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scar Wilde va dir
que la cosa que
menys el conven-

cia dels socialistes era
que feien massa reunions.
Sense caure en la reunio-
nitis temuda per l’escrip-
tor dublinès i per tants
altres, hem de reconèixer
que les reunions són un
element fonamental en la
vida dels grups, un mitjà
indispensable per posar-
nos d’acord, conèixer-nos
i fixar-nos objectius co-
muns.

Possiblement no ens
sabria greu practicar tan
sovint l’art d’escalfar ca-
dires si no fos també per-
què molts cops, massa
cops, les reunions són es-
tèrils, avorrides, llarguís-
simes. Quantes persones
no han abandonat un
grup o un moviment so-
cial fartes de tantes reu-
nions inútils? Que
d’energia perduda, quan
les reunions mateixes po-
drien ser una font d’apre-
nentatge col·lectiu! 

Per tant, deixem de fer
reunions pallissa i fem
reunions eficaces, partici-
patives i cordials. Però, com? Doncs, per dir-ho amb
tres verbs: podent, volent i sabent.

Poder
Per participar en una reunió de manera profitosa, les
persones hem d’estar formades i informades. El volum
d’informació no ha de ser ni massa ni massa poc, sinó
òptim, allò que necessitem saber per formar-nos un
judici sobre la qüestió. Com que la informació és po-
der, farem bé de repartir totes dues coses passant uns
dies abans de la reunió la documentació que s’hi dis-
cutirà, creant una llista de distribució, posant un tau-
ler d’anuncis, editant un butlletí intern...

Poder vol dir també participar a les reunions en
igualtat de condicions: evitant els lideratges carismà-

tics o autoritaris, enterrant
les intervencions agressi-
ves o mitineres, parlant
tan sols el necessari per-
què tothom pugui parlar,
no menysvalorant les opi-
nions d’aquells que no són
“del nostre grupet” quasi
abans de sentir-les, etc.
Hem d’anar amb compte
també per evitar altres for-
mes més subtils d’exclou-
re; per exemple, l’horari de
les reunions pot limitar la
participació de sectors de-
terminats: la gent que tre-
balla, les dones que
carreguen amb la feina do-
mèstica... En resum, és
molt important cuidar tant
el marc com el procés de la
reunió per tal que tothom
pugui assistir, parlar i de-
cidir. 

Voler
L’estructura més democrà-
tica col·lapsa davant les
obstruccions d’unes quan-
tes persones que, en
comptes de participar, vo-
len rebentar la reunió.
Sense arribar a aquest ex-
trem, és corrent trobar-
nos amb participants que

prefereixen obtenir el reconeixement públic o mantenir
el seu estatus abans que aconseguir els objectius del
grup. Perquè una reunió funcioni, tots i totes hem de
posar de la nostra part.

Saber
Se’ns ha educat per treballar individualment, pitjor en-
cara, per treballar sota les ordres d’un superior. En
canvi, no ens han ensenyat habilitats per treballar en
equip, per participar en reunions, per saber escoltar... I
és que calen uns mínims coneixements per fer reunions
eficaces, participatives i cordials. Precisament la inten-
ció d’aquests Quaderns és contribuir modestament a
facilitar aquests coneixements. 
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1. PREPARAR LA REUNIÓ
1. Els temes a tractar
Com més fonamentades, reflexionades i contrastades es-
tiguin les idees abans de fer l’assemblea, amb més encert
i agilitat es durà a terme. Existeixen diverses fórmules
per preparar el temes abans d’arribar a la reunió, com
distribuir els documents de què es parlarà o organitzar-
se en petits grups de treball per portar propostes de te-
mes a la reunió.

2. Fer la convocatòria amb una proposta d’ordre del dia
És convenient que la reunió es convoqui amb prou ante-
lació i que tothom disposi de la proposta d’ordre del dia.
En l’ordre pot ser útil marcar els objectius de cada punt
(informar, prendre decisions, opinar...), els mètodes que
s'utilitzaran per tractar-lo i el temps que s’hi dedicarà.

