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Le Creusot té una població de 31.804

persones (6), dels quals un 48'07 % són homes (15.288) i el

51'93 % restant dones. Com es pot observar a la gràfica N°.

56, que recull la distribució per edats de la població de

Le Creusot, hi ha un 41 % de la població que té més de 45

anys, segurament per un descens en la taxa de mortalitat

dels últims anys. En funció d'aquestes darreres dades

podríem considerar que aquesta és una població vella.
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GRÀFICA N°. 56: Distribució per edats de la població de Le
Creusot (França).

(6) Les dades que es presenten tot seguit han estat extretes de les estadístiques mancipáis i
corresponen a l'any 1.983. Soc conscient de la sanca d'actualització de les dades poblacionals,
però he hagut de dependre, per la distància física, del que ells s'enviaven per correu. Malgrat
tot, crec que aab la resta de dades, que si estan al dia, nou pot fer-se una idea bastant clara
d'aquesta cotunitat.
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La població activa constitueix un 40'08 %

(12.748) de la població total, dels quals un 60'06 % són de

sexe masculí (7.656) i el 39,94 % restant (5.092) de sexe

femení. La població activa és considerablement superior

entre els homes que entre les dones. El 50'70 % dels homes

de Le Creusot constitueixen població activa, mentre que

d'entre les dones només ho serien el 30'83 %.

Pel que fa als sectors d'activitat, hom

comprova que aquesta població s'orienta fonamentalment vers

la indústria i el sector terciari, ocupant la primera a un

49'56 % de la població activa, i la segona un 37'49 %.

Les categories socioprofessionals es

distribueixen de la següent manera:

- Agricultors 16 (O'l %)

- Artesans, comerciants,
caps d'empresa 988 (3'1 %)

- Quadres, professions intel·lectuals
superiors 748 (2'4 %)

- Professions intermitges 2.012 (6'3 %)

- Empleats 2.836 (8'9 %)

- Obrers 5.828 (18'3 %)

- Retirats 4.900 (15'4 %)

- Sense activitat professional
(compresos els aturats que mai
han treballat 14.476 (45'5 %)

TOTAL 31.804
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Com es pot observar per aquestes dades Le

Creusot és una població fonamentalment obrera amb un alt

index de atur.

Malgrat tot, sembla existir una certa

qualitat de vida, atès que les mateixes estadístiques

assenyalen que el nombre mitjà de persones per allotjament

és de 2'51; el nombre d'habitacions per allotjament 3'23; i

el nombre mitjà de persones per habitació O'78. Aquestes

estadístiques estan fetes sobre el que s'anomena

"residències principals", en tot cas caldria comprovar

quina realitat representen dins la població.

Històricament Le Creusot forma part d'una

regió tradicionalment minera i siderúrgica. La regió de la

Borgonya francesa segueix aquesta tradició des del 1.600.

Le Creusot constitueix una ciutat típica de l'època de la

revolució industrial. Vista des d'un mirador que domina

tota la vall la ciutat apareix dividida en dos per una

línia en forma de "S", conformada per els "alts forns", "la

fàbrica", al voltant de la qual s'ordenen tots els

edificis. Els vilatans expliquen que durant la guerra el

poble va ésser bombardejat i destruït, però no va haver-hi

cap bomba que toqués la fàbrica ( 7 ) .

(7) Si el poble està dividit per la fàbrica, als voltants d'aquell existeixen diverses nines tant
obertes (al aire lliure) COB tancades (de profunditat). En l'actualitat la gran aajoria estan
tancades per efecte de la reconversió industrial. Vaig tenir ocasió de visitar-les durant la Beva
estança i vaig poder coaprovar que existeix un respecte quasi reverencial entre la població per
aquets llocs.
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Le Creusot, coro a típica ciutat industrial,

ha estat subjecte de nombroses migracions al llarg

d'aquests darrers segles. Es diu per exemple que de 1.851 a

1.866 la població va passar de 8.000 a 24.000 habitants

(FRANÇOIS, 1982:35). A les estadístiques de 1.983 es diu

que des de 1.974 fins aleshores la població es va

incrementar en 5.948 persones, de les quals 2.872 n'eren

població activa (8).

L'època de la reconversió industrial

(principis del 80) va ser viscuda per aquest poble amb

força dramatisme. Una de les històries que il·lustren

aquest fet i que està recollida en l'espectacle "Messe des

travailleurs" és la història de Jeff. Aquest era un jove

que es va quedar sense feina i sense expectatives vers el

futur. Aleshores es va llençar des de la torre de la mina i

es va suïcidar. Va deixar una nota en què deia: "Cedeixo el

meu cos a la ciència. Al menys servirà per alguna cosa".

Aquest fet dramàtic va commocionar tot el poble.

En l'actualitat la realitat comunitària i

professional ha canviat força a Le Creusot, D'ésser una

ciutat fonamentalment industrial ha passat a ser, o està en

camí de fer-ho, una ciutat capdavantera en quan a empreses

d'alta tecnologia. A partir de 1.985 es va endegar als

mateixos terrenys de "la fàbrica" (35 hectàrees) el pla

(8) Le Creusot és una població aab solta eaigració, de fet durant la neva estança, vaig tenir
l'oportunitat de parlar aïb noibrosos espanyols, italians, portuguesos i gent d'altres paisos del
aón o descendents d'aquells.
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"Bourgogne 2.000" que contemplà la creació d'empreses

capdavanteres en energies nuclears i en els àmbits dels

ferrocarrils (T.G.V.)/ de l'automòbil, de l'aeronàutica i

de les telecomunicacions.

Pel que fa als equipaments (dades

actualitzades al 1989) hi ha en aquests moments 13 escoles

maternals, 11 escoles primàries, 3 col·legis, 3 liceus, i

un institut universitari de tecnologia. Hi ha també 4

organismes de formació (3 de formació professional i 1

Taller Pedagògic Personalitzat). Es comptabilitzen 80

espais verds i, tanmateix, 150 ha. de boscos. En relació

amb la salut trobem diversos centres hospitalaris amb 432

llits; 140 places d'acolliment familiar; 452 places per la

tercera edat.

Hi ha una bona oferta també d'equipaments

culturals. Existeixen 65 associacions culturals; el Musseu

de l'home i de la indústria ("Ecomusée"), antic castell de

la cristalleria, fundat al 1.786; Un centre d'acció

cultural (LARC); diverses escoles municipals de dansa,

música i arts plàstiques; una bliblioteca i una discoteca

municipals. Tanmateix, una nova forma de turisme descoberta

per aquesta regió: el turisme industrial.

Per últim, assenyalar que hi ha prop de 80

associacions esportives i una oficina municipal d'esports.
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8.3. Història del grup destinatari

Al 1.981, el primer adjunt del batlle de Le

Creusot fa un "stage" a l'OCC-FNAG i descobreix l'animació

global com a eina d'intervenció sociocultural. La seva

ciutat està passant aleshores per uns moments molt durs

(elevada taxa d'atur, amb tota la problemàtica que això

comporta) i la seva màxima preocupació rau en realitzar

algun projecte que permeti als homes i dones de la ciutat

enfrontar plegats i amb expectatives el futur. Amb aquest

idea al cap, cal convèncer als representants del poble de

la possibilitat de realització d'un tal projecte. Uns

quants animadors de l'OCC-FNAG posen en marxa i representen

al mateix poble l'obra "La naissance du Creusot" que recull

la història de la ciutat.

Així, amb el vist-i-plau dels representants

del poble, s'inicia un projecte d'intervenció sociocultural

que abastarà tota la realitat creusotina:

"Dna certitud: fer front al desenvolupaient d'una vila industrial
a frec de la fallida, prendre en coapte totes les dimensions de la vida
de la ciutat a partir de la preocupació de les persones.

Una ocasió: el bicentenari de la priiera fundido real, pretext
per a la creació d'un gran espectacle d'història i d'expressió popular
"Le travail et la fête". 500 creusotins participen; no noies
reconstitució o evocació històrica, sinó reconciliació d'un poble aab la
seva història, crit d'esperança, alè de solidaritat." (LE COURRIER H°.
54, 1989:14)
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Així neix l'ASHEP, Associació Espectacle

d'Història i d'Expressió Popular, en la qual s'emmarcaran a

partir d'ara els propers espectacles a realitzar i la

pròpia intervenció sociocultural de l'OCC.

A partir de l'espectacle es crea a Le

Creusot un determinat clima de treball, un "élan". A l'hora

de fer el balanç del projecte són sobretot els joves

aturats els que interpel·len l'associació. Davant aquesta

inquietud es decideix crear una "Association pour la

Recherche et le Développement Economique et Social" (ARDES)

per acollir un "stage" continu que duri tot l'any. Cada cop

hi ha menys gent que treballi a la fàbrica i per tant el

clima al poble és d'una forta tensió. Com a primer projecte

d'aquesta nova associació es munta un curs-seminari

d'inserció a càrrec d'un animador i un antic treballador de

la fàbrica (convertit en actual president de l'ASHEP) en

què participen 15 joves. L'objectiu és crear unes grades

amb 1.100 seients.

En aquest mateix any els animadors de l'OCC

són acusats pels diaris locals d'ésser una secta, pel que

decideixen traslladar casa seva fora de Le Creusot, La

pregunta que des del diari de l'ASHEP llença la comunitat

als representant és: "si el fruit era bo, com pot ser

l'arbre dolent?", i als habitants de Le Creusot: "la remor

pública és tan forta que trenca la confiança que havíeu
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dipositat en nosaltres?". No per això renuncien a la

intervenció, i al Juny munten l'espectacle "Les noces

creusotines".

Al 1.984 es crea 1'"Association pour la

Création d'Entreprises Novelles" (ACEN) per a promoure i

sostenir la creació de noves estructures de treball que

siguin veritables comunitats humanes. La primera empresa

que es crea sorgeix del seminri d'inserció sobre

"construcció de grades" muntat l'últim any. És una empresa,

"PROFIL'SCENE", creada conjuntament per l'OCC i persones

privades, es dedica a la construcció, venta i lloguer de

material escènic.

El 1.985 és un any de força activitats. Es

funda en unes antigues fargues, una antiga ubicació

industrial prop de Le Creusot, "Les forges du Perreuil",

una comunitat permanent de l'OCC. És un espai verd amb

vàries naus industrials, tot envoltat per un petit mur, al

qual s'hi accedeix a través d'una mena de túnel d'arbres.

L'espai és molt agradable; ells diuen, i crec tenen raó,

que està pensat a mesura humana.

Aquest mateix any, i per a fer front a les

despeses d'adquisició i remodelament de "les forges" es

crea la "Société Civil Immobilière ARCHANGE" (SCI) que

mitjançant un crèdit i l'emissó d'accions possibilita el

projecte. En aquest centre s'ubiquen els diferents tallers

de creació de l'espectacle i l'empresa PROFIL'SCENE.
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Tanmateix, un centre d'educació social i de formació pel

treball. És també l'any de creació de l'espectacle "Messe

des travi1leurs".

À l'any 1.986 i amb la idea de respondre les

preguntes d'una població majoritàriament aturada,

s'organitza el col·loqui internacional "Quand l'économique

s'enracine au culturel", que acaba amb la representació de

"Messe des travailleurs" al pâti de l'Ecomusée, antiga

fundició real. En aquest mateix any s'oganitzen nombrosos

seminaris, al voltant del treball i de la creació

d'espectacles, en els quals participen joves i gent de la

tercera edat de Le Creusot, i també joves de diferents

països de la CEE que venen mitjançant intercanvis. L'any

següent l'espectacle es traslladarà a Lion per a fer una

sèrie de representacions. Es realitza també un film de

l'espectacle.

Al 1.988 "Les Charbonnages de France" i "Les

Houillères de Bassin du Centre et de Midi" obren a L'OCC-

FNÀG la mina de Rozelay per a que hi realitzin el seu

espectacle. À les representacions d'aquest any assisteix

LECH WALESA, que apadrina l'espectacle donant-hi així un

ressò internacional. L'espectacle no es realitza a l'any

1.989.
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8.4. Resultats de les observacions i les

converses Informals

Si hi ha alguna iniciativa en què el que hem

denominat "observació ecològica o continuada" es dugui a

terme de manera sistemàtica és en aquesta. En l'anàlisi de

"Messe des travailleurs" no podem parlar de diferents tipus

d'observacions, sinó d'una única observació que va començar

el dia de l'arribada i va acabar el dia de marxa (9 ) , Es

pot afirmar que l'observador va fer una mena d'immersió en

la realitat de la intervenció.

8.4.1. La primera visita

L'OCC té a la regió de Le Creusot dos

assentaments permanents, "La résidence du Lac" a Torcy (al

voltant de 10 animadors repartits en tres cases; una d'un

matrimoni amb dues nenes, i dues comunitàries, una per

menjar i serveis religiosos i 1'altre per a treballar;

fonamentalment tasques d'administració i d'estudis) i "les

(9) Les observacions van ser fetes per X. Dear en dues estances a Le Creusot d'una setiana i
quatre dies respectivaient. La priïera es va produir entre el 6 i el 13/V/90 (època de posta en
•arxa de l'espectacle) i la segona entre el 26 i el 30/VI/90 (època de l'assaig general i
l'estrena de l'espectacle). Cal afegir que en aquest cas, les observacions estaven dificultades
per dues raons: un coneixeaent regular de l'idioaa per part de l'observador i una tanca exhaustiva
de dades prèvies sobre la realitat de la intervenció (l'observador va actuar a l'espectacle el dia
de l'estrena).
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Forges de Perreuil" (al voltant de 15 o 20 animadors en una

casa comunitària). Amdós situats a uns quants kilometres de

Le Creusot. Durant la primera setmana d'estança, i un cop

aclarits els motius dé la seva presència (10), l'observador

va alternar les seves visites entre tots dos. Una vegada

ubicat al terreny, els objectius n'eren, d'una banda

conèixer de la manera més exhaustiva possible l'OCC i la

seva forma de vida i, d'una altra poder recollir informació

sobre la realitat de la intervenció, mitjançant l'aplicació

dels qüestionaris i observacions específiques a sessions

d'intervenció (11).

8.4.1.1. La vida en comunitat

El primer que cal assenyalar és que tota la

seva vida està enfocada sobre tres eixos: l'estètic, el

religiós i el del treball (12). En tot allò que fan són

palesos tots tres eixos.

