quí és autèntic. -

t:s el moment de ·1a participa-
-·....--·~-~--·--··------··--·--------·--·~---·-cio olena en la vida d~-~-9.F_t¿p4 

Superades la inseguret~t i la 
manca de ccnfiança, el grup 
arrenca .. 

Arrenca una mica "a lo locon ~ 

Ha d'aprendre a trobar una 
mesúra de les seves possi
bilituts .. 

• hi ha una ~ena de despistament 
<;cneral, 

el grup compta. poc per als nois 
i, en canvi, el Cap compte molt; 
ell és a qui s'adreça quasi tot
hom .. 

.. sovint es parlen de forma rep
tadora, es prenen la mesura els 
uns als altres .. 

a les discussions hi ha poca ,·la
gica perquè la preocupació fona
mental s6n els altres .. Les dis
cussions s6n banals .. 

.. el Cg_p ha de fer un paper d~àr
bitre. 

.. nois i noies es senten identi
ficats amb el grup .. 

• això -·és font d'un optimisme i 
ct•una joia que 1 sovint, menen 
a la manca de reali'sme~ 

eS discuteix i es decideix sobre 
bases poc racic-nals, més aviat 
afecti ves. 

' 
• els fracassos trasbalsen el grup,. 

• el Cap t'-•rna a ésser un element 
molt important per al g-rup: nr:
més ell pot exercir una funci6 
mc·deradora. 



FASES 
s 

COfJ[PORTAt·'lCnT A LES RSUNií''~-JS I 
DíScü~fSJ:c NS-·---------------· 

El grup va descobrir la 
seva identitat i Vò es
tructurar-se~ 

noies i nois semblem més responsa
bles de la marxa del grup~ fins i 
tot n 1 hi h~ que pensen en el futur. 

Es troba una mesura del 
marge de llibertat i de 
responsabilitat més ade
quats a la realitat~ 

El grup ja té una orien
taci6~ 

Ja ha trobat els proce
diments per a resoldre 
els seus problemes i pro
gressar .. 

I fins l'any que vé, que 
tornarem a començar~ 

es preocupen de resoldre els pro
blemes trobant formes d'organit
zació més estables. 

alG grups de Pi~ners/Caravel.les 
és possible que es planteigin els 
problemes derivats del fet que 
hi hagi majoria i min~ries. 

e fan el pas de les decissions per 
votacü'J a les decisSions per con-,--. 
sens general~ 

Al llarg del primer trimestre, el grup és 
poc concolidat· conèixer-se i saber en qui 
pot dipoSitar-se confiança són necessitats 
prioritàries e 

Durant aquest periode els Caps sé>n primer 
el centre del grup i deSprés l'àrbit-re de 
problemes persc_,nals~ 

Quan ja s'ha arribat a un punt d'integració 
entre n0is i noies, el grup es dispara sense 
mesurar adcqCadament les seves forces~ 

ri!entre duri això, els_·Ca!JS han de c:-Jntri
buir a que es .t·.:'qui de peus a ·terra i, tam
bé a cr:nsc,lar d? alguns fracassc,s .. 

Si he fan: amb prou i: acte, ajudaran a que 
el grup assoleixi moments de maduresa -en
cara que n0m~s sigui al camp d'estiu, ja 
s: ho va.l- en el que els nois i w_-.ies pren
dran la paraula amb tota responS3biJ:itat, 
de que siguin capaços .. 

Cal tenir cura de: 

Les condicions materials: 

~ la disposició de l'espai~ els seients han de permetre 
de veur~-' s la cara i veure els murals on s 1 exposin els 
projectes~ 

~ la.iLluminacié centrada er; el n.oc on s 1 exposin plà,. 
nols, disseny~,etco ' 

plafons, pissarres, murals, cartr6, etco 



La preparaci6 del tema .. El tema s6n els pro jec tes d'ac
tivitat-del grup ... 

E:ls proje.ctes poden ésser preparats pe-ls nois, però tam
bé pels Caps .. 

Si e1s Caps presenbm un )rojecte han de fer-ho de forma 
que s~rveixi de model~ 

També poden posar~se a disposició dels difer·ent:s equips 
de nois per ajudqr~l-~s a fer una presentació acurada i 
detallada. 

La preparació dels nois. 