L’ordre del dia ha d’estar obert a novetats i suggeri-
ments perquè és una proposta que algú pot pensar que
cal modificar o alguna urgència ha pot fer necessari. Per
tant, cal deixar un marge en l’ordre del dia per a aquests
temes, bé sigui incloent-hi un punt d’“altres” que serveixi
per a les propostes d’última hora, bé dedicant un temps
al principi de la reunió perquè tothom proposi el que vul-
gui i refem l’ordre del dia.

3. Endreçar l’espai de la reunió
Sempre és bo arribar vint minuts abans per preparar l’es-
pai on es farà la reunió. Un espai net ens dóna bon rotllo.
S’haurà de distribuir el mobiliari i la gent de tal manera
que no es creïn “grupets” i que tothom pugui parlar en
igualtat de condicions. Per això cal tenir en compte els
factors següents:
a) Mirar-se: és bo que tothom quedi al mateix nivell i pu-

gui mirar-se a fi de facilitar la comunicació verbal i no
verbal. Ex: en forma de circumferència, pentàgon o
el·lipsi.

b) Nivell: o tothom ha d’estar assegut en cadires o tothom
seu a terra, o tothom està dret. No s’han de fer servir

tarimes ni desnivells; només estan justificats quan es
tracta de reunions molt nombroses per facilitar la vi-
sualització.

c) Concentració: és molt important que durant la reunió
no hi hagi res que pertorbi o molesti la gent. Val més
desconnectar els mòbils i deixar qualsevol altra activi-
tat per a més endavant. 

4. La durada de la reunió
1. És convenient no fer reunions de més de dues hores i

consensuar la durada abans de començar. Passat
aquest temps, es nota el cansament i la crispació de la
gent, el rendiment baixa, no s’escolta els altres, etc. 

2. Tractar cada tema requereix un temps que, més o
menys, es pot calcular. Cada x temps és bo fer un des-
cans de cinc o deu minuts per sortir de la sala i esbar-
gir-se.

2. TRIAR EL TIPUS DE REUNIÓ ADEQUADA
Es poden distingir diferents tipus de reunions segons
l’objectiu. En el cas dels col·lectius que es reuneixen de
forma regular, aquestes distincions queden reflectides en
els diferents punts de l’acta d’acords.

Reunions informatives
L’objectiu és oferir dades als oients sobre determinats te-
mes d’interès. Així una assemblea informativa serà satis-
factòria si les dades han estat ben assimilades. Això
dependrà de la capacitat de qui les exposa i de qui les rep. 

Cal informar sobre alguns aspectes que a primera ins-
tància no semblen importants. Si estem parlant d’una
reunió que hem mantingut amb algú, ajuda a emmarcar
el que es va dir, si expliquem també com era el lloc on es-
tàvem, el tracte que vam rebre, etc.

És bo recordar als assistents que preguntin tot allò
que no tinguin clar. 

En reunions més grans caldrà cuidar la forma com
exposarem la informació, tenint en compte els coneixe-
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La presa de decisions individuals
comporta una sèrie de perills com a
conseqüència dels motlles que cada
un té i que ha adquirit al llarg del
seu procés de creixença. La realitat
que percebem quan som adults la
interpretem d’acord amb els motlles
mentals que ens hem fet.

Esmentem sis motlles individuals
que distorsionen la realitat:
a) El motlle del conformisme: que-

dar-se amb la primera decisió no
sent aquesta la millor.

b) El motlle més sensible: no és con-

venient prendre decisions en el
moment més calent, perquè sor-
geix el motlle més traumàtic.

c) El motlle del pensament amòrfic:
quan no hi ha ordre no es poden
prendre bones decisions; de ve-
gades la forma que dóna l’ordre
necessari és una idea que sorgeix
d’una altra persona.

d) El motlle de la perspectiva: quan
es decideix individualment es
veuen les coses des d’una sola
perspectiva i aquesta pot ser
errònia

e) El motlle del focus i el fons: una
persona no pot veure dues coses
alhora; la ment decideix què po-
sem de focus i què de fons. El fo-
cus és allò més important per a
nosaltres; per a uns són els di-
ners, per a d’altres les relacions
humanes, per a uns tercers el me-
di ambient. etc.

f) Correcció d’errors: la ment neces-
sita ordre per la qual cosa ten-
deix a dissimular els errors, cosa
molt perillosa a l’hora de prendre
una decisió.