Cada dia, després d'un primer servei

religiós, s'esmorca (entre les 9 i les 10), a continuació

cada animador es dirigeix al seu treball (hi ha qui

(10) El contacte previ s'havia produit per carta i a tots dos interlocutors els aancava una
veritable inforiació sobre 1'altre.
(11) Cal assenyalar que vaig ésser força ben rebut i que, en els diferents dies d'estança vaig
tenir oportunitat, acoipanyat seapre per un dels aniaadors (cada dia aquest era diferent) de
l'OCC, de estar present en els diferents àabits on es produïa la intervenció. Inicialnent, i a la
vista dels qüestionaris es va produir una certa desconfiança per part d'ells, lògica si enteneï
que treballen Aniíació Global i, en la seva perspectiva, aquells segnentaven força la intervenció.
Superada però, aquesta, les aeves visites van continuar aib nonalitat.
(12) Ells probableient unificarien aquests tres eixos en un únic que fora l'aaor; dirien: això és
així perquè fea les coses aab i per aior.
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treballa a l'hort, hi ha qui prepara el menjar, hi ha qui

treballa als diferents tallers i empreses ubicats a "les

forges" (Profil'scene, vestuari, tall i confecció, música,

escenografia, electricitat i luminotecnia, etc.)- Ais

voltants del migdia se cel.lebra una missa comunitària i

després dinen comunitàriament (en tots dos assentaments)

(13). Després de dinar es reinicia el treball fins vora les

set de la tarda que hi ha un altre servei religiós. Després

es sopa i normalment es fan tertúlies o activitats (14).

Vora la mitjanit hi ha un altre servei religiós en què cada

membre de la comunitat fa un balanç públic del dia.

Hi ha dos actes, als que l'observador va

assistir, que trenquen la dinàmica quotidiana: el que

anomenen dimarts musicals i els sopars dels divendres, les

"vetllades musicals". El primer es realitza després d'una

missa a les set de la tarda a la qual assisteixen tots els

membres de la comunitat i els col·laboradors i amics.

Consisteix en cantar tots plegats en el taller de música.

És com una mena d'acte de germanor que serveix al mateix

temps per assajar les cançons que s'interpreten a

l'espectacle "Messe des traviïleurs". Apart de jugar les

veus amb veritable mestratge, la sessió on hi va assistir

l'observador es va desenvolupar en un ambient molt festiu i

desenfadat.

(13) En el ien jar, per exeaple, es nota el sentit estètic. Les taules i els plats tenen una
presentació tolt acurada. Dn dia que vaig ajudar a fer el sopar, preparant els plats, ei van
assenyalar que tingués tolta cura de la presentació.
(14) On dia van assistir a les lateixes "forges" en una petita nau habilitada cos a teatre a la
representació teatral d'un treball sobre Molière realitzat per un dels aniíadors. Dn altre dia a
una iena de sopar promocional per l'espectacle, etc.
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El segon acte consisteix en una mena de

sopar que serveix per a promocionar l'espectacle "Messe des

travailleurs" i, fins i tot, per a promocionar-se com a

comunitat dins la regió. Es relitza els divendres a la nit

i normalment es crida per la seva assistència a diferents

membres de la comunitat de Le Creusot i de la regió. Tothom

va força ben vestit i el menjar es prepara amb molta cura. j

Són els propis animadors els qui defineixen el lloc on cada

persona s'ha de seure. D'aquesta manera barregen animadors

amb col·laboradors i amb els diferents convidats. Hi ha una

presentació formal del sopar i, a partir d'aquí, diferents

animadors amenitzen amb cançons o amb interpretacions de

monòlegs teatrals els interludis entre els plats, acabant

amb una mena de fi de festa on interpreten en cor cançons

populars de diferents països. Al final de la festa

s'anuncia l'espectacle "Messe des travailleurs", es

reparteixen tríptics de presentació i un sobre on cada

convidat, prèvia indicació del que podria costar el sopar,

pot deixar la seva voluntària contribució.

Tot plegat l'ambient que es repira a la

comunitat és força alegre i de rigurositat en el treball

diari.
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8.4.1.2. Les sessions d ' intervenció

observades

À banda de la vida amb la comunitat, (15) i

de les diferents visites realitzades per a conèixer la

regió i les mines (Rozelay) on es representa l'espectacle,

l'observador va assistir a dues intervencions diferenciades

concretes.

La primera es va realitzar amb un grup de

dones de la tercera edat d'una residència d'àvies. La

visita es va realitzar amb l'animadora que porta el taller

i la responsabilitat del vestuari de "Messe des

travi1leurs". La intervenció va durar al voltant de tres

hores i es va desenvolupar a la mateixa residència.

L'objectiu n'era que les àvies treballessin en la

realització de diferents vestits de l'obra. Sota la

direcció de l'animadora les àvies cosien i tallaven

diferents vestits. L'ambient va ser foca agradable i les

dones semblaven disfrutar-hi molt treballant .

La segona intervenció va durar al voltant de

dues hores i va ser realitzada per una animadora amb una

assistent (del matrimoni col·laborador de la comunitat). El

treball es va desenvolupar amb quatre nois "problemàtics"

(15) Vaig tenir l'oportunitat de realitzar dos sopars fora de la vida de la coaunitat: un aib una
faaília de la pròpia coaunitat, i un altre amb una altra de col·laboradora. Aquesta darrera,
tannateix, en va fer un recorregut per tota la vila de Le Creusot parlant-ne de la seva història.
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amb edats compreses entre els 14 i 17 anys. Aquests nois

participarien després com actors en l'espectacle. La sessió

es va realitzar en una sala de tamany mitjà amb una

il.lumunació tènue centrada en un dels extrems, que era on

es duien a terme els exercicis. L'objectiu de la sessió era

fer-los capaços de comunicar-se i aconseguir autodisciplina

i capacitat de concentració.

En la intervenció es van utilitzar dos tipus

d'exercicis tant de realització individual com en parella:

tècniques d'estimulació i exploració verbal i corporal i

tècniques rítmiques. La intervenció tant de l'animadora com

de l'assistent va ser força professional, amb un domini

absoltut tant de les tècniques com del clima de la

intervenció. Les seves accions eren clares i disciplinades,

manifestant en tot moment una forta autoritat tècnica, que

s'alternava amb moments de descàrrega de la tensió

mitjançant petites bromes.

8.4.2. La segona visita

L'observador passa els dies de la seva

estança a les mines de Rozelay, lloc on es desenvoluparà la

representació de "Messe des travailleurs". És un ampli

espai que acull les instal·lacions que feien servir els

miners i la direcció de l'empresa quan les mines eren
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operatives. Aquest espai està constituït per diverses naus

industrials habilitades, en aquests moments, per a diversos

destins. En elles, s'hi han muntat tallers escenogràfics,

de pintura i maquinària, taller de vestuari, menjador

comunitari, capella i dormitoris, entre altres.

En aquest espai hi instal·lades al voltant

de 70 persones que inclouen:

* Els tècnics del projecte, que són membres

majoritàriament de la comunitat de l'OCC (animadors,

tècnics, actors, etc).

* Altres membres de comunitat i simpatitzants vinguts

de diferents parts del món per a col·laborar amb el

projecte.

* Estudiants de l'OCC-FNAG vinguts de diferents parts

del món.

Apart de les persones instal·lades a

Rozelay, cada dia venen persones, col·laboradors i amics de

Le Creusot i els pobles veïns, a col·laborar en la

realització i muntatge de l'espectacle.

Organitzativament cada grup de persones té

assignada una tasca i, al davant de cadascun d'ells hi ha

una persona responsable. L'observador s'incorpora al grup

de "maquinària" i treballa en la preparació i muntatge

d'escales d'accés a l'escena, de plataformes i de

camerinos.
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La nit anterior a l'arribada de l'observador

s'havia produït un fort oratge que desmuntà part de

l'escenografia i, tanmateix, mullà tot el material

elèctric. Tothom té por que la pluja no permeti fer

l'espectacle, a més s'ha de tornar a refer el treball

desfet per la tempesta. Això obliga també a acondicionar

una de les naus (taller d'escenografia i pintura) per a

poder assajar.

L'observador assisteix a dos assaigs, un

dels qual és l'assaig general, previ a la representació,

que es realitza, a l'aire lliure, sobre els 100 m2,

d'escenari.

El primer assaig dura al voltant de 2 h. 30

m. Es reuneixen al voltant de 150 persones (ha vingut molta

gent del poble de Le Creusot) en el taller d'escenografia.

Hi ha gent de totes les edats des dels 4 o 5 anys fins als

80. Tot està extraordinàriament planificat. L'objectiu de

l'assaig és fonamentalment de tipus organitzatiu: que

tothom sàpiga l'ordre dels quadres i les escenes, els

desplaçaments per l'escenari i el grup dins el que se l'ha

ubicat.

Prèviament es reparteix un full a cadascun

dels assistents on figura el responsable del grup al que

pertany, la distribució per quadres de tota l'obra, aquells

en què ell apareix, i finalment el vestuari que
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necessitarà. A continuació i mentre l'animadora responsable

de la posta en escena va ennumerant cadascuna de les

escenes, un altre animador va assenyalant els moviments de

cada grup en un planéll en planta de l'escenari, que es

troba penjat del sostre al mig de la sala. Després d'això

es repassa grup per grup i es presenta al responsable de

cadascun d'ells de manera que tothom el conegui. Acte

seguit es repassa de tota l'obra aquelles escenes més

problemàtiques o en les que els actors no se senten segurs.

El més sorprenent de la sessió d'assaig és

l'extraordinari ordre amb el que es desenvolupa. Tothom

escolta i calla, fins i tot, els nens més petits (16).

El segon assaig es realitza ja sobre

l'escenari amb llums, so i vestuari, realitzant els

ajustaments tècnics sobre la marxa. També en aquest assaig

tot es realitza d'una forma molt ordenada, encara que, a

diferència del dia anterior, hi ha la tensió de l'estrena

present en totes les persones que estan a l'escena.

Respecte l'espectacle cal assenyalar que

aquest no es redueix al que pròpiament succeeix a sobre

l'escenari, sinó que es pretén que els espectadors es

submergeixin en la realitat dels miners. L'espectacle

doncs, comença en el moment que els espectadors travessen

l'entrada a l'espai de les mines. Se'ls fa passar, abans

(16) L'observador explica que va cotentar aquest fet aab uns joves argentins que participaven a
l'espectacle i li van dir que això era pel caràcter francès -deien força ordenat i seriós-; a
Espanya o l'Argentina un grup tant gran hagués estat força difícil de conduir ordenadament.
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d'arribar a les grades des d'on veuran l'espectacle, per

dues sales on hi ha sengles exposicions. La primera

correspon a la sala d'electricitat, on els antics miners

agafaven els cascos amb les llums que havien de portar dins

la mina. En aquest espai, apart de les instal·lacions

mineres, hi fotografies i instruments i eines de l'època.

Tot seguit passen per una mena de túnel, il·luminat d'una

manera tènue, pintat de color negre, que permet l'accés al

que s'anomena "sale des pendus", lloc força curiós on els

miners es canviaven de roba. Penjats del sostre, mitjançant

una cadena que passa per una politja i baixa fins uns

panels de fusta situats al mig de la sala, hi ha tota una

sèrie de cilindres de metall foredat de color negre, on els

miners deixaven la seva roba neta. Tota la sala és de color

blanc-groc enrajolat amb dutxes al seu voltant. Quan els

miners tornaven de la mina es despullaven, es dutxaven, i

despenjaven del sostre la seva roba per canviar-se.

D'aquesta sala s'accedeix directament a les grades per

veure l'espectacle.

Presentem a continuació les dades de les

persones i equips que treballen a l'espectacle.

- Posta en escena: dona, 36 anys (Paris)
- Direcció i realització : home, 37 anys (Pol d'unitat,

Creusot)
- Administrador: dona, 36 anys (Creusot)
- Ajudant de direcció : home, 29 any (Creusot)
- Promoció: dona, 26 anys (Creusot)
- Ajudant de promoció: dona, 23 anys (Creusot)
- Direcció teatral: dona, 25 anys (Creusot)
- Ajudant direcció teatral: dona, 50 anys (Creusot)
- Cant, música: dona, 35 anys (Creusot)
- Ajudant cant, música: home, 39 anys (Creusot)
- Escenografia, utillatge: dona, 27 anys (Lyon)
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home, 33 anys (Creusot)
Ajudant escen. utill.: home, 37 anys (Creusot)
Regiduría: home, 37 anys (Alpes de Hautes)

home, 34 anys (Creusot)
Vestuari: dona, 37 anys (Creusot)
Assistències escèniques: Empresa Profil'scene

home, 35 anys (Creusot), home, 37 anys (Creusot)
home, 27 anys (Arigeis), home, 26 any (Creusot)
home, 25 anys (Savois)

Equip acolliment-Restaurant-Allotjament:
dona, 27 anys (Creusot), home, 30 anys (Creusot)
home, 30 anys (Creusot)

Equip exposició sobre la mina i l'espectacle:
home, 50 anys (Creusot), home, 30 anys (Maine et

Loire), i 5 alumnes de tercer curs d'animació
global de entre 20 i 30 anys.

Persones vingudes des de diferents puestos per treballar
en els diferents tallers.

Equip escenografia, utillatge: 10 persones entre 18 i 25
anys (París, Xile)

Equip regiduría: 10 persones entre 15 i 25 anys (Lyon,
París, Le Creusot)

Equip vestuari: 30 persones entre 20 i 60 anys (París,
Clermont Ferrand, Grenoble, Maine et Loire,
Argentina)

Equip assistència escènica: 10 persones entre 20 i 60
anys (Lyon, París, Chalón sur Saône, Le Creusot)

Equip acolliment-restaurant-allotjament: 5 persones entre
20 i 50 anys (Creusot)

- Coreografia: 2 persones del Centre cultural de l'OCC-
FNAG.

La resta de participants van ésser al

voltant de 150 persones amb edats compreses entre 7 i 70

anys (Le Creusost, Montceau, Chalón sur Saône).
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8.5. Resultats del qüestionari de la institució

Nom de la institució: A.S.H.E.P.

Adreça : 119 Residence du Lac.

Localitat : Torcy (França).

Responsable de la institució: J. André.

Càrrec : Director regional.

Temps que porta en el càrrec: 5 anys.

Edat : 36 anys.

Sexe : Home.

La institució es defineix, al mateix temps,

com una associació i una empresa de caràcter privat, no

confessional, i sense ànim de lucre que té entre 6 i 10

anys d'existència.