Els nois han de sa_ber qu~ es farà a la reunió .. Ho sabran 
en la mesura que hag:in participat en la preparació .. 

4.2 .. -~~~oluP..<:_~e:-~t _d_e_J:_~~-'li§ 
- ~s -ïmPort·a~:t i '_in'ici .. 

'' -·- --~-' .. ~---- .. ~ 
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Si es comença en calma, amb una explicació de les regles 
del joc i l 1 establiment de l'ordre del dia, hi ha més pos
Sibi<litats que là .discussi6 sigui més serena i controlada .. 

A l'hora qUe ·ets nois van adquirint uns hàbits~ 

- Al llarg de la discussió dels diferents projectes és nece
_-ssari tenir en· COñ1pfEtdU."es coses: 

~ Que és important que el grup faci una valoraci6 clara 
de cada projecte presentat_ .. 

Per exemple, tenint en cc-mpte~ aventatges, inconve, 
nients, valoració en conjunt., 

• Que ~s important no quedar-se aturats, sin6 que la 
reunió vagi progressant~ 

Sn aquest sentit, e:s Caps poden impulsar que s'arri't)i 
a punts concrets d'acord, a petites sintesis parcials 
que, totes juntes, constitueixin la síntesi final~ 

A 11 acabament_ és imp' .. ~~rtant que t.,th0m sàpiga amb teta la 
precissiO pOSsible quin és l 1 acord que s;ha près i per 
quins motius s 1 ha impusat8 

També és interessant de fer una .valoraci6, si els fl(_,is no 
són massa c.ansats, de la f0rma c¿m ha_ ana-t: la discussióq 

4 , 3 & ~~r-'!~~~-i:..é>.·_-je_~.E-. _C..9:.P_~ 
_$1 ap6rt_en una._ propo-sta d'empresa han de limitar-sc a pre
·Sen~_ar-l·a. el!! les_mateixes e~ nd.i.cions que les dels nois .. 

.s:i:_._,no···· n.l :a.P~~ten cap, però creuen que la d ¡ algÚn· grup és 
més c0nsistS-!.n:t que les dels altres han de limitar-se a ex
pressar el seu punt de vista per mitjà d 1 un dtells 1 mante
nint els altres unu p<:.'Sicié_, neutraL. 

Si no n'aporten ni veuen avantatges especials en les de cap 
grup, poden concentrar-se millor en ajudar el's nois a ele
gir. 
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5 .. Reunions de revisió i_F.eflexió ____ ... --.---·------------· 

Aquestes reunions són diferents dc leS anteri-:-.rs .. 

Aqui no s 1 hi juga el nue el Jrup faci tal cosa o tal altre, sin6 
el que valori de certa f· rma el ~eu prcgrés i prengui o pe iens. 

D'altra banda, el.s Caps representen ara una certa proposta edu~ 
cativa que volen fer arrib,:;.r aLs nc-is .. 

5 .. 1 ~ f.}"_e •. e..a_I?_?E~.?. 
Cal tenir cura 

les condicions materials· . 

.. la disposicif. del es·pai: l 1 espai ha d 1 estar ordenat de 
forma que el grup g: encnri amb sí mateix, que n-;· hi hagi 
punts de fuga .. 

.. la il.luminaci6 baixa, dif0sa, propiciant la reflexi6; o 
intensa, ~sclatant, propiciant la cel .. lebraci6. 

- la preparaci6 del tema: 

Els Caps han ·d'haVer .f·et una refléxi6 prèvia sobre el :¿ue 
serà objecte de discussi6 a fi de poder aportar un punt 
de viséa elab:_,rat. 

Lectures, poemes, música .. T ot el que pugui contribuir a 
la creaci6 d'un estat d'ànim que centri els nois en el 

· probleme. 
la preparació dels nois; 

·La forma com se'ls hagi c0nvocat, la claredat amb que se'ls 
hagi f~'rmulat l'objecte de reflexió, l'ambientació prèvia 
són elements impC'rtants per a que estiguin disposats a par
ticipar en una revisió crítica i C<.mstructiva .. 

5 .. 2 .. p~s~.YS:..!.~~~~-~-n-~ __ d_':._}_a __ _r~e~_rJ.i.~-

A l'inici és important de crear un clima de EP~I}ança. 
C:l problema nc: és el de C·:~ntrolar la situació, sinó el de 
ccmvidar amb prc)u fermesa a la p.articipaci6 de t~.ts. 