Debats col·lectius, decisions millors
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ments dels altres, no donant coses per sabudes i apor-
tant material que pugui facilitar la comprensió: esque-
mes, diapositives, material visual o sonor, etc.

Reunions de creativitat o de generació d’idees
A vegades cal dedicar algunes reunions a produir idees o
solucions per als problemes. Una de les tècniques més
útils per a aquest objectiu és la pluja d’idees.

Per dur a terme la pluja d’idees és necessari establir
un objectiu definit, realista i obert a tota mena de solu-
cions. Per iniciar-la, caldrà que tothom se senti còmode i
desinhibit. Cadascú, seguint l’ordre de la rotllana o es-
pontàniament, va dient aquelles idees sobre el particular-
que se li passen pel cap, sense haver-les reflexionat
massa abans. És fonamental no criticar o desqualificar

cap proposta. Algú s’encarregarà de recollir les idees que
surten per discutir-les després; ho pot fer en un full o,
millor encara, escrivint-les a la pissarra o el paperògraf

Reunions de discussió
A vegades l’objectiu de l'assemblea és posar en comú les
diferents opinions que es tenen sobre un tema, i contras-
tar-les per enriquir-nos i, eventualment, decidir.

Per confrontar i generar arguments, s’ha d’emprendre
una discussió oberta, on aquests es produeixin i validin,
analitzant tots els elements, alternatives, avantatges i in-
convenients. Per avançar, és bàsic centrar-nos a criticar
un argument però mai la persona que el formula.

Quan busquem l’intercanvi d’opinions, i no tant la ge-
neració d’arguments, haurem d’afavorir una discussió or-
denada per tal de trobar punts en comú i intentar que hi
hagi una bona predisposició de la gent a escoltar i cedir.
És necessària una actitud favorable per part dels assis-
tents, que vulguin escoltar i posar-se en el lloc de l’altre.

Reunions de coordinació
Les plataformes que estan formades per reunions que ac-
tuen en un determinat camp es coordinen entre elles per
dur a terme una acció de caràcter més global. Es tracta
d’unir esforços per un mateix objectiu. Però la coordina-
ció entre els diferents grups acostuma a comportar deter-
minades dificultats.
a) Representants: cal escollir representants de cada enti-

tat participant perquè transmetin les seves inquietuds
a la plataforma i viceversa. Aquesta persona no ha
d’expressar la seva opinió, que ja ha d’haver fet durant
la reunió de la seva assemblea local, sinó l’opinió de
tot el grup que representa. La feina de representant
pot ser rotativa o recaure en una persona que defensi
bé allò que s’ha decidit. Sovint la solució més realista

és la intermèdia: no es
tracta que sempre sigui la
mateixa persona, ni que to-
thom hagi de ser represen-
tant per força; unes
quantes persones es poden
anar tornant mentre la res-
ta no s’animi a provar-ho.
b) Ritmes de treball: la po-
tencialitat de la plataforma
dependrà del treball que fa
cada grup en el seu àmbit o
territori.
c) Presa de decisions demo-
cràtica: per prendre deci-
sions, s’haurà de comptar
amb l'aprovació dels mem-
bres de totes les entitats
que la conformen, i vigilar
que no s’adoptin decisions
des de la mateixa platafor-
ma directament.