La direcció d'aquesta institució és

unipersonal i col·legiada. La direcció està conformada per

un consell al davant del qual es troba el director. En

preguntar com s'elegeix la direcció es diu que el director

és un enviat a i amb una missió que demana una acollida

personal per part d'aquella. La duració en aquest càrrec és

molt variable però sol ésser en general llarga. La presa de

decisions entorn els assumptes de l'entitat correspon al

director amb 1'assesorament del consell.
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Diu tenir entre 51 i 100 socis que paguen

quotes per la seva afiliació. Aquestes suposen entre 51 i

250 francs l'any (entre 1000 i 5000 ptes.) La institució

disposa a més d'un patrimoni propi i s'autofinança en més

d'un 50 %. L'autofinançament arriba al 85 % del pressupost

global de la institució. Rep també subvencions públiques i

privades. Quan se li demana una definició ideològica afirma

que no hi ha una ideologia, malgrat assenyalar que: "es

treballa pel ple desenvolupament de la persona; la

preocupació per l'home condueix a la preocupació per la

ciutat sencera".

En el quadre N°. 137 es poden veure les

puntuacions assignades (1 mínim, 6 màxim) en funció de la

seva importància a les finalitats que persegueix la

institució.

Educatives

Religioses

Recreatives

Culturals

Professionals

Âssistencials

5

6

4

Esportives

Polítiques

Artístiques

Socials

Lúdiques

6

4

QUADRE N°. 137: Puntuacions assignades a les finalitats
perseguides per la institució que empara la iniciativa
"Messe des travailleurs".

Com es pot veure en el quadre les finalitats

a aconseguir són, sobretot, de tipus cultural i artístic,
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seguit per les educatives i, finalment, per les de tipus

professional i social.

À l'item 15 del qüestionari es demana també

puntuar les activitats. Al quadre N°. 138 es poden veure

les puntuacions assignades a cada tipus d'activitat.

Educatives

Religioses

Recreatives

Culturals

Professionals

Assistencials

Teatrals

5

6

5

3 1

Esportives

Polítiques

Artístiques

Socials

Lúdiques

1

6

5

QUADRE N°. 138: Puntuacions assignades a les activitats en
funció de la seva importància a la institució que
empara la iniciativa "Messe des travailleurs".

El quadre ens mostra com allò preponderant

en aquesta institució, en correspondència perfecta amb les

finalitats, són les activitats de tipus cultural i

artístiques, seguides per les educatives, les

professionals, les socials i, per últim, les teatrals.

La planificació d'aquestes activitats

correspon majoritàriament a la direcció i l'assistència en

aquelles es realitza majoritàriament mitjançant

contribucions voluntàries. Els diners obtinguts es destinen

a 1'autofinançament de l'entitat. Les activitats estan

obertes a tothom però es dirigeixen en primer lloc al
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joves, en segon als nens i als adults, i en tercer lloc als

ancians.

Les relacions d'aquesta entitat amb la resta

d'institucions de la comunitat són de col·laboració i de

rebuig (17). Puntualment han desenvolupat projectes amb

altres institucions de la comunitat. Un exemple fóra amb el

"Comitè Regional du Tourisme" de la Borgonya amb el que van

realitzar una escultura (un timpà catedralici) com acte

d'animació de l'aparador que aquell va muntar a la fira de

París.

Pel que fa al projecte d'intervenció, la

institució afirma acollir-lo en a les seves instal·lacions

i promoure-ho. Justifica l'acolliment dient que disposen

d'un teatre i de llocs per a realitzar els espectacles i

que, tanmateix, aquests estan en llocs habitats. Justifica

la promoció dient que aquella es produeix perquè:

* Hi ha un poble que es converteix en actor de

l'espectacle.

* És una regió afectada pel tema del treball.

* Perquè l'espectacle és un testimoni d'esperança.

Els objectius d'aquesta promoció s'enuncien

de la següent manera:

* Reconstruir comunitats humanes de treball.

(17) Això es podria explicar a partir de les acusacions d'ésser una secta, de que van estar
objecte els aniaadors de l'OCC.
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* Reintroduir l'art en la vida popular.

* Donar testimoni d'una real solidaritat per la

bellesa.

Les expectatives que es tenen vers el futur,

a partir del procés d'intervenció es defineixen com a:

* Crear un lloc de vida i de treball.

* Formar i educar els "missioners" obrers.

* Desenvolupar centres culturals.

L'ítem N°. 27 està plantejat de manera que

es pugui fer una triangulació. Dins cada iniciativa, es vol

saber des de cada instància (institució, animador, grup

destinatari) quins objectius es persegueixen amb el procés

d'intervenció i quins la instància concreta creu que

persegueixen les altres dues. Això ens permeterà en una

segona fase poder triangulació.

En el quadre N°. 139 es poden veure les

puntuacions assignades per la institució a cadascun dels

objectius. Tanmateix es poden veure aquests resultats a la

gràfica N°. 57.
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"MESSE DES TRAVAILLEURS"

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocionals

Mantenir Tradició

INSTITUCIÓ

1

6

6

1

4

5

6

6

ANIMADOR

1

6

6

1

4

5

6

6

GRUP DESTIN.

4

6

3

2

5

4

6

6

QUADRE N°. 139: Puntuacions assignades per la institució a
cadascun dels objectius des de la pròpia perspectiva i
des de la que assigna a l'animador i al grup
destinatari, en la "Messe des travailleurs".
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I GRUP INSTITUCIÓ

INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

OBJECTIUS SEGONS: INSTITUCIÓ .—_
ANIMADOR
DESTINATARI

RELIGIOSOS

RECREATIUS 4 -—.

SDVCATIVS

CULTURALS

LÚDICS

SOCIALS

PROFESSIONALS!

ASSISTENCIALS -|

ECONÒMICS

PROMOCIÓN ALS 4

MANTENIMENT
TRADICIÓ

•I '

Z

•r
3

VRLKfftOO
GRÀFICA N°. 57: Representació gràfica de les puntuacions

assignades per la institució a cadascun dels objectius
des de la pròpia perspectiva i des de la que assigna a
l'animador i al grup destinatari, en la "Messe des
travailleurs".

Com es pot observar a la gràfica la

institució assigna a l'animador les mateixes puntuacions

vers els objectius que s'assigna ella mateixa (a la gràfica

el mateix perfil els representa a tots dos). Això és lògic

si tenim en compte que una i altre formen part d'una

institució comú que fora l'OCC-FNAG. Tanmateix, no sembla
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haver gaires diferències entre la seva valoració i la que

la institució assigna al grup destinatari.

Institució, animador i grup destinatari

coincideixen, en la perspectiva de la primera, en assignar

la màxima puntuació possible, com a fita del procés

d'intervenció, als objectius educatius, econòmics i

promocionals. Sorprèn, en aquesta resposta, que s'assigni

una puntuació tan alta als objectius econòmics, sobre tot,

si tenim en compte que la institució es defineix com "sense

ànim de lucre". Només podria ser entès en la perspectiva

que la institució vulgues assenyalar amb això que el procés

d'intervenció vol ésser autosuficient, si no és així hi

hauria contradicció entre el plantejaments definits per

aquella i els objectius que diu perseguir amb el procés

d'intervenció. Tanmateix no es pot entendre, sinó és en el

mateix sentit, que aquesta mateixa puntuació s'assigni al

grup destinatari, més quan sabem per les observacions que

treballen d'una forma voluntària i sense rebre cap

remunera -.onòmica per la seva tasca.

segon i tercer lloc puntua la institució,

mitjana de la valoració, els objectius

socials. Això es pot entendre

$ *(ue per a la institució el procés

*+ \,% *& ^ca professional fonamentalment

°A " tur al.
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Aquests objectius s'inverteixen en el cas

del grup destinatari. En segon lloc assenyalen, segons la

perspectiva institucional, els objectius socials i en

tercer, els professionals.

Per sota la mitjana de la valoració i amb la

mínima puntuació possible, puntuen la institució i

l'animador els objectius lúdics i els recreatius.

El grup destinatari per la seva banda, i

sempre segons la perspectiva institucional, puntuaria per

sota la mitjana els objectius culturals i lúdics.

El suport que la institució presta al procés

d'intervenció es total i es concreta en proporcionar el

local, el material, l'animador, el suport tècnic, la

infraestructura, els mitjans de difusió i el finançament.

Especifiquen però, que tot això part de la voluntat

d'algunes persones, que cada cop augmenten en nombre. A

canvi diu no demanar res al grup, atès que aquest i la

institució són el mateix.

La institució creu convenient difondre el

procés d'intervenció perquè "el projecte és original i el

nostre objectiu és ésser testimonis, ésser promotors d'un

conat de civilització". La mateixa institució és

l'encarregada de dur a terme aquesta difusió.
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La institució afirma avaluar el procés

d'intervenció mitjançant :

* La participació del poble i la qualitat artística.

* Per l'espectacle i l'apreciació dels espectadors.

Entre les observacions que es fan

s'assenyala que és difícil entrar un projecte de

desenvolupament global, que es basa i fonamenta en les

persones i no en les estructures, en un quadre d'anàlisi.
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8.6. Resultats del qüestionari de I7animador

El primer que s'ha de dir, per a emmarcar

les anàlisi de resultats que es farà tot seguit, és que els

dos animadors que responen el qüestionari no són les

úniques persones que duen a terme el procés d'intervenció,

sinó que, en la línia assenyalada abans, formen part del

grup de persones que duen a terme l'experiència "Messe des

travailleurs". Els dos que responen el qüestionari seran,

per tant, una representació de la manera de fer i de pensar

de tot el grup d'animadors. També en aquest cas parlarem

d'animador "A" i d'animador "B" i seguirem per a l'anàlisi

de resultats, igual que hem fet en els casos anteriors,

l'ordenació dels ítems en el qüestionari. Per cadascun dels

ítems anirem donant les respostes de cadascun dels

animadors.

L'animador A és un home amb una edat

compresa entre els 26 i els 30 anys, que posseeix el

diploma de l'"ENAG" després de 4 anys d'estudis d'animació

sociocultural en l'especialitat de teatre. Ha treballat 7

anys com a actor, figurinista i utiller en el teatre

amateur. És en aquest sentit que diu que porta entre 6 i 10

anys en tasques d'intervenció com l'actual. Diu treballar

en el procés d'intervenció de forma voluntària i per compte

de la institució, a qui ideològicament defineix dient:
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"treballa pel ple desenvolupament de la persona humana en

tant que ésser singular inconfusible amb cap altre la

preocupació de I/home porta a al preocupació de^ la _ciutat

sencera. Més que una idea això és una certitud".

L'animador B és una dona, amb una edat

compresa entre els 26 i els 30 anys, també amb el diploma

ENAG, amb un any de treball professional en el teatre com a

directora, i amb 5 anys de treball al teatre amateur en

qualitat de actriu, directora i escenògrafa. Diu així que

porta entre 6 i 10 anys en tasques d'intervenció com

l'actual, que treballa de forma voluntària en el procés

d'intervenció, i que ho fa per compte de la institució.

Defineix ideològicament en aquesta darrera dient: "Es

recolza sobre la certitud que: la bellesa ens ha d'elevar,

la funció de tot art consisteix en trencar l'espai estret i

angoixòs de la fi en la qual l'home està immers per obrir

una mena de finestra en el seu esperit que tendeixi a

l'infinit".

L'ítem N°. 9 està plantejat de manera que es

pugui fer una triangulació. Dins cada iniciativa, es vol

saber des de cada instància (institució, animador, grup

destinatari) quins objectius es persegueixen amb el procés

d'intervenció i quins la instància concreta creu que

persegueixen les altres dues. Això ens permeterà en una

segona fase poder triangular.
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En el quadre N°. 140 es poden veure les

mitjanes de les puntuacions assignades pel grup destinatari

a cadascun dels objectius. Tanmateix es poden veure aquests

resultats a la gràfica N°. 58.

"MESSE DES TRAVAILLEURS"

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocionals

Altres (formació)

INSTITUCIÓ

1

1

4

6

1

5

5

5

5,5

4,5

6

ANIMADOR

1

1

4

6

1

5

5

5

5,5

4,5

6

GRUP DESTIN.

1

3

4

4,5

2,5

5

4

5

4,5

3,5

6

QUADRE N°. 140: Mitjanes de les puntuacions assignades pels
animadors a cadascun dels objectius des de la pròpia
perspectiva i des de la que assignen a la institució i
al grup destinatari, en la "Messe des travailleurs".



GRUP ANIMADOR |
INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

OBJECTIUS SEGONS: INSTITUCIÓ ~-L~
ANIMADOR
DESTINATARI

RELIGIOSOS

RECREATIUS

EDUCATIUS

CULTURALS

LÚDICS

SOCIALS

PROFESSIONALS'

ASSISTENCIALS

ECONÒMICS

PROMOCIÓN ALS

MANTENIMENT
TRADICIÓ
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VRLORROO

GRÀFICA N°. 58: Mitjanes de les puntuacions assignades pels
animadors a cadascun dels objectius des de la pròpia
perspectiva i des de la que assignen a la institució i
al grup destinatari, en la "Messe des travailleurs".

La gràfica ens mostra, com en el cas de la

institució, que els animadors s'identifiquen totalment amb

aquella, atès que li assignen les mateixes puntuacions que

s'assignen ells mateixos (en la gràfica una i altres

segueixen el mateix perfil).

Hi ha vàries coincidències entre les tres

visions, segons la perspectiva dels animadors. Amb la

màxima i la mínima puntuació possible valoren
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respectivament els objectius de formació (afegits en

"altres") i els religiosos. Resulta estrany que siguin

precisament aquests objectius els que menys puntuïn, atès

que ens trobem en l'àmbit d'una comunitat religiosa i,

malgrat que la seva intervenció no constitueixi "apostolat

o missionerisme" com assenyalaven a les converses

informals, hom suposaria que al menys els objectius

religiosos haurien d'haver puntuat més alt. Tanmateix, per

sobre la mitjana de la valoració ubiquen els objectius

socials i els educatius.

Institució i animador valoren també amb la

màxima puntuació els objectius culturals i, a continuació,

els objectius econòmics, socials, professionals,

assistencials i promocionals. Amb la mínima puntuació

valoren també els objectius lúdics.

En la perspectiva dels animadors el grup

destinatari valora també amb la màxima puntuació els

objectius de formació i, a continuació els objectius

socials, assistencials, culturals, econòmics, educatius i

professionals. Damunt mateix la mitjana de la valoració

puntuarien els objectius promocionals i la resta per sota

la mitjana. Hom hauria d'afegir en aquí les mateixes

reflexions gestades al voltant de les puntuacions

assignades als objectius econòmics.

Amb l'item 10 es vol saber l'actitud que

manifesta l'animador envers el procés d'intervenció i,
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tanmateix, la que ell creu que palesen la institució i el

grup destinatari. En el quadre N°. 141 es poden veure les

respostes donades per ambdós animadors.