Els ncois han estat els prc)tagonistes i els testimonis d'a
llò que s'ha de parlaro 

Ells han d'ésser els prota~(jnistcs de la ~onversa i això 
ha de quedar ben clar des del primer moment .. 

Al llarg de la_ reflexió, l'essencial és que nois i noies 
vagfi) endintsant:."'S"Ce7t'""una confr-ontació amb sí matcix(ls, 
amb els altres (els Caps són uns dels altçes), amb els 
valors àssumits pel grup i afnb les dimensi0ns trascen
dents que en cada un d;ells van covant-se~ 

En aquest sentit cal esforçar-se per: 

enc0ratjar-los sovint a participar 
.• llençar-·lo.s el repte de superar .... se a sí mateixos, de 

cercar-se més enllà 
ajudar-los a confrontar els seus punts de vista sen
se més duresa de la necessària 

~ ajudar-los a salvar- les distàncies que els separen i 
a sentir la proximitat i la calidesa dels altres~ 

• impulsar el tjrup per a que no es deturi en punts morts~ 
sempre hi ha un r;1és enllà del moment present, hem de 
cercar-lo .. 
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A l'acabament, i sobre la base d'allà on S 1 hagi arribat, cal 
·fer -el poss1ble per a obrir-se a l~eS;pe:.ça del que creiem que 

ens ba de venir i qqe anem construint~ 

- Els Caps hi tenen _un papeJ:7 .molt delicat a les reunic,ns de 
reflexió i revisió: 

d 1 una banda, han de repres.entar una prcposta de 
valors que fan als nois 

.. d 1 a-1t·+a band_a, nc poden constituir-se en jutges, 

foia contradictOri: 11 no judiqueu .. ~~" 

Essend_alrnen·t, han· d'aportar a la reunió la sevu. persona, la 

seva humanitat, feta de certeses, de dubtes i esperanceso 

Han de fer palesa quina és la seva aposta a la vida~ Però 

-no poden'- :imposar-la. 

Han d: interven_ir amb tota l' hones-tei,da;t i coherència que pu

guin. No· s'6h al ·consell per a ens'et1:yar ni pontificar, sinò 

per a cc·mpu.rtir amb els nois i noi~s la valoració d'una ex-. 
per_iè·ncia.. , 

No poden dir gaire més sinó: 11 jo··ho--veig així, i tu? 11 , Però·:·. 

h~n de dir-ho atnrgant als nois i noies teta la seva llíber,... 

tat, fent-los sentir que és ~na llibertat carregada de res-
ponsabi-ii tat~ · 

La veu dels Caps ha d'ésser 
-.canvi d'actituds~,~ 

una cr¡da a la conversió, al 

.... ~ pkrò e 1 Cap no s_ap quina és l'act-itud precisa que h~ de 

prendre en Joan e la· Ha_ria, això només hp saben ells~ 

- Ha d'ésser una crida- imperiosa, ningú nv_ ha de quedar-se 
quiet. Però ha d 1 ésser una crida re:spetuosa, cadascú ha de 

descobrir la_ direcció que ha de mou-re' s .. 

Asnectes tècnics de la intervenció dels Caps .. 
--~:: -·-------------~-----------------

-Hi ha algunes tècniques que poden ésser útils i les exposem 

tot seguit, 

Però que ningú he< fi! to_t ~ la -·tècnica .. Mai la tècnica no 

ha de servir d'excusa per a la humanitat. 

- la reformulació:·- consis.té'i:x a _tc--rnar a dir, ar:1b paraules -----------·...... ' ; 

diferents,_ allo que algun ~oi o noia hun comunicat al 
grup. 

La reformulació serve~x per a explicar millor allò que 
algú no sap com voldria.,_. fa que els altres escoltin i 
s'ho pensin .. 

La refr,rmulació contribuiex a ll-igar el -diàleg del gn.!p. 