En altres ocasions,
aquestes reunions coordi-

nen les comissions de treball dintre d’una mateixa entitat
bàsica. La finalitat és articular tots els recursos possibles
per fer un treball determinat. En aquest cas, és molt im-
portant que els canals de comunicació siguin multidirec-
cionals i no sols de dalt a baix o parcel·lats.
a) Autonomia de les comissions: en les reunions de repre-

sentants cal establir les línies generals de treball, po-
sant en comú els avenços i obstacles amb què cada
comissió s’ha trobat. Però a l’hora de prendre decisions
s’ha de respectar els ritmes de treball de cada comissió
i intentar no interferir-hi.

b) És important deixar per escrit les decisions que es pre-
nen i els compromisos que s’adquireixen, i les dife-
rents opinions i posicions amb què s’ha trobat
l'assemblea de representants.

Reunions decisòries
L’objectiu és prendre decisions fruit dels consens col·lec-
tiu; només s’ha de procedir a votar quan el consens sigui
impossible.



A les reunions prenem decisions de diferents nivells,
bàsicament les decisions operatives (que afecten al dia a
dia) i les decisions estratègiques (que afecten els nostres
principis o projectes). Per a les operatives, moltes vega-
des amb l’opinió majoritària o, fins i tot, acceptant com
a prevalent l’opinió de qui haurà de fer efectivament la
feina, ja n’hi ha prou. En canvi, per a les decisions es-
tratègiques cal arribar sempre a un consens. 

Per arribar al consens, cadascú ha de cedir en allò
que considera poc important, i no capitular, perquè “no
val la pena discutir”, en allò que considera important
mentre no sigui convençut pels altres. La diversitat d’o-
pinions constitueix una font de riquesa per al grup. De
vegades l’opinió discordant pot ser la més encertada; si
no, per un excés de confiança en el criteri del grup, o
perquè ningú s’atreveix a expressar la pròpia opinió per
“no dur la contrària”, tots acaben pagant per una deci-
sió equivocada.  

En un procés de dissens i consens, cadascú ha de
saber exercir tres llibertats: la llibertat de cedir en les
coses secundàries, la llibertat de canviar d’opinió quan
els altres ens convencen i la llibertat de mantenir l’opi-
nió en les coses importants mentre els altres no ens
convencin.

AVANTATGES DEL CONSENS
1. Tothom queda satisfet de l’acord, no es coven greu-

ges.
2. La decisió és més efectiva, ja que tothom està dispo-

sat a complir-la.
3. Afavoreix la cohesió de grup.
4. La decisió acostuma a ser millor, perquè és fruit de

diverses perspectives.

QUATRE TÈCNIQUES PER AL CONSENS

1. Practicar l’escolta empàtica
Saber escoltar és més que esperar el torn per parlar
nosaltres. Saber escoltar és comprendre les raons que
ens dóna l’altre i els sentiments que hi ha darrere les
seves paraules. Si comprenem a fons els arguments i les
necessitats de l’altre, si valorem les seves aportacions,
normalment trobarem alternatives que integraran les
diverses opcions, la qual cosa no ha de ser per força
una mitjana entre posticions sinó una tercera alternati-
va que millora les posicions oposades. Es tracta de bus-
car fórmules guanyar -guanyar, en comptes de
guanyo/perds o perdo/guanyes.

2. Utilitzar missatges “jo” en la discussió
“Em sap greu trobar-me papers a terra” i “Ets un brut,
llençant papers a terra” són dos missatges referits a
una mateixa situació, però que provoquen reaccions

ben diferents. El primer és un missatge “jo”; el segon un
missatge “tu”.  Mentre que els missatges “tu” (tu pen-
ses, tu dius, tu fas...) responsabilitzen l’altre i pretenen
interpretar els motius de les seves accions, els missat-
ges “jo” no són agressius, simplement expressen com
pensem i ens sentim. Per això són els més apropiats en
un procés per arribar a un acord.

3. Definir bé les discrepàncies
Moltes diferències són fruit de malentesos i exagera-
cions; per això és tan important en una discussió reca-
pitular i garantir que l’altre entén la nostra opinió i
nosaltres la seva. 