"MESSE DES TRAVAILLEURS"

Animadors

ACTITUD

Autoritaria

Laissez-faire

Dialogant

Flexible

Oberta

Il·lusionada

Distanciada

Indiferent

Tancada

Col . laborant

Participativa

Altres

A B

INSTITUCIÓ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

À B

ANIMADOR

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A B

GRUP DESTIN.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

QUADRE N°. 141: Actitud dels animadors A i B envers el
procés d'intervenció i actituds que ells assignanen a
la institució i al grup destinatari a la "Messe des
travailleurs".

El primer que es pot observar en el quadre

és que tots dos animadors responen el mateix, i també que

assignen a la institució, al grup destinatari i a ells

mateixos les mateixes actituds vers el procés

d'intervenció. Coincideixen en considerar que, des del seu

punt de vista, tant la seva actitud com la de la institució
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i la del grup destinatari és dialogant, oberta,

il·lusionada, col·laborant i participativa.

Pel què fa a la planificació del procés

d'intervenció, tots dos animadors coincideixen en afirmar

que aquell es planifica prèviament i globalment, malgrat

que tots dos matisen que aquest és diferent cada any i que,

tanmateix, es va ajustant als objectius a mesura que es va

desenvolupant. Tots dos diuen també que els encarregats de

la planificació són la institució, els animadors, i el grup

destinatari; tots tres ho farien conjuntament.

En relació a la consideració que els

animadors tenen del procés que duen a terme, els dos

animadors afirmen que allò que ells fan podria ésser

considerat com una experiència de teatre popular que,

malgrat contemplar el muntatge d'un obra teatral forma part

d'una intervenció molt més gran.

Ambdós animadors pensen allò fonamental en

el procés d'intervenció rau en el propi procés abans que en

a la posta en escena. Diuen, tanmateix, que el text de

l'obra de teatre que preparen és creació de la institució i

d'autor, i el seu contingut recull la problemàtica de la

comunitat.

En una perspectiva general, tots dos

consideren que el procés d'intervenció consisteix en

aplicar diferents tècniques teatrals i anar a la vegada
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assajant diferents escenes fins l'estrena de l'obra. En

aquest sentit allò important per a tots dos animadors fóra,

abans que l'assaig, l'aplicació de les tècniques.

En el quadre N°. 142 es poden veure les

puntuacions assignades per cadascun dels animadors (1

mínim, 6 màxim) als diferents aspectes del procés

d'intervenció.

ANIMADOR

L'aplicació de les tècniques

El clima relacional generat

Els aprenentatges dels participants

La posta en escena

La infraestructura

Els mitjans de difusió

El finançament

La participació de tothom

El que tothom dis f rut i

Els interessos de la institució

A

1

6

5

4

4

5

6

6

1

4

B

1

6

5

4

4

5

5

6

1

4

QUADRE N°. 142: Puntuacions assignades pels animadors a
diferents aspectes del procés d'intervenció a la
iniciativa "Messe des travailleurs".

El primer que podem observar en veure

l'anterior quadre és que novament tots dos animadors
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palesen una coincidència pràcticament total en l'assignació

de puntuacions als diferents aspectes del procés

d'intervenció contemplats. Allò fonamental fóra, segons la

seva perspectiva, la participació de tothom i el clima

relacional generat. Tanmateix, considerarien aspectes molt

importants del procés els aprenentatges realitzats pels

participants, els mitjans de difusió de la intervenció i el

finançament que la sosté. De fet, valoren tots els aspectes

del procés d'intervenció presentats per sobra la mitjana de

la valoració, excepció feta d'allò que contemplaria el

gaudiment de les persones durant el procés.

Pel que fa a les decisions entorn la

intervenció, tots dos animadors afirmen que aquelles es

prenen conjuntament entre la institució i l'animador.

Amb l'ítem 22 del qüestionari es vol saber

les tècniques utilitzades pel animadors i la freqüència

d'utilització. En el quadre N°. 143 es poden veure les

tècniques utilitzades per tots dos animadors.
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TÈCNIQUES UTILITZADES / Animadors

Jocs desinhibitoris

Rítmica, jocs rítmics

Tècniques de relaxació

Tècniques d'estimulació sensorial
i exploració física, emocional i
interpersonal

Tècniques d'expressió corporal, mim i
pantomima

Improvisació corporal sense expressió
verbal

Tècniques d'articulació, dicció i veu

Dramatització

Sociodrama i tècniques sociodramàtiques

Psicodrama i tècniques ps i codr amat i que s

Altres tècniques de simulació
formalitzades (especificar)

Mètode Stanislawski/Actors studio

Mètode Grotowsky

Altres mètodes (especificar)

Improvisació corporal i verbal

Tècniques de maquillatge

Màscares i titelles

Altres tècniques (especificar)

A

*

*

*

*

B

*

*

*

•k

QUADRE N°. 143: Tècniques teatrals utilitzades pels
animadors a la iniciativa "Messe des travailleurs".

Com es pot observar en el quadre tots dos

animadors utilitzen fonamentalment les tècniques

d'improvisació corporal i/o verbal, les dramatitzacions i

les tècniques d'estimulació. Cal dir, respecte aquestes
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darreres, que en el qüestionari tots dos animadors eliminen

"sensorial i exploració física" limitant les tècniques que

ells treballen a "tècniques d'estimulació emocional i

interpersonal". S'ha d'assenyalar també que de les

tècniques utilitzades la menys freqüentment aplicada és la

de les dramatitzacions. Els animadors diuen, d'altra banda,

que les tècniques aplicades són el fruit de 20 anys de

recerca i de treball per part de l'OCC.

Pel que fa als criteris d'aplicació de les

tècniques, en el cas de l'animador A assenyala:

* Fer viure una experiència a una persona mitjançant el fet

de donar-se a un públic.

* Qualitat de presència i d'escolta.

* Establir un clima de confiança.

* Ésser capaç de dir sí o no.

L'animador B assenyala els següents

criteris:

* La relació veritable amb el públic. Donar-se la persona.

* L'expressió de veritables emocions.

* La confiança en 1'altre, els altres.

Tots dos animadors consideren que allò

fonamental en l'aplicació de les tècniques és el grau de

comunicació interpersonal aconseguit.

En parlar del que hem convingut en denominar

elements teatrals, ambdós afirmen que els utilitzen com un
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element més del procés d'intervenció i que tots van a

càrrec del grup destinatari. Tot i que hi ha determinats

elements com ara, l'escenografia, la maquinària i el so,

que són duts a terme per assistents exteriors o membres de

la comunitat que no formen part del grup destinatari.

El material utilitzat durant el procés

d'intervenció es aportat per la institució. El finançament

del procés d'intervenció va a càrrec del grup destinatari,

de l'administració pública, de la institució i d'entitats

privades ("sponsors d'empreses").

Respecte la temporalització del procés

d'intervenció, els dos animadors diuen que aquell es

temporal it za en la planificació i que es fa en funció dels

recursos disponibles i de dates significatives.

Ambdós animadors coincideixen en afirmar que

s'avalua el procés d'intervenció i que són l'animador i la

institució els encarregats de dur-lo a terme. Allò avaluat

és el procés d'intervenció. Els resultats de l'avaluació es

comparteixen amb el grup destinatari perquè, segons

l'animador À "cadascun pugui prendre conciencia de la

pròpia experiència a través del procés d'intervenció dels

esforços i millores que l'ha representat". L'animador B

assenyala que realitzen l'avaluació de forma oral i

informal, pel que no es genera cap instrument avaluador.
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Els resultats obtinguts en l'avaluació del

procés s'utilitzen, segons l'animador A, per a "posar en

relació els objectius que es volien aconseguir amb les

necessitats reals de la comunitat, atès que un veritable

treball només té sentit si s'empelta en la realitat. Sinó

es pot convertir en una il·lusió". L'animador B dirà que

s'utilitzen per a "comprendre millor les necessitats reals

d'una regió, les eleccions a fer, l'esperança viscuda pels

homes i dones de la comunitat".

Tots dos també coincideixen en creure

convenient difondre el procés d'intervenció. L'animador A

ho justifica dient que "és el testimoni dels homes i dones

d'una regió. Les seves preguntes, llur experiència sobre el

món es fan, a través de la "Messe des travailleurs"

universals". L'animador B dirà que perquè "és un projecte

que pertany a tothom, i ha estat creat per a portar fruits

en la unió de la regió". Ambdós diuen que el procés de

difusió és d'àmbit regional i mundial. L'encarregada de

dur-lo a terme és la institució. Utilitzen per aquesta

difusió material escrit i imprès i, sobre tot comunicació

oral.

Per últim, tots dos animadors afegeixen

sengles observacions. L'animador A diu: "el nostre treball

és molt llarg. "Messe des travailleurs" és només el reflex

i l'expressió visible d'una voluntat comuna que es recolza

sobre qüestions econòmiques, culturals, socials, etc., a
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les quals nosaltres intentem donar resposta". L'animador B,

per la seva banda, afirma: "és difícil parlar de "Messe des

travailleurs" sense veure totes les activitats que envolten

l'espectacle. Això no és sinó el fruit d'un trebal socio-

econòmic-formatiu realitzat durant tot l'any".
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8.7. Resultats del qüestionari del grup

destinatari

Per analitzar aquests resultats seguirem,

com en els altres qüestionaris, l'ordenació dels items. Hem

de dir que responen el qüestionari del grup destinatari 10

persones.

Cal però, abans de realitzar l'anàlisi, fer

una reflexió per interpretar en la justa mesura els

resultats. És necessari tenir en compte que ens movem en

una inciativa on el que més abunden són el animadors, atès

que l'OCC-FNAG compte, entre les seves institucions, amb

escoles d'animació i, de fet, gran part dels seus membres,

si no tots, són animadors. Això vol dir que és probable que

persones del grup destinatari que en aquesta iniciativa fan

d'actors, hagin fet en altres d'animadors, atès que és la

seva professió.

S'ha d'assenyalar també que els qüestionaris

es van presentar traduïts al francès i, per estalviar

problemes respecte la interpretació terminológica,

l'observador va dedicar tota una tarda a explicar ítem per

ítem a un grup d'animadors integrants de l'OCC-FNAG.
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Respecte 1'itero N°. 4, 7 de les persones

responen que pertanyen a la comunitat i 3 que no. A l'item

5 s'especifica aquesta dada: 8 persones resideixen a la

comunitat i 2 no; 8 treballen també en ella i 2 no; 6 diuen

tenir família i, finalment, 9 manifesten tenir amics a la

comunitat. Podem observar aquestes dades al quadre N°. 144.

RESIDEIXES EN ELLA

TREBALLLES EN ELLA

TENS FAMÍLIA EN ELLA

TENS AMICS EN ELLA

ALTRES RAONS

ÍTEM 5

SI •

8

8

e

9

NO

2

2

4

1

10

QUADRE N°. 144: Freqüències obtingudes a l'ítem N°. 5 del
qüestionari del grup destinatari, en la "Messe des
travailleurs".

L'ítem N°. 7 ens diu que hi ha 8 persones

del grup que apliquen els coneixements del seu ofici o

professió en el procés d'intervenció teatral, mentre que hi

ha 2 que no. Amb això es mostra, un cop més, com

s'assenyalava al marc teòric, que els coneixements
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professionals del membres de la comunitat són aprofitables

per enriquir el procés d'intervenció teatral. És probable

que les 5 persones que responen que sí, treballin com a

tècnics, com animadors o en I'organit2ació del muntatge.

Efectivament, preguntats per la fase del procés en que

apliquen aquells coneixements (item 8), 1 diu que el la

difusió i relacions públiques; 1 altre que en el cant coral

o en la música; 2 que en la publicitat i el atrezzo; 1 que

en tasques de regiduría; 1 que en la realització de

decorats; i 1 altre, finalment, que en la preparació

d'actors *

A la pregunta de si havien fet abans quelcom

de teatre (ítem 9) 9 persones responen que sí i 1 respon

que no. Cal suposar que aquesta persona que diu que no s'ha

incorporat aquest any a l'espectacle. En l'especificació de

l'ítem, 7 persones responen que periòdicament, 2 que

puntualment i 1 no respon. Probablement les 7 que responen

que periòdicament són membres estables del col·lectiu,

sigui de l'OCC-FNÀG o col·laboradors, mentre que les 2 que

diuen que puntualment podrien ser noves incorporacions

d'aquest any.

Respecte el paper que, a la seva experiència

teatral anterior, havien jugat (ítem 10), 9 responen que

com actors; 2 que com animadors; 4 havien treballat com a

tècnics; i, finalment, 2 havien treballat com ajudants.

Això s'intenta especificar a l'ítem 11, preguntant sobre el

paper que juguen a l'actual procés d'intervenció: 7



1236

responen que com actors; 3 que com animadors; 5 que com a

tècnics; i 4 que com ajudants. Cal suposar, a partir

d'aquestes dades que la majoria de persones que han respost

el qüestionari, si no tots, són membres o col·laboradors

permanents de l'OCC-FNAG, atès que els llocs directius,

tècnics o d'animació van normalment a càrrec d'aquells en

la "Messe des travailleurs".

Amb l'ítem 12 es volen saber les raons que

han impulsat als membres del grup destinatari a participar

en el procés d'intervenció. En aquesta pregunta 4 responen

que per a tenir relacions, comunicacions o noves

experiències; 4 que per qüestions de creació artística o

creativitat; 2 que perquè es constitueix en un lloc de

trobada i de formació humana; 2 perquè volen participar en

el moviment cultural de la regió; 2 perquè els hi fa

il·lusió i volien actuar; 1 perquè li agrada el teatre; 1

perquè vol col·laborar amb la direcció, institució,

entitat; 1 per que desitja dedicar-se professionalment; 1

per ampliar l'esperit; l perquè respon a preguntes

personals professionals; i 1, finalment, perquè es pot

participar en família.

L'ítem N°. 13 està plantejat de manera que

es pugui fer una triangulació. Dins cada iniciativa, es vol

saber des de cada instància (institució, animador, grup

destinatari) quins objectius es persegueixen amb el procés

d'intervenció i quins la instància concreta creu que
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persegueixen les altres dues. Això ens permeterà en una

segona fase poder triangular.

En el quadre N°. 145 es poden veure les

mitjanes de les puntuacions assignades pel grup destinatari

a cadascun dels objectius. Tanmateix es poden veure aquests

resultats a la gràfica N°. 59.

"MESSE DES TRAVAILLEURS"

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocionals

Mantenir Tradició

INSTITUCIÓ

2

1,1

4,9

6

1,4

5,8

5

3,7

4,3

3,5

5

ANIMADOR

1,7

1,2

5,5

6

1,4

6

5,5

4

4,3

3,6

4,6

GRUP DESTIN.