-La síntesi: consisteix a cercar punts d'acord entre el 
que han comunicat varis nois i noies: Hem sembla que el 
que tú, tú i tú heu dit, cc_.incideix en això .... '] 

La síntesi serveix per a centrar les qüestions i per a 
senyalar fites per al progr~s de la discussi6-
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L'eco~ consisteix en demanar a algun noi o ·noia que -contesti 
el~ateiY. una pregunta que ha fet al grup o al Cap. 
També pot fer-se l 1 eco demanat que la pregunla de l 1 un la 
rcspon0ui un u.ltre concret o quulsevol me~bre d8l ~upo 
L' èc-:-. serveix per u que es ref..-,rmulin amb més profundi-tat 
les preguntes i es faci 1 1 esforç de cercar-lli petsc,nairrient 
la resposta. 

- ~~~ir:~.-~).: consisteix en c-:-1municar àl grup ç;:.m Se 1 l veu. 

Per exemple' ;'em serñbla que· en uqucst moment us està passant 
això; és veritat?;¡ o 0 bé, ;1Ús veig com Si us estéssiu esfor
çan.:t per a _q.clu.rir aquest problei:la; és cert t) no?' 1 ~ r• bé' 
'•tinc la sensaci6 que f~giu d¡estudi 1', 11 tinc la sensaci6 que 
tal deu estar patint'1

., 

El mirall s'adreça norm~l~ent al grup~ 
Servei;f:-. pt:r a que la co_munitat es contempli a sí matèixa 
en aque:st-_ m?teix momen--f,-~·rètorni a la realitat immediata, 
i repre·ngui el c3.mÍ després de ;¡s.entir-se¡¡ viva. 

En un altre e_· rd re de c;-;ses, cal dir que hi ha si tuaci~n$ que s.:'·n 
o ''semblen probl•Jmàtiqucs: xerrameca sense objectiu precís, fu
gir d'estudi, silencis, etc~·e .. 

• Breument: 

-cal n(_- tenir p-::.~r del silenci del grup~ l'blt s(vint el si
lenci és plè de si9nificat i, en·èara que w-' se:nprc poguem 
copsar-lo, ha de respectar-se. 

si el silenci és r.:-:,més ·q.'-alguna o algunes pers<::nes, es bó 
de repetir les invitaciòhs a _parlar, a que parli h-thc>m .. 
¡:>erè és més delicat de dir· a algú que fa esL-na que nc: diu 
res .. P0t fer-se, sempre 1. quan no sigui una ·per SL> na excesSi
vament tímida, intere:;;sant-se per les raç.ns del del seu si
lenci i respectant-li el dret a :-:<antenir-1(,·._-. 

- quan algú parla massp. o manipula la discussiÓ aprç.fit<int que 
els CaDS ;nantenen un· 'u més respectuós,·-cal ne>- molestur-se 
amb ell: si ho fa és qu.e pateix i alleuja la seva tens-ié. 
d 1 a que s ta <n<J.nera.~ 

Abans que res,· és necesr.àri comprendre això~ 

Però també cal que èl xerraire vagi callant i el grup parlL 
Una f(·r!'la de r:esf'.ldre el pr<::>blema é-S interessar-se de manera 
ben clara i ben oberta davant de tots pel fet que el grup es
"tigui apàtic, calli i deixi la inic.ia.tiva a una sr.-·la persona,. 

- quan e 1 grup :1fuig d 1 es tudi 11 , quan s t escapa de- parlar d 1 un 
probler.1a que li resulta incòmode, és i_mportant dc nc deixar
-lo en ·aquesta situació que,. a l.a f-i, li durà un sentiment 
dc frustaci6 i de falsétat. 



Una f0rma d'ajudar el grup és: 

ler~ Formular el p!"'oblerna que el grup sembla d<.=fugir~ 

2on" Dir ten cl.:trêl~.~ent 1ue és probable que s'estigui defugint perquC portarà unes i¡¡c:::mc·di tat: s i unes tensivnso 

3er" Cal ex licar quines seran probablement aques~ tes tensions, i després analitzar-les una pel:' 
una 

4rto Sj. s'analitzan ben analitzades, amb respecte i profunditat, allò que era perillÓs i temible 
V3 deixant de ser-ho i el problema esdevé menorooo i p0t ésser discutito 

lC 

Aquesta fitxa és basada en el:; llibres de Roger J'.lucchielli ' 1 La dynamique des groupesll, :·La conduí te des reunions 11 i '1Le travail en equipe11 de les Edith'•ns SSFo Paris .. 