4. Negociar solucions sense perdedor
Estem educats per pensar que en un conflicte sempre hi
ha algú que guanya i algú que perd. Com és natural, és
molt difícil consensuar amb algú si aquest algú sent
que si “afluixa” serà considerat perdedor. Per això és tan
important trobar solucions en què totes dues parts sen-
tin que guanyen.

5. Ajornar la decisió
Si no ens posem d’acord, i disposem de temps, és bo
ajornar la decisió per repensar la pròpia posició o per
aconseguir més informació.

moderar i consensuar
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En les reunions una mica nombroses (més de deu perso-
nes, posem per cas), resulta molt útil nomenar una per-
sona moderadora. La seva funció ha de consistir a
ajudar el grup a assolir els objectius que s’hagi marcat
per a la reunió. 

Aclarim, pero, que moderar no significa liderar ni di-
rigir, sinó simplement prendre la responsabilitat d’aju-
dar el grup a assolir els objectius que aquest s’hagi
marcat, que en principi seran:
a) Tractar tots els punts de l’ordre del dia.
b) Fer-ho en el temps disponible prefixat.
c) Segons cada reunió, prendre decisions, produir argu-

ments, informar, generar idees o coordinar-se.
d) Atendre's als principis d’eficàcia, participació demo-

cràtica i relacions cordials i cooperatives.
La persona moderadora ha d’assumir la responsabi-

litat de dinamitzar la reunió amb preguntes, propostes,
distribuint la paraula i el temps, escrivint en un paperò-
graf o pissarra els acords, els interrogants, els pros i
contres que hagin aparegut, etc. Tot i amb això, aconse-
guir que la reunió arribi a bon port no sols és responsa-
bilitat seva sinó de tot el grup; per això cal una bona
predisposició de totes les persones assistents. L’ajut de
la persona moderadora difereix del que han de dispen-
sar tots els altres en dos sentits: que explícitament el
seu principal objectiu dins la reunió és contribuir a la
bona marxa del grup (i no pas expressar la seva opinió o
influir en els altres) i que el seu ajut adopta la forma de
tenir cura dels aspectes tècnics i organitzatius propis de
qualsevol reunió.

El moderador ha d’estar alerta a com es desenvolupa
el procés de comunicació dins el grup, el clima de la
sessió, els rols que cadascú hi exerceix, etc., ha de fo-
mentar la participació de tothom i animar-la si no es
produeix. Només haurà d’intervenir quan sigui necessa-
ri, sempre fent-ho amb amabilitat i respecte.

QUI MODERA?
Hi ha diversos criteris a l’hora de designar qui modera-
rà. Es pot triar una persona o altra segons el seu pre-
visible grau d’implicació en els temes de la reunió: val
més que la persona que moderi l'assemblea estigui poc
implicada en els temes que s'han de parlar; li serà més
fàcil està per la seva tasca i ser equànim en els debats.

També es pot triar segons les capacitats de cadascú
per moderar. Finalment, també es pot decidir que la
moderació es faci de forma rotativa, un criteri que té
dos avantatges: ajuda que tothom conegui millor el grup
i les seves dinàmiques, i el fet que tothom visqui les difi-
cultats de moderar propicia ajudar més en reunions
successives la persona moderadora.

COM MODERA?
a) Inici: El primer que fa la persona moderadora és pre-

sentar i repassar l’ordre del dia:

1. Llegeix els enunciats i diu de què tracten, si cal.
2. Exposa els mètodes de treball previstos i el temps
assignat a cada punt.
3. Dóna lloc a preguntes i comentaris.
4. Modifica l’ordre del dia segons la voluntat del
grup.
5. Aconsegueix finalment el consens per a l’ordre del
dia. 

b) Posar al corrent: Si algun membre no està ben infor-

mat sobre qualsevol tema que es tracti, la persona
moderadora en farà la presentació i els aclariments
necessaris, si no és que hi ha algú altre que el coneix
millor per fer-ho.