1,9

1,1

4,9

5,8

1,6

5,9

5,1

3,1

4,2

3,5

4,6

QUADRE N°. 145: Mitjanes de les puntuacions assignades pel
grup destinatari a cadascun dels objectius des de la
pròpia perspectiva i des de la que ells assignen a
l'animador i a la institució, en la "Messe des
travailleurs".
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INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

OBJECTIUS SEGONS: INSTITUCIÓ . . . .
ANIMADOR -
DESTINATARI -

RELIGIOSOS

RECREATIUS

EDUCATIUS

CULTURALS

LÚDICS

SOCIALS

PROFESSIONALS

ASSISTENCIALS

ECONÒMICS

PROMOCIÓN ALS

MANTENIMENT
TRADICIÓ

I I j I I . I I I I I . j I !

3 4

VRLORRCIO

T1

5
'1
6

GRÀFICA N°. 59: Mitjanes de les puntuacions assignades pel
grups destinatari a cadascun dels objectius des de la
pròpia perspectiva i des de la que ells assignen a
l'animador i a la institució, en la "Messe des
travailleurs".

El primer que s'observa a la gràfica és que

tots tres, grup destinatari, institució i animador tenen,

en la perspectiva del grup destinatari, inusitadament clars

els objectius, atès que en la representació gràfica les

tres línies pràcticament se superponen. D'altra banda, un

altre tret característic de la representació gràfica és que
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hi ha puntuacions extremes, per això els resultats

presenten uns perfils tan trencats.

Per sota la mitjana puntuen en tots tres

casos, sempre en la perspectiva del grup destinatari, els

objectius religiosos, recreatius i lúdics com a fita del

procés d'intervenció. Tots tres obtenen puntuacions molt

baixes i no hi ha pràcticament diferències entre les

posicions que els representen a la gràfica.

Per sota la mitjana puntua també el grup

destinatari els objectius assistencials, malgrat creure que

la institució i l'animador els puntuarien més alt. Damunt

mateix la mitjana situen els objectius promocionals en el

cas del propi grup destinatari i de la institució, puntuant

una mica per sobre l'animador.

Són els objectius socials i culturals els

que obtenen una puntuació més elevada pensats com a fites

del procés d'intervenció, amb petites diferències entre el

grup destinatari i la percepció que aquest té respecte la

institució i l'animador. Puntuen a continuació els

objectius educatius i els professionals, i en tots dos

casos pensen que la institució els puntuaria com ells,

mentre que l'animador els puntuaria més alt. Tot això

s'explicaria probablement en el supòsit que els membres del

grup destinatari que responen el qüestionari fossin

integrants de la comunitat de l'OCC-FNÀG. Els seus

objectius són tant de tipus social com cultural, pel tipus
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d'acció sociocultural que desenvolupen. Són també educatius

i professionals atès que en el desenvolupament de les

tasques d'animació el que fan els integrants de l'OCC-FNAG

és desenvolupar la seva professió que és al mateix temps la

seva forma de vida (18).

Finalment, puntuen també per sobre la

mitjana els objectius de manteniment de la tradició, no

oblidem que porten 8 anys realitzant aquesta intervenció, i

els econòmics. Certament, l'OCC-FNÀG persegueix ésser

econòmicament autosuficient amb les seves intervencions

socioculturals.

Com era de suposar, fetes les correlacions

corresponents entre totes tres visions, en la perspectiva

del grup destinatari, no es troben diferències

estadísticament significatives.

Amb l'ítem 14 es vol averiguar que és allò

que més valora el grup destinatari del procés

d'intervenció. Les mitjanes de les puntuacions assignades a

cadascuna de les possibilitats de resposta es poden veure

en el quadre N°. 146. Tanmateix es pot veure la seva

representació a la gràfica N°. 60.

(18) L'observador explica que durant les converses inforaals algú li va coaentar que la coiunitat
de roce n'era COB un reflex dels antics cavallers clunyacenses, si aquells intervenien per déu
aib les anés, ells ho fan anb la cultura.
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La

Els

Que

Que

Que

Que

Que

Que

Que

posta en escena de la obra de teatre

aprenentatges que has realitzat

ocupa el teu temps d'oci

et serveix per a realitzar-te personalment

activa la teva comunitat

et serveix per a relacionar-te amb la gent

t'ho passes molt bé

et servirà per a guanyar calers

et servirà per a promocionar-te

4,7

5,5

1,1

4,6

5,1

6

2,2

1

1,3

QUADRE N°. 146: Mitjanes de les puntuacions donades pel
grup destinatari en allò que més valoren del procés
intervenció a la iniciativa "Messe des travailleurs"1.

[ GRUP DESTINATARI

INSTITUCIÓ MESSE DES TRAVAILLEURS

POSTA SJf ESCENA.

APRENENTATGES

TEMPS D'OCI

RSAUTJ'ERSONAL

ACTIVACIÓ COMÚ.

RELACIONS GENT

PASSAR-HO BE

GUANYAR CALES

PROMOCIONAR-SE .

VRLORRBQ

GRÀFICA N°. 60: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions donades pel grup destinatari en allò
que més valoren del procés intervenció a la iniciativa
"Messe des travailleurs".
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El primer a observar a la gráfica anterior

és que a totes dues bandes de la mitjana de la valoració hi

ha puntuacions extremes, senyal inequívoca que hi ha acord

respecte a determinats temes en el grup destinatari.

Tots els enquestats estan d'acord (la

mitjana de la puntuació equival a la puntuació màxima) en

que allò que més valoren del procés d'intervenció és que

aquell els hi permet relacionar-se amb la gent. Valoren

també amb una puntuació molt elevada els aprenentatges

realitzats i el fet que activa la comunitat en que la

iniciativa està immersa. Tanmateix, valoren per sobre la

mitjana, la posta en escena i el fet que els permet

realitzar-se personalment.

Per sota la mitjana les puntuacions també

són extremes. Tots estan d'acord (puntuació mínima que es

pot donar a una possibilitat de resposta) en no valorar el

fet de guanyar diners amb la iniciativa. Tampoc no valoren

que pugui omplir el seu temps d'oci, que els hi serveixi

per a promocionar-se ni, per últim, el fet que s'ho passin

bé.

Preguntat el grup destinatari sobre si el

procés d'intervenció s'ajusta al que prèviament esperava 3

persones responen que sí, mentre que 6 diuen que no i un no

respon. Quan es vol saber perquè els ha sorprès, 2 responen

que per l'amplitud i originalitat del projecte; 1 respon

que per la bona organització, el bon equip de treball i el
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companyerisme; i 1, per últim, perquè té més importància

del que imaginava.

Amb l'ítem 16 es vol saber per a què creu el

grup destinatari que li serveix el procés d'intervenció. En

el quadre N°. 147 es poden veure les mitjanes de les

puntuacions donades a les diferents possibilitats de

resposta. Tanmateix es pot veure la seva representació a la

gràfica N°. 61.

Conèixer-te millor a tu mateix

Expressar-te millor que abans

Desenvolupar-te a nivell personal i emocional

Ésser un individu més autònom

Formar-te com a persona

Relacionar-te amb els altres

Aprendre una professió

Ocupar el teu temps d'oci

Divertir-te

Conèixer millor la problemàtica de la teva
comunitat

Implicar-te en la problemàtica de la teva
comunitat

Buscar solucions pels problemes de la teva
comunitat

Aprendre a autorganitzar-te

5,3

4,6

5,2

3,9

5,6

5,6

3,6

1

1,2

4,1

4,7

4,7

2,8

QUADRE N°. 147: Mitjanes de les puntuacions donades pel
grup destinatari en allò pel que els serveix el procés
intervenció a la iniciativa "Messe des travailleurs".
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INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

CONEIXET MILLOR

MILLOR EXPRESSIÓ

DESENVOLUPAMENT
PERSONAL

ÉSSER UN INDIVIDU
MES AUTÒNOM

FORMAR-TE COM A
PERSONA

RELACIONS AMB ELS.
DEMÉS

APRENDRE UNA
PROFESSIÓ

OCUPAR EL TEMPS
D'OCI

DIVERTIR-TE

CONÈIXER PROBLE-
MES COMUNITAT

IMPLICACIÓ PROBLE-
MES COMUNITAT

BUSCAR SOLUCIONS
COMUNITAT

APRENDRE A AUTO-
OROANITZAR-TE
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VHLQRBC1D

GRÀFICA N°. 61: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions donades pel grup destinatari en allò
pel que els serveix el procés intervenció a la
iniciativa "Messe des travailleurs".

Com es pot observar a la gràfica anterior

allò que més valora el grup destinatari com a utilitat del

procés d'intervenció és que serveix per a formar-se com a

persona i per a relacionar-se amb els altres. Valora a

continuació, també amb puntuacions elevades, que serveix

per a un millor autoconeixement i per desenvolupar-se a

nivell personal i emocional. En ordre descendent, i encara

per sobre la mitjana de la valoració, puntua també que

serveix per implicar-se i buscar solucions a les
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problemàtiques de la comunitat, per expressar-se millor i

per conèixer millor la problemàtica comunitària. Tot just

per sobre la mitjana, valora que serveix per ésser un

individu més autònom i per aprendre una professió.

Només tres de les possibilitats de resposta

puntuen per dessota la mitjana de la valoració. Tots estan

d'acord en que no serveix per a ocupar el temps d'oci

(puntuació minima possible). Amb una puntuació molt baixa

valoren que serveixi per a divertir-se, i amb una puntuació

una mica més alta, encara però lluny de la mitjana, valoren

que serveixi per autoorganitzar-se.

L'ítem 17 vol saber les persones del grup

que han participat activament en la creació o posta en

marxa del procés teatral, al que 9 responen que si i 1 que

no. Respecte l'ítem 18 que es refereix a la participació en

la planificació del procés: 3 responen que sí i 7 que no.

A la participació en la creació de l'obra de

teatre (ítem 19), 4 responen que sí i 6 que no. En aquest

cas és probable que les quatre persones que responen que sí

participessin en la creació del text de "Messe des

travailleurs". Parlem només de probabilitat perquè, com vam

indicar en l'anàlisi de la resta d'iniciatives, aquest ítem

podria no estar ben formulat.

Amb l'ítem 20 es vol averiguar de quina

manera afecta el procés d'intervenció a la comunitat en la
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que es troba immers, en la perspectiva del grup

destinatari. En el quadre N°. 148 es poden veure les

mitjanes de les puntuacions donades a cadascuna de les

possibilitats de resposta. Tanmateix es pot veure la seva

representació a la gràfica N°. 62.

Contribueix a millorar les relacions entre la
gent de la teva comunitat

Mostra les enveges que hi ha entre la gent

Dinamitza culturalment la comunitat

Contribueix a unir a les persones de la
comunitat

Descubreix els conflictes latents en la
comunitat

Sensibilitza la comunitat envers la solució
dels seus problemes

No afecta d'una forma significativa la
comunitat

5,8

5,1

5,7

6

4,1

5,1

1

QUADRE N°. 148: Mitjanes de les puntuacions donades pel
grup destinatari a diferents possibilitats en les que
el procés d'intervenció pot afectar a la comunitat, en
la iniciativa "Messe des travailleurs".
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INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

MILLORAR RELA-
CIONS COMUNITAT

MOSTRAR ENVE-
JES ENTRE OENT

DINAMITZAR CUL-
TURALMENT COM.

VNIR PERSONES
COMUNITAT

DESCOBRIR CON-
FLICTES LATENTS

SENSIBILITZAR
COMUNITAT

NO AFECTA SIGN.
COMUNITAT

\ I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I

1 Z 3 4 S 6

VRLOfffiPQ
GRÀFICA N°. 62: Representació gràfica de les mitjanes de

les puntuacions donades pel grup destinatari a
diferents possibilitats en les que el procés
d'intervenció pot afectar a la comunitat, en la
iniciativa "Messe des travailleurs".

El primer que es pot observar en la gràfica

anterior és que, i sembla una constant en aquesta

iniciativa, hi ha puntuacions extremes. Allò en que tots

els enquestats estarien d'acord és que el procés

d'intervenció contribueix a unir a les persones de la

comunitat (la mitjana és equivalent a la puntuació màxima),

i afecta, per tant, d'una manera significativa a la

comunitat (la formulació negativa d'aquesta possibilitat de

resposta obté una mitjana equivalent a la mínima puntuació
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possible). La resta de possibilitats de resposta puntuen

per sobre la mitjana de la valoració.

L'ordre en aquesta valoració fóra

(pràcticament totes les possibilitats amb puntuacions molt

elevades): contribueix a millorar les relacions de la gent

de la comunitat, dinamitza culturalment la comunitat,

mostra les envejes que hi ha entre la gent i sensibilitza

la comunitat envers la solució dels seus problemes. Per

últim, més proper a la mitjana de la valoració, descobreix

els conflictes latents a la comunitat.

Amb l'ítem 21 es vol saber l'actitud de

l'animador respecte el grup destinatari. Un altre cop

observem la possibilitat, apuntada en l'anàlisi de les

iniciatives anteriors de discriminar entre els diferents

animadors, qüestió que no ens permet el nostre qüestionari.

En aquest cas, en parlar d'animador, la referència és el

director i realitzador de l'obra, encara que pel nombre de

persones implicades en el muntatge pràcticament tots els

membres de l'OCC-FNÀG juguen el paper d'animadors. Malgrat

tot, com es pot observar en el quadre N°. 149, sembla haver

una forta convergència d'opinió en les respostes. Tots

estan d'acord en que la seva actitud no és autoritària,

repressiva, distanciada, laissez-faire, indiferent ni

tancada. Per contra, tots opinen que és oberta, i creuen

majoritàriament que és il·lusionada, dialogant i

participativa. No creuen però, en general, que sigui

flexible. Fruit probablement, aquesta darrera dada, del
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mateix que assenyalàvem respecte les anteriors iniciatives:

sembla que per ésser eficaç l'animador ha de saber imposar-

se al grup.

MESSE DES

TRAVAILLEURS

AUTORITARIA

OBERTA

REPRESIVA

IL·LUSIONADA

DIALOGANT

DISTANCIADA

ITEK 21

SI

10

9

9

10

10

1

1

10

LAISSEZ-FAIRE

INDIFERENT

PARTICIPATIVA

TANCADA

FLEXIBLE

ALTRES ACTITUDS

8

1

3

10

10

2

10

9

7

QUADRE N°. 149: Respostes del grup destinatari respecte
l'actitud de l'animador envers ells en la "Messe des
travailleurs".

Com es pot observar en el quadre N°. 150,

que recull les repostes donades a l'item 22, només hi ha

acord respecte al fet que l'animador no s'oblida dels que

no participen quan aplica tècniques o assaja. Respecte la

resta de possibilitats de resposta les opinions estan

dividides.
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MESSE DES TRAVAILLEURS

INTENTA IMPLICAR A TOTHOM

S'OBLIDA DELS QUE NO PARTICIPEN

VOL QUE TOTHOM OBSERVI ALS QUE PARTICI-
PEN

DEMANA ALS QUE NO PARTICIPEN QUE MARXIN
O QUE CALLIN

DEMANA EL PARER TANT DELS QUE PARTICIPEN
COM DELS QUE NO

ASSIGNA TASQUES DIFERENCIADES PER A QUE
TOTHOM ESTIGUI ACTIU

ÍTEM 22

SI

9

e

g

5

3

NO

1

1 0

4

4

5

QUADRE N°. 150: Respostes del grup destinatari a l'actitud
de l'animador quan aplica tècniques o assaitga escenes
en la "Messe des travailleurs".

En l'ítem 23, 8 persones responen que

l'animador tracta per igual a tothom, mentre que hi ha 1

que creu que no i un altre que no respon.

També a l'ítem 24, que vol recollir aquell

aspecte del procés d'intervenció en què l'animador posa

major èmfasi, les opinions semblen estar dividides. Allò

però en que la majoria està d'acord és en que l'animador no

posa l'èmfasi en que el grup destinatari disfruti, qüestió

que fóra coherent respecte les expectatives que envers ell

assenyalava el grup destinatari a l'assignar una molt baixa
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puntuació als objectius recreatius i lúdics.

Majoritàriament consideren també que allò que més enfasitza

és el grau de comunicació interpersonal aconseguit i, pel

contrari, allò que menys, el fet que el grup entengui la

tècnica. Respecte les altres possibilitats de resposta les

opinions estan dividides. No podem oblidar per emmarcar

correctament aquestes dades allò assenyalat respecte altres

iniciatives: el qüestionari no ens permet discriminar entre

els diferents animadors. Hom pot observar aquestes dades al

quadre N°. 151.

LA PARTICIPACIÓ DE TOT EL
GRUP

QUE EL GRUP ENTENGUI BE LA
TÈCNICA ENCARA QUE NO PARTI-
CIPI TOTHOM

QUE EL GRUP DESTINATARI A-
PRENGUI LA TÈCNICA

EL GRAU DE COMUNICACIÓ INTER-
PERSONAL ACONSEGUIT

QUE EL GRUP DESTINATARI DIS-
FRUTI

ÍTEM 24

SI

5

1

4

9

NO

5

9

e

1

10

QUADRE N°. 151: Respostes del grup destinatari a allò en
que l'animador posa major èmfasi durant el procés
d'intervenció a la "Messe des travailleurs".

Al quadre N°. 152 hom pot observar les

respostes donades pel grup destinatari a la participació en
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les activitats pròpies del muntatge d'un obra de teatre

(ítem 25). Com es pot comprovar la participació és

majoritària. Hi ha qui treballa en tasques de disseny i en

tasques de realització. Tots però, col·laboren en una o

altra cosa. Això ve a reafirmar el que s'havia dit sobre el

muntatge; tot s'ho fan entre ells mateixos.
MESSE DES TRAVAILLEURS

ACTIVITATS

Escenografia

Figurina

Vestuari

Utilleria

Electricitat

Luminotâcn ia

Maquinaria

se

Música

Producció

Regiduría

Direcció

Ajudanties

ÍTEM Zj

Disseny

1-

1

SI

10

10

10

10

10

9

9

10

10

10

10

10

10

NO

Realització

4

2

4

2

3

1

1

2

1

2

SI

e

10

10

10

a

6

8

7

9

9

8

9

8

NO

Col. labor .

2

1

4

2

4

2

2

3

4

2

1

2

SI

8

9

6

8

10

6

8

8

7

6

8

9

8

NO

QUADRE N°. 152: Participació del <.,rup destinatari i
qualitat d'aquesta en la realització d'activitats al
voltant del muntatge, en la "Messe des travailleurs91.
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A l'ítem 27 hom vol saber si tot allò après

durant el procés d'intervenció es destina a altres

projectes. En aquesta pregunta, 8 responen que sí i 2 que

no, qüestió que reforçaria el fet que hi ha altres línies

d'intervenció en aquesta comunitat. Preguntats pel

contingut d'aquests projectes (ítem 28), 5 diuen que festes

populars o animació al carrer; 3 que muntatges musicals,

concerts o corals; 2 muntatge d'altres obres de teatre o

espectacles; 1 esplai o espectacles amb nens; i 1,

finalment, projecte de crear un taller de maquetes.

Respecte l'aportació de material pel procés

d'intervenció (ítem 29), 3 responen que sí i 7 diuen que

no. Preguntats sobre aquest material (ítem 30), un respon

que material tècnic, i un altre que un violoncel.

Pel que fa a l'ítem 31, 6 persones del grup

destinatari diuen haver participat en el finançament del

projecte d'intervenció, mentre que 4 dien no haver-ho fet.

Quan es pregunta pel contingut d'aquesta participació (ítem

32), 2 responen que allò que aporten és el seu treball; 1

diu que diners; 1 diu que amb allotjament, manutenció i

transport dels membres de la comunitat; i 1, per últim, diu

que amb manutenció durant l'espectacle i mitjans de

comunicació social.

Hi ha 9 membres del grup destinatari que

creuen que és convenient difondre el procés d'intervenció o

els seus resultats (ítem 33), mentre que hi hauria 1 que
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pensaria que no. Quan se'ls pregunta per què (ítem 34), 6

diuen que perquè permet mostrar els problemes de la nostra

societat i tractar d'aportar una solució; 2 diuen que

perquè creuen en el que fan i volen donar als altres els

seu testimoni; 1 diu que perquè permet revelar les

aspiracions; i 1, finalment, que perquè permet retrobar el

sentit del treball

En l'avaluació del procés d'intervenció

(ítem 35) diuen haver participat 6 persones, mentre que 1

diu que no i 3 no responen. És probable, donades les

respostes en aquest ítem, que hi hagi persones que no

l'hagin entès. Preguntats sobre la forma que pren aquesta

avaluació (ítem 36), 6 diuen que avaluen mitjançant

reunions de treball on fan balanç i 4 diuen que per mitjà

de reflexions.

Un cop acabat el procés d'intervenció totes

10 persones diuen voler continuar fent teatre (ítem 37).

Tanmateix, 9 pensen fer-ho periòdicament i 1 puntualment.

A l'ítem 38 es vol conèixer la valoració

global del procés d'intervenció per part del grup

destinatari. En el quadre N°. 153 es poden veure les

mitjanes de les puntuacions atorgades pel grup destinatari

a cadascuna de les possibilitats de resposta. Tanmateix es

pot veure la seva representació a la gràfica N°. 63.
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El tracte dispensat per la institució

Les intervencions de l'animador

El clima relacional i afectiu generat en el procés
d ' intervenció

La gestió del projecte

El suport prestat per la comunitat

Els aprenentatges que has realitzat

Les activitats que has realitzat

La dinamització que suposa per a la comunitat

El millor coneixement de tu mateix

La teva capacitat expressiva i comunicativa

La teva capacitat relacional

La teva implicació en la comunitat

La teva autonomia personal

La teva participació en el procés

5

4,6

4,9

4,7

2,1

4,7

4,4

3,9

4,2

4,4

4,5

4

4,3

4,8

QUADRE N°. 153: Mitjanes de les puntuacions donades pel
grup destinatari a diferents elements dels que
componen el procés d'intervenció en la iniciativa
"Messe des travailleurs".
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j GRUP DESTINATARI |

INSTITUCIÓ: MESSE DES TRAVAILLEURS

TRACTE IKSTZT, •

INTfRVENCIONS
ANIMADOR

CllH A GENERAT-

OSSTIO DEL
PROJECT*

APRENENTAT- ,
OSS REALITZATS

CAPACITAT
RELACIONAL

IMPLICACIÓ
COMUNITAT

AUTONOMÍA
PERSONAL

PARTICIPACIÓ
PROCÉS

GRÀFICA N°. 63: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions donades pel grup destinatari a
diferents elements dels que componen el procés
d'intervenció en la iniciativa "Messe des
travailleurs".

Com es pot observar a la gràfica anterior la

valoració global del procés és, per part del grup

destinatari, positiva, excepció feta del suport prestat per

la comunitat, únic element puntuat per sota la mitjana de

la valoració. Tota la resta d'elements analitzats

puntuarien per sobre la mitjana i serien considerats per

tant positius. Considerarien elements més destacables del

procés (obtenen mitjanes més altes), el tracte dispensat

per la institució, el clima afectiu i relacional generat

durant la intervenció i la participació en el procés.
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8.8. Interacció dels resultats

El primer que hem de fer en aquest punt és

la triangulació projectada entre els ítems 27 del

qüestionari institucional, 9 del de l'animador, i 13 del

dels destinataris. En el quadre N°. 154 es presenten les

puntuacions i les mitjanes de les puntuacions assignades a

casdascú dels objectius per la institució, l'animador i el

grup destinatari . Hem dividit el quadre en tres columnes ,

una per cadascuna de les instàncies. Tanmateix, hem

subdividit cadascuna d'aquestes columnes en tres sub-

columnes que recullen la pròpia puntuació (en negreta) , i

les que li han assignat les altres dues instàncies, segons

s'explicitat tot seguit (19):

Institució: (li) puntuació pròpia.
(À-L) puntuació assignada pels animadors.
(D!) puntuació assignada pel grup destinatari

Animador : (À2) puntuació pròpia.
(12) puntuació assignada per la institució.
(D2) puntuació assignada pel grup destinatari

Grup destinatari :
(D3) puntuació pròpia.
(À3) puntuació assignada pels animadors.
(13) puntuació assignada per la institució.

(19) Parleu de puntuacions, però en els casos corresponents s'ha d'entendre que treballaren anb
les nit janes con hea fet en les anàlisi prèvies.
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MESSE DES TRAVAILLEURS

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promoc i ona Is

Mantenir tradició

Altres (formació)

INSTITUCIÓ

±1

6

6

1

4

5

6

6

Àl

1

4

6

1

5

5

5

5,5

4,5

6

D!

2

4,9

6

1,4

5,8

5

3,7

4,3

3,5

5

ANIMADOR

A2

1

4

6

1

5

5

5

5,5

4,5

6

*2

6

6

1

4

5

6

6

D2

1,7

1,2

5,5

6

1,4

6

5,5

4

4,3

3,6

4,6

GRUP DESTIN.

D3

1,9

1,1

4,9

5,8

1,6

5,9

5,1

3,1

4,2

3,5

4,6

À3

1

3

4

4,5

2,5

5

4

5

4,5

3,5

6

Ï3

4

6

3

2

5

4

6

6

QUADRE N°. 154: Triangulació de les puntuacions assignades
als objectius que persegueix el procés d'intervenció
en la iniciativa "Messe des travailleurs".

Si triangúlela en primer lloc les puntuacions

assignades per cadascuna de les instàncies (negreta) podem

observar que no n'hi ha pràcticament diferències entre la

visió de la institució, la dels animadors i la del grup

destinatari. Tots tres coincideixen en definir els

objectius culturals com els principals objectius que el

procés d'intervenció ha de pretendre aconseguir.

Pel que fa a la resta d'objectius, les tres

instàncies coincideixen, gairebé en tots els casos, quan
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els puntuen per dessota o per sobre de la mitjana. Les

diferències doncs, de la seva valoració es produeixen entre

puntuacions ubicades a una o altre banda de la mitjana.

Només en el cas dels objectius assistencials, totes tres

instàncies divergeixen respecte la seva valoració com a

fita del procés d'intervenció. En aquest cas, els animadors

pensarien que el procés d'intervenció té un important paper

assistencial (puntuació 5); el grup destinatari els

puntuaria per dessota la mitjana, el que es podria

interpretar en el sentit que el procés d'intervenció té un

paper que jugar des del punt de vista assistencial però que

aquest no és determinant; i, finalment la institució, ni

tan sols contempla aquests objectius com a fita del procés

d'intervenció.

Val la pena destacar també en relació als

objectius econòmics i promocionals que, tot i que les tres

instàncies els puntuen per sobre la mitjana, la institució

els hi assigna la puntuació màxima, els animadors una

puntuació intermitja (s'entén per sobre la mitjana), i el

grup destinatari una puntuació baixa (també per sobre la

mitjana. Això voldria dir que totes tres instàncies els

consideren fites importants del procés d'intervenció però

és la institució qui més els valora com a tais fites i el

grup destinatari qui menys.

Respecte els objectius que no ha de

perseguir en cap cas el procés d'intervenció, totes tres

instàncies assenyalen els religiosos, els recreatius i els
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lúdics. Crec que s'ha de destacar perquè és una constant de

la valoració que sembla com si totes tres instàncies

creguessin que no es pot gaudir amb el procés

d'intervenció.

Un panorama força semblant a l'anterior ens

trobem quan observem la columa on es recullen les

puntuacions donades per la institució als diferents

objectius i les que els animadors i el grup destinatari

creuen que aquella els hi assignarà. En aquest cas tots

tres coincideixen en desssignar els objectius culturals com

a la fita principal del procés. Tanmateix, tots tres

coincideixen en no valorar o valorar molt poc els objectius

religiosos, els recreatius i els lúdics. I també les

úniques diferències es produeixen en relació als objectius

assistencials com a fita del procés. Els animadors

consideren que la institució els consideraria un aspecte

força important del procés. El grup destinatari creu també

que aquella els considerarà importants, encara que menys

del que pensen els animadors. La institució ni tan sols els

contempla.

En la columna de l'animador la valoració de

la columna de la intitució pràcticament es repeteix. Això

ens parla de la identitat existent entre la institució i

els animadors pel que fa als objectius del procés

d'intervenció.
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És en la columna del grup destinatari on més

diferències es poden trobar, qüestió que ens indicaria que

així com el grup destinatari sembla tenir una

conceptualització molt clara de la visió que els animadors

i la institució tenen sobre el procés d'intervenció,

aquells no la tindrien gaire clara en relació al grup

destinatari, sobretot pel que fa a la idea que aquest

tindria respecte els objectius recreatius, culturals,

assistencials i promocionals com a fita del procés

d'intervenció.

En relació als objectius recreatius, que el

grup destinatari puntua molt baix com a fita del procés

d'intervenció, la institució pensa que aquell els puntuarà

per sobre la mitjana. Això s'ha d'interpretar en el sentit

que el grup destinatari considera el procés d'intervenció

menys recreatiu del que pensa la institució que ho

considerarà.