c) Tractar els temes acordats. Caldrà atendre a:
1. Presentar els temes. 
2. Recollir totes les opinions i animar tothom que hi
digui la seva per tal d’enriquir els resultats.
3. Tallar discussions reiterades entre dues persones,
qui monopolitzi la paraula o quan es repeteixi massa
un argument. 
4. Assegurar-se que hi ha unanimitat en els acords i
consultar abans d’establir -los. Cal detallar els
acords que es prenen per estalviar-se malentesos
posteriors.
5. Fer síntesis de les opinions sorgides en els debats.
6. Buscar punts d’acord i esmentar-los per animar el
grup a continuar progressant.
7. En situacions difícils, saber utilitzar l’humor, els
agraïments o, per exemple, els silencis de reflexió.
Si es volgués intervenir directament en allò que s’es-

tà parlant, la moderadora haurà de renunciar al paper
de moderador per cedir-lo a una altra persona.
d) Tancar la reunió. Pot ser bo acabar sintetitzant els

resultats assolits, agrair la participació de tothom i
recordar les pròximes trobades o convocatòries.

22..  LLaa  mmooddeerraacciióó
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RRoollss
Dins un grup, acostumen a emergir diversos rols, que serien com conductes típiques que ens caracteritzen, a les per-
sones, en un context social. Cada participant en una reunió pot representar més d’un rol i representar-ne de diferents
en una altra reunió.

ROLS CENTRATS EN LA TASCA
1. Inicia i contribueix
Suggereix noves idees, noves mane-
res de veure els problemes, aporta
solucions.
2. Busca informació
Demana aclariments i informació.
3. Dóna informació
Proporciona dades per prendre deci-
sions i aporta fets de la seva expe-
riència.
4. Dóna opinió
Proporciona opinions, valors i senti-
ments.
5. Resumeix
Reuneix les idees, suggeriments i
comentaris dels altres.
6. Coordina
Defineix la posició del grup respec-
te als seus objectius i reorienta la
discussió o la situació si creu que
cal.
7. Dissenteix
Assumeix un punt de vista diferent,
argumenta en contra, assenyala
errors.
8. Avalua
Valora la qualitat dels esforços del
grup.
9. Estimula
Anima el grup quan la seva energia
afluixa.
10. Enregistra
Compleix una funció de secretari i
memòria del grup.

ROLS CENTRATS EN LA CO-
HESIÓ DE GRUP
1. Estimula
Recompensa els altres mit-
jançant la concòrdia, la cor-
dialitat i lel reconeixement.
2. Harmonitza
Fa de mitjancer en les dife-
rents opinions.
3. Transigeix
Canvia la seva posició en
benefici del grup.
4. Facilita
Intenta mantenir obertes les
vies de comunicació, ani-
mant la participació de to-
thom.
5. Segueix passivament
Accepta les idees dels altres
i fa la funció d’auditori per
al grup.

ROLS INDIVIDUALS
1. Dominant
Intenta afirmar la seva auto-
ritat. Sempre s’ha de fer el que vol.
2. Agressor
Redueix l’estatus dels altres, ataca el
grup, etc.
3. Obstructor
S’oposa a tot, intenta reobrir temes
ja consensuats.
4. Sabotejador
Posa pals a les rodes als debats i
acords del grup subtilment.

5. Cerca reconeixement
Comenta les seves realitzacions, ex-
hibeix els seus coneixements...
6. Es confessa
Expressa els seus sentiments, idees
personals...
7. Juganer
No segueix la reunió i es posa a fer
pallassades i comentaris irònics.
8. Impacient
Vol “matar” els temes de qualsevol
manera.
9. Influenciable
Davant d’algú que té el paper de líder
es deixa arrossegar.
10. Cerca ajuda
Intenta obtenir respostes de “simpa-
tia” d’altres membres del grup.
11. Defensor dels interessos especials
Diu parlar en nom de “la comunitat”
o “els treballadors” dissimulant els
seus propis interessos.
12. Desertor
Desconnecta de la reunió.