Respecte els objectius culturals com a fita

del procés d'intervenció succeirà justament el contrari. El

grup destinatari els valora més del que la institució creu

que aquell faria.

Pel que fa als objectius promocionals, els

animadors creuen que el grup destinatari els puntuarà

justament damunt la mitjana, que és el que aquell fa,

mentre que la institució pensa que el grup destinatari els
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hi assignarà la màxima puntuació. Això s'ha d'interpretar

en el sentit que el grup destinatari considera menys

promocional el procés d'intervenció del que la institució

pensa que aquell faria.

En relació als objectius assistencials, els

animadors consideren que el grup destinatari els considera

objectius importants del procés d'intervenció mentre que

aquell no té tal consideració.
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8.9. Conclusions de I7avaluació

1. L'iniciativa analitzada s'emmarca en una vila amb una

forta tradició minera i siderúrgica que pateix, per efecte

de la reconversió industrial, una elevada taxa d'atur amb

totes les conseqüències de tipus social que això implica.

La iniciativa sociocultural que analitzem s'inicia

justament quan aquesta situació social tan problemàtica

està més viva a la regió i forma part d'un projecte molt

més ampli d'intervenció sociocultural que abasta diferents

aspectes de la qualitat de vida d'aquella regió.

2. El procés d'intervenció s'emmarca en una associació

creada a la regió sota els auspicis d'una institució de

caràcter religiós que té encara no trenta anys

d'existència. Aquesta institució té creats nombrosos

centres a tot arreu per a la formació d'animadors que

treballin en tot allò sociocultural. En cadascun d'aquests

centres hi ha una comunitat religiosa i mixta d'animadors

que són els qui duen a terme la intervenció.

3. L'associació que emmarca el procés d'intervenció es

defineix al mateix temps com a associació i empresa de

caràcter privat, no confessional i sense ànim de lucre.

Aquesta associació té entre 6 i 10 anys d'existència i està

liderada per un consell davant el qual es troba un director

que sembla ser elegit per la institució religiosa que

l'empara. Diu tenir entre 51 i 100 socis que paguen quotes
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baixes per la seva afiliació. S'autofinança en un 85 % del

pressupost global i el 15 % restant l'aconsegueix per mitjà

de subvencions públiques i privades. Persegueix finalitats

culturals i artístiques. La planificació de les activitats,

que estan obertes a tothora, correspon majoritàriament a la

direcció i l'assistència es realitza mitjançant

contribucions voluntàries que es destinen a

1'autofinancement de l'entitat. Manté relacions de

col·laboració i de rebuig (per la seva condició de grup

religiós) amb la resta d'institucions i entitats de la

comunitat, i parla de projectes concrets realitzats

conjuntament.

4. L'associació acull i promou el procés d'intervenció amb

l'objectiu d'obrir la comunitat a la cultura i oferir un

testimoni d'esperança. Es pretén també amb aquesta promoció

crear un lloc de vida i de treball, formar i educar els

"missioners" obrers, i desenvolupar centres culturals.

5. L'associació diu perseguir amb el procés d'intervenció

objectius educatius, culturals, econòmics i promocionals.

6. El suport que l'associació presta al grup és total, i es

cocreta en proporcionar el local, el material, els

animadors, el suport tècnic, la infraestructura, els

mitjans de difusió i el finançament. A canvi diu no demanar

res al grup atès que un i altra són el mateix.

7. L'associació creu convenient que es difongui el procés

d'intervenció. La institució avalua el procés d'intervenció

mitjançant la participació del poble, la qualitat artística

i l'apreciació dels espectadors.
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8. La associació acompleix els criteris d'avaluació

institucional definits: és participativa, autogestionada,

els seus objectius econòmics reverteixen sobre ella mateixa

i la comunitat, i en pretén la dinamització sociocultural.

9. Gairebé totes les persones que formen part de la

comunitat religiosa que hi ha al darrera de l'associació i

la intervenció són animadors. Només dos, com a

representants d'aquells, responen el qüestionari. Són un

home i una dona que tenen entre 26 i 30 anys, posseeixen el

diploma acreditador d'haver realitzat els estudis

d'animació global en un centre de la Institució religiosa

que empara l'associació i el procés d'intervenció, i tots

dos diuen treballar en el procés de forma voluntària i per

compte d'aquella. El primer ha treballat 7 anys com actor,

figurinista i utiller en el teatre amateur. La segona ha

treballat com a directora durant un any en el teatre

professional i 5 anys al teatre amateur com a actriu,

directora i escenògrafa. Tots dos estan, per tant, força

preparats en l'àmbit de la intervenció, atès que porten

entre 6 i 10 anys d'experiència.

10. Els animadors s'identifiquen totalment amb la

institució. Consideren que els objectius que ha de

perseguir el procés d'intervenció són, fonamentalment,

culturals. Manifesten envers els destinataris una actitud

dialogant, oberta, il·lusionada, col·laborant i

participativa. Tanmateix, creuen que les actituds que

palesen la institució i el grup destinatari són aquestes

mateixes.
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11. La planificació del procés es realitza conjuntament

entre la institució, l'animador i el grup destinatari. Es

realitza prèviament al procés però és diferent cada any que

es representa l'espectacle i, tanmateix, es va ajustant als

objectius a mesura que es desenvolupa. L'objectiu és muntar

un obra de teatre que tracta sobre la comunitat en què es

desenvolupa i cosideren el procés com una experiència de

teatre popular. Ambdós pensen que allò fonamental per sobre

del producte concret, la representació, és el propi procés

d'intervenció. Prioritzen en aquest sentit l'aplicació de

les tècniques sobre l'assaig.

12. Allò que els animadors consideren el més important del

procés d'intervenció, totalment en la línia dels objectius

de l'animació sociocultural, és el clima relacional generat

i la participació de tothom.

13. Les tècniques que principalment apliquen els animadors

durant la intervenció són les tècniques d'improvisació

corporal i/o verbal, les dramatitzacions i les tècniques

d'estimulació que , especifiquen, estan només centrades en

allò emocional i interpersonal. Tots dos animadors

consideren que allò fonamental en la l'aplicació de les

tècniques és el grau de comunicació interpersonal

aconseguit. Pel que fa als elements teatrals els utilitza

com una eina més del procés d'intervenció.

14. El material i el finançament del procés d'intervenció

és aportat per la institució.

15. La temporalització del procés es realitza en la

planificació global i es fa en funció dels recursos

disponibles i de dates significatives.
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16. L'avaluació del procés la realitzen la institució i els

animadors i allò avaluat és el procés d'intervenció.

Aquesta avalauació es compartida amb el grup destinatari.

17. Tots dos animadors creuen convenient difondre el procés

d'intervenció perquè és un projecte que pertany a tothom i

ha estat creat per aportar fruits en la unió de la regió.

18. El grup destinatari és intergeneracional, pertany a la

comunitat, hi ha una bona part d'ell que aplica els seus

coneixements i/o habilitats professionals al procés

d'intervenció, i que havien fet anteriorment coses de

teatre.

19. El grup destinatari considera que els objectius del

procés d'intervenció són principalment culturals. El que

més valoren d'aquest procés és que els permet relacionar-se

amb la gent. En aquest sentit centren la utilitat del

procés en el fet de formar-se com a persones i en el de

relacionar-se amb la gent.

20. El grup destinatari creu que el procés d'intervenció

afecta d'una manera significativa la comunitat en la qual

es produeix, i creu que seus efectes principals són els

d'unir a les persones.

21. El grup destinatari considera que l'actitud dels

animadors és oberta, il.lusionada, dialogant i

participativa. No creuen però, en general, que sigui

flexible. Respecte a què és allò en que els animadors posen

major èmfasi durant la intervenció les opinions estan

dividides. Tothom manifesta estar d'acord només en que no

pretén que el grup disfruti.
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22. Majoritàriament els membres del grup destinatari

consideren que s7ha de difondre el procés d'intervenció.

23. La valoració global del procés d'intervenció per part

del grup destinatari és positiva en tots els seus aspectes

menys en un. Es considera que la comunitat ha prestat poc

suport a l'experiència. Es probable que això sigui així per

les reticències per part d'aquella envers el fet que la

institució que empara l'associació i el propi grup

d'animadors sigui considerada com una secta. Destaquen com

aspectes més valorats el tracte dispensat per la

institució, el clima relacional i afectiu generat i la

participació en el procés.

24. La conceptualització del procés d'intervenció està molt

equilibrada entre les tres instàncies que estan afectades

per aquell. Hi ha una forta coincidència teleològica entre

la institució, l'animador i el grup destinatari respecte el

procés d'intervenció.

25. Totes tres instàncies consideren els objectius

culturals la fita fonamental del procés d'intervenció.
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8.10. Consideracions entorn 1/avaluació i

propostes

Ens trobem amb aquesta iniciativa davant una

experiència de dinamització sociocultural comunitària força

ben planificada i organitzada. Independentment la ideologia

religiosa que inspira el projecte el que resulta indubtable

és que la tasca sociocultural duda a terme en aquesta

comunitat de Le Creusot està ben plantejada i ben

desenvolupada.

Dèiem en algun punt de l'anàlisi que ens

estranyava el fet que no puntuessin els objectius

religiosos, sens dubte és una actitud premeditada per a que

no es confongui el seu treball professional amb la seva

opció vital. Tot i així aquest es confon, i una bona prova

són les reticències de part de la comunitat envers el fet

que puguin ésser una secta. L'actitud adient però, crec que

ha d'ésser una altra. Si el seu treball està ben plantejat,

com és un fet que ho està, i la seva ideologia és explícita

i no s'amaga en cap dels sentits, crec que és un error de

judici desautoritzar el primer en ordre a la segona.

Un treball seriós, rigorós i científic no

està renyit amb el gaudiment i menys en una intervenció

sociocultural, que es defineix per una manera de fer
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desenfadada, creativa i eficaç, entre altres aspectes. Al

llarg de tota l'anàlisi resta patent la nul.la consideració

que tenen en la intervenció els aspectes lúdics i

recreatius. Caldria en aquest sentit no caure en l'error de

roenysvalorar una tasca pel gaudiment que pugui suposar,

menys quan sabem que aquell és un dels camins que més

possibiliten contactar amb les persones i les comunitats.

Cal també fer una reflexió sobre la

consideració econòmica del procés que sembla ésser tan

important en les respostes donades als qüestionaris. En

aquest sentit s'ha de dir que entén que aquesta comunitat

d'animadors utilitza, com s'ha pogut comprovar amb les

observacions, la realització d'una tasca per a mostrar amb

l'exemple al col·lectiu comunitari que aquella tasca i

altres de semblants poden ésser realitzades. Certament

aquesta és una metodologia de treball especialment adient

per a ésser aplicada en un comunitat desanimada i sense

expectatives envers el futur. La creació d'una empresa

autosuficient, a partir del no res, és potser la millor

mostra per la comunitat que amb il·lusió, voluntat de

treball, i unes metodologies adequades, es pot treballar

pel propi futur. Crec que és en aquest sentit que

l'associació considera importants els objectius econòmics

com a fita del procés d'intervenció.
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8.11. Limitacions i problemàtica de procés

d7avaluació de la iniciativa

En aquesta iniciativa les sessions

d'observació, aplicació de qüestionaris i seguiment, són

realitzades pel propi avaluador. Les facilitats atorgades

tant per la institució com pels seus responsables i tècnics

permeten que la informació obtinguda sigui considerada

suficient i satisfactòria per a la realització del procés

avaluador. Les deficiències o mancances que aquest pugui

fer palès seran, doncs, imputables al disseny del procés o

a la pròpia tasca avaluativa.

Hi ha una limitació però, pel que fa a

l'obtenció de les dades que pot contribuir a relativitzar-

les. Per la distància física existent i, probablement, per

una certa desconfiança de la institució respecte la

utilització que se'n faria de la informació, tots els

qüestionaris (institució, animador i grup destinatari), van

ser contestats sense la presència de 1'avaluador (20 ) .

(20) Durant la priïera visita vaig dedicar, coa ja s'ha explicat, tota una tarda a concretar un
per un el contingut dels íteis de cadascun dels qüestionaris. Cal tenir en coiipte que després, els
propis aniíadors van haver de repetir aquesta infornació a les persones que els van respondre. Cap
doncs, dins d'allò possible suposar, que tots van ésser contestats al lateix teips i sense el
control necessari per part de 1'observador-avaluador. Els qüestionari contestats en van ser
tornats per correu.
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El material subministrat és, d'altra banda,

pertinent i abundós. Es proporciona a 1'avaluador per a

facilitar I7anàlisi: els estatuts de l'ASHEP; 8 números de

la revista "Le Courrier" de l'OCC amb molta informació tan

sobre l'espectacle com sobre la pròpia institució; un

butlletí municipal de Le Creusot (gener-1.990); un dossier

amb informació sobre "Messe des travailleurs"; i també

diversos opuscles i llibres amb informació tant sobre la

regió com sobre la pròpia institució.
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B. ELEMENTS COMUNS I DIFERENCIALS ENTRE LES INICIATIVES

En aquest punt s'analitza:

1. Anàlisi de tendències.

1.1. Les institucions.
1.2. Els animadors.
1.3. Els grups destinataris.
1.4. Interacció dels resultats,
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1. Anàlisi de tendències

Assenyalàvem en aquest estudi que no podiem

fer cap tipus de generalització a partir dels resultats

obtinguts i que, atesa la heterogeneïtat del l'àmbit

estudiat, aplicàvem l'anàlisi de casos típics com a

metodologia més adient. Ara bé, que no podem generalitzar

no vol dir que no es pugui realitzar una anàlisi de

tendències a partir dels elements comuns i diferencials

trobats a les diferents iniciatives.
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1.1. Les institucions

Com hem pogut observar a l'estudi la

tipologia d'institucions que pot emparar el procés

intervenció sociocultural amb tècniques i elements teatrals

és molt variada i, tanmateix, les característiques

específiques que les defineixen. S'ha pogut comprovar també

que no és indispensable per aquest procés d'intervenció que

hi hagi una institució al darrera, encara que, el fet que

hi sigui, sembla facilitar molt el desenvolupament del

procés.

Entre les iniciatives que tenen al darrera

una institució hem trobat que 4 són públiques i 2 són

privades. Això podria indicar que, en general, poden haver

més iniciatives públiques que privades en aquests tipus

d'intervencions. De fet això fora coincident amb la

realitat actual de l'animació sociocultural al nostre

estat.