A. Sabotatge

Objectius:
✓ Adonar-se de la dinàmica d’un grup.
✓ Superar barreres.
✓ Crear confiança en el grup.

Descripció:
La persona animadora del grup ha d’explicar el signifi-
cat de la paraula “sabotatge”. Sabotejar és molt diferent
de destruir. Qui saboteja ha de fer-ho de manera molt
subtil i encoberta. Després d’aquesta explicació es de-
mana als membres del grup que diguin com saboteja-
rien diferents situacions. Per exemple, una conversa
entre amics amb frases com “Estic massa cansada per
escoltar-vos”, o com sabotejarien un joc dient: “Ja hi he
jugat moltes vegades”, o un acudit amb un “Ja el sé!”.

Quant tothom ha comprès en què consisteix el sabo-
tatge, es divideix en grupets de tres persones. La perso-
na A explica els seus problemes a B. B tan sols escolta i
aprova o nega en silenci. C intenta sabotejar aquesta
comunicació, interrompent-la de la forma més subtil
possible. Al cap d’una estona s’intercanvien els papers
de manera que cada persona experimenti els tres pa-
pers. Al final es pot fer una ronda amb la frase: “He des-
cobert...” i una altra amb “Podria ajudar el grup...”

(Extret de Delgado, Fidel. El juego consciente. Integral
Ediciones. 1986, Barcelona)

B. Endevina qui ho ha dit

Objectius:
✓ Augmentar la confiança en el grup.
✓ Aprendre a donar i acceptar frases afectuoses.
✓ Sociabilitat

Descripció:
Es juga en cercle. Una persona surt de l’habitació. Els
altres diuen una frase positiva sobre la persona que s’-
ha anat, tractant de basar-se en alguna cosa que no-
més elles saben sobre la persona que és fora. Quan
torna a entrar, s’asseu enmig del cercle i algú li repeteix
totes les frases, una darrere l’altra. Ha d’intentar encer-
tar qui va dir cada una.

(Extret de Delgado, Fidel. El juego consciente. Integral
Ediciones. 1986, Barcelona)
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Diversos estudis mostren
que:

✖ A les reunions, els ho-
mes tendeixen a donar
opinions i fer propos-
tes, mentre que les do-
nes tendeixen a ser
amistoses i estar d’a-
cord amb els altres.

✖ Els homes interrompen
més les dones, quan
parlen, que no a altres
homes. Les dones tant
solen interrompre un
home com una dona.

✖Les dones cerquen més
assentiment dels altres
quan parlen que no els
homes. 

✖Les dones que assumei-
xen rols de lideratge en
una reunió acostumen
a ser rebudes més hos-
tilment que els homes
que fan el mateix.

✖Els líders, siguin dones o
homes, acostumen a as-
sumir característiques
de rol de “gènere” mas-
culí.

La discriminació de gènere 
en les reunions

Quan en una reunió, adoptem un rol o un altre, és com si fóssim actors o actrius d’una obra de teatre. En certa manera,
estem jugant. Simular aquests jocs amb uns altres jocs ens pot ajudar a ser més conscients de com actuem. Tot seguit us
proposem dos jocs per entendre millor els nostres rols i les dinàmiques de grup.



Llibres

✓ Lorenzo Vila, Ana Rosa; Martínez López, Miguel.

Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorga-

nización. Traficantes de Sueños, 2001, Madrid.

✓ González, Pilar.; Silva, Manuel; Cornejo, José

Manuel. Equipos de trabajo efectivos. EUB, 1996,
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✓ Bustos, Cristina; Moreno, Antonio. Los equipos.

Edex, 2000, Bilbao..

✓ M. Beal, George; Bohlen, Joe M.; Raudabaugh, J.

Neil. Conducción y acción dinámica del grupo. Ed.

Kapelusz, 1964, Buenos Aires.

✓ Delgado, Fidel. El juego consciente. Integral
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Webs sobre dinàmiques de grups

✓ sardis.upeu.edu.pe/~alfpa/dinamicagrupos.htm

✓ http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/
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