En el quadre N°. 155 es poden veure les

puntuacions assignades per cadascuna de les institucions

analitzades als diferents objectius que persegueixen. Els

números que hi ha a la part superior del quadre corresponen

a cadascuna de les iniciatives sengons l'ordre en que les

hem presentades en aquest estudi.
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IUSTITOCIO
irai 14

FINALITATS

EDUCATIVES

RELIGIOSES

RECREATIVES

CULTURALS

PROFESSIONALS

ASSISTENCIALS

ESPORTIVES

POLÍTIQUES

ARTÍSTIQUES

SOCIALS

LÚDIQUES

1

6

1

6

6

4

2

2

1

6

6

6

2

6

2

4

5

5

6

3

1

2

1

2

3 4

3

1

4

6

1

1

3

1

6

6

5

5 6 7

4

1

6

6

2

1

1

1

6

6

6

8

5

6

4

6

4

QUADRE N°. 155: Puntuacions assignades per les institucions
a les finalitats que persegueixen.

Com es pot observar en el quadre, i com era

previsible donades les característiques del procés

d'intervenció, aquelles finalitats que més destaquen són

les culturals, les artístiques i les socials, seguides a

continuació per les educatives i les recreatives.

Pel que fa al tipus d'activitat que aquestes

institucions desenvolupen, el quadre N°. 156 ens mostra les
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puntuacions assignades per les institucions en aquelles en

funció de la importància que tenen dins la seva

programació.

INSTITUCIÓ
is

ACTIVITATS

EDUCATIVES

RELIGIOSES

RECREATIVES

CULTURALS

PROFESSIONALS

ASSISTENCIALS

TEATRALS

ESPORTIVES

POLÍTIQUES

ARTÍSTIQUES

SOCIALS

LÚDIQUES

1 2

5

2

3

2

4

4

2

3

1

3

1

2

3

1

4

2

1

3

6

1

6

3

1

5

5

4

5 6 7

4

1

6

6

2

1

4

1

1

5

6

6

8

5

6

5

3

6

5

QUADRE N°. 156: Puntuacions assignades per les institucions
a les activitats que realitzen en funció de la
importància que tenen dins llurs programacions.

Les activitats socials, les artístiques i

les culturals són les més puntuades, excepció feta de la

iniciativa de Wad-ras que per les seves especials

característiques valora activitats d'un altre tipus.

En relació a si mantenen o no relacions amb

altres entitats o institucions comunitàries, només 4 diuen
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que sí, de les quals solament 3 parlen de projectes

concrets de realització conjunta.

Respecte l'acolliment i/o promoció del

procés d'intervenció, 5 institucions afirmen promoure-ho,

mentre que només 1 afirmaria acollir-lo solament en les

seves instal·lacions. Així, sembla que, en general, quan un

procés d'aquest tipus es dóna en una institució, aquesta a

més d'acollir-lo en les seves intal.lacions sol promoure-

ho.

Hem fet també, pel que fa als objectius que

la institució creu que ha de perseguir el procés

d'intervenció, una triangulació. En el quadre N°. 157 es

presenten les mitjanes de les puntuacions donades per les

institucions en aquells objectius, i les que aquelles

creuen que donarien l'animador i el grup destinatari.

Tanmateix, es pot veure la, representació d'aquests

resultats a la gràfica N°. 64.
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COL . LECTIU D ' INSTITUCIONS

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Àssistencials

Econòmics

Promocionals

Mantenir Tradició

INSTITUCIÓ

1

4,4

5

5,7

4

3,8

3

1,7

2

4,6

3,8

ANIMADOR

1

1,5

5

5

1,5

3,3

4,7

3

6

4,3

3,7

GRUP DESTIN.

1

4

3,3

3,7

3,7

4

2,3

1,5

2,7

4

3,7

QUADRE N°. 157: Mitjanes de les puntuacions assignades per
les institucions a cadascun dels objectius que es
persegueixen des de la pròpia perspectiva i des de la
que assigna a l'animador i al grup destinatari.
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OBJECTIUS SEGON& INSTITUCIÓ
ANIMADOR
DESTINATARI

SX IJaiOSOS

RSCHEATWS

XDUCATIVa

CVLTUSLALS

LÚDICS

SOCIALS

UMfTXNIUSNT
TILAD1CÍO

GRÀFICA N°. 64: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions assignades per les institucions a
cadascun dels objectius que es persegueixen des de la
pròpia perspectiva i des de la que assigna a
l'animador i al grup destinatari

Com es pot observar a la gràfica hi ha força

diferències entre els objectius que diuen perseguir les

institucions i els que aquelles assignen al grup

destinatari i a l'animador.

Cal assenyalar en primer lloc que els

objectius que les institucions més puntuen són els

culturals, seguits pels educatius, els promocionals, els

recreatius, els lúdics, els socials i els de manteniment de

la tradició. La resta d'objectius foren puntuats per les

institucions per sota la mitjana de la valoració.

Respecte als animadors les institucions

pensen que els objectius que aquells creuen que persegueix
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fonamentalment el procés d'intervenció són en primer lloc

econòmics, seguits pels educatius, els culturals, els

professionals, els promocionals i els de manteniment de la

tradició.

Pel que fa als objectius que, segons les

institucions el grup destinatari pensa que persegueix el

procés d'intervenció, el primer que s'ha d'assenyalar és

que no hi ha cap puntuació mitjana que superi en més de mig

punt la mitjana de la valoració. Això es podria interpretar

en el sentit que les institucions no creuen que els grups

destinataris valorin excessivament els objectius que

persegueix el procés d'intervenció. Així, aquelles

pensarien que els grups destinataris valoren per sobre la

mitjana els objectius recreatius, promocionals i socials en

primer lloc, seguits pels culturals, els lúdics i els de

manteniment de la tradició.

Totes les institucions analitzades creuen

convenient difondre el procés d'intervenció o els seus

resultats.

Només tres de les institucions afirmen

avaluar el procés d'intervenció. Hom entén que aquesta és

una de les dades importants en quan a l'anàlisi de

tendències, atès que si no es produeix aquesta avaluació,
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les institucions no tenen una manera clara de saber els

resultats d'aquest procés i, per tant, no poden incidir en

la seva millora. D'altra banda això podria ésser també un

indicador bé d'una despreocupació de les institucions pels

susdits processos, bé d'una manca de metodologies per dur a

terme aquelles avaluacions.
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1.2. Els animadors

També pel que fa al qüestionari dels

animadors farem una selecció del ítems considerats com a

més significatius.

Pel que fa a la seva formació hom pot

comprovar que tots tenen experiència prèvia en tasques

d'intervenció com la que desenvolupen i que una gran

majoria tenen estudis de teatre o han treballat al teatre

professional o amateur. Tots, excepció feta d'un dels

animadors, afirmen treballar de forma voluntària. Això

assenyalarà una de les principals característiques

d'aquests tipus d'intervencions, la voluntarietat del

treball per part dels animadors que porten les

intervencions.

En relació als objectius que els animadors

assignen al procés d'intervenció hom pot veure en el quadre

N°. 158 les mitjanes de les puntuacions que aquells els

assignen. Tanmateix, hom pot veure les mitjanes de les

puntuacions que aquells consideren que les institucions i

els grups destinataris assignarien en aquests objectius.

Les representacions d'aquestes puntuacions mitjanes es

poden veure a la gràfica N°. 65.
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COL·LECTIU D'ANIMADORS

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocional s

Mantenir Tradició

INSTITUCIÓ

1,3

3,4

3,5

4,9

2,9

4,2

2,7

3,3

3,3

4,2

6

ANIMADOR

1,6

3,9

4,9

5,5

3,1

4,7

2,9

2,4

2,3

3,7

3,2

GRUP DESTIN.

1,8

4,1

3,3

3,7

3,5

3,8

3,1

2,4

2,5

4

4

QUADRE N°. 158: Mitjanes de les puntuacions assignades pels
animadors a cadascun dels objectius que es
persegueixen des de la pròpia perspectiva i des de la
que ells assignen a les institucions i als grups
destinataris.
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GRUP ANIMADOR |

OBJECTIUS SEGONS: INSTITUCIÓ
ANIMADOR
DESTINATARI

RELIGIOSOS

RECREATIUS

EDUCATIUS

CULTURALS

LÚDICS

SOCIALS

PROFESSIONALS

ASSISTflVCIALS •

ECONÒMICS

FROMOCIONALS •

HAKTSNIMKNT
TRADICIÓ

2 3 4

VflLUHHUU

GRÀFICA N°. 65: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions assignades pels animadors a cadascun
dels objectius que es persegueixen des de la pròpia
perspectiva i des de la que assignen als grups
destinataris i a les institucions.

El primer que es pot veure a la gràfica és

que la conceptualització envers el procés d'intervenció

dels animadors està molt més pròxima a la de la institució

que no a la del grup destinatari. De la mateixa manera que

succeïa en el cas de les institucions, també els animadors

assignen puntuacions molt baixes als objectius que els

grups destinataris consideren persegueix el procés

d'intervenció. Això es podria interpretar en el mateix
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sentit que fèiem en aquelles. Els animadors consideren que

els grups destinataris no valoren excessivament els

objectius que persegueix el procés d'intervenció.

El col·lectiu d'animadors considera que els

objectius que persegueix el procés d'intervenció són en

primer lloc culturals, seguits pels educatius, els socials,

els recreatius i els promocionals.

Els animadors pensen que les institucions

consideren que el procés d'intervenció persegueix en primer

lloc objectius de mateniment de la tradició, seguits pels

culturals, els socials, els promocionals i els educatius.

Pel que fa als grups destinataris els

animadors consideren que aquells creuen que el procés

d'intervenció persegueix en primer lloc objectius

recreatius, seguits pels de manteniment de la tradició, els

promocionals, els socials i els culturals.

En relació a la planificació del procés

d'intervenció una gran majoria d'animadors manifesta que es

realitza globalment i prèviament al procés (8 animadors).

Hi ha 4 animadors que dieun que l'encarregat de realitzar-

la és el propi animador; 4 animadors que diran que la fan

conjuntament l'animador i el grup destinatari; 1 dirà que

la fa el grup destinatari; i, finalment, 3 diran que la

realitzen conjuntament la institució, l'animador i el grup
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destinatari. Com es pot observar les situacions són en

aquest sentit variades.

Pel que fa a la conceptualització del

procés, en general es considera que allò que es fa és el

muntatge d'un obra de teatre, tot i que en algún cas es

defineix com a teatre popular. En totes les iniciatives

analitzades l'objectiu final és el muntatge d'un obra de

teatre. En aquest sentit sembla que són més comuns

intervencions que acaben amb un muntatge que les que no.

À la pregunta de què és més important si el

procés d'intervenció o el producte d'aquella, la posta en

escena, hi ha 5 animadors que responen que el producte, 6

que el propi procés i 2 que diuen que ambdues coses. Com es

pot observar també respecte això les situacions i les

opinions dels animadors són variades.

Pel que fa als textos representats 7

animadors diuen que treballen amb un obra d'autor; 1 amb

una obra creació de l'animador; 1 amb una obra creació de

l'animador i el grup destinatari; 2 amb una obra creació de

la institució i un autor; i 2 amb una obra creació de la

comunitat. Allò més normal sol ser, doncs, treballar amb

obres d'autor, tot i que en una intervenció sociocultural

sembla que qualsevol de les altres possibilitats de

resposta fora més lògica.
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En relació al contingut d'aquestes obres, 4

animadors diuen que és una obra tradicional; 5 animadors

que l'obra que treballen té a veure amb la comunitat; i 4

que no té res a veuré amb la comunitat. En aquests cas sí

que les opcions més lògiques en una intervenció d'animació

sociocultural, les dos segones, són les més freqüents.

El desenvolupament més freqüent del procés

d'intervenció és aquell que prioritza l'assaig sobre

l'aplicació de les tècniques. Aquest es descriu dient que

consisteix en assajar les diferents escenes de l'obra fins

arribar a l'estrena.

En el quadre N°. 159 es poden veure les

puntuacions assignades per cadascun dels animadors a

diferents aspectes del procés d'intervenció en funció de la

importància que els hi donen dins d'aquell.
T~T T—T

INICICIATIVES

ANIMADORS

L'aplicació de les
tècni ques

El clima relacional

Els aprenentatges
dels participants

La posta en escena

La infraestructura

Els mitjans de difusió

El finançament

La participació de tothom

El que tothom disfruti

Els interessos de la
insti tuci ó

1

5

5

4

4

3

2

A

1

é

6

6

6

é

é,

é

1

B

3

6

5

4

3

3

2

6

6

3

3

3

6

5

ó

4

5

4

3

3

6

4

A

1

6

è

6

3

4

1

ò

6

5

B

3

ó

5

à

1

2

1

4

3

C

6

3

6

3

2

1

t

5

4

1

5

1

4

4

5

3

3

2

4

4

6

A

5

3

5

5

3

3

3

é.

5

B

4

6

5

6

5

5

5

6

6

5

7

4

6

4

5

1

1

1

5

5

1

8

A

1

é

5

4

4

5

è

¿>

1

4

B

1

ò

5

4

4

5

5

6

1

4

QUADRE N°. 159: Puntuacions donades pels animadors a
diferents aspectes del procés d'intervenció en funció
de la seva importància.
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Com es pot observar en el quadre allò més

valorat pels animadors és la participació de tothom (67

punts), la posta en escena (64 p.)/ els aprenentatges dels

participants (56 p.)/ i el clima relacional (56 p.).

En general les tècniques més utilitzades

pels animadors són els jocs desinhibitoris; les tècniques

d'estimulació i exploració física, emocional i

interpersonal; la improvisació corporal i verbal; les

tècniques d'articulació dicció i veu; les tècniques

d'expressió corporal, mim i pantomimal les dramatitzacions;

i el mètode Stanislavski.

Allò fonamental en l'aplicació de les

tècniques sembla ser per la major part del animadors el

grau de comunicació interpersonal aconseguit.

Pel que fa a la utilització dels elements

teatrals 5 animadors diuen utilitzar-los només en funció de

la posta en escena, mentre que uns altres 5 indiquen que

els utilitzen com una eina més del procés d'intervenció. En

la major part de les iniciatives els animadors diuen no

treballar amb assistents externs.

En relació al material i al finançament sol

ésser aportat en la majoria de les iniciatives per la

institució i el grup destinatari. També en la majoria dels

casos la temporalització del procés sol realitzar-se durant
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la planificació i en funció, habitualment, de dates

significatives, de la posta en escena o dels recursos

disponibles.

Respecte l'avaluació del procés

d'intervenció hi ha 11 animadors que diuen fer-la, mentre

que només 2 dirien que no. Al contrari que en el cas de les

institucions, i com semblaria lògic des d'una perspectiva

educativa com és la de l'animació sociocultural, la majoria

dels animadors avaluaran el procés en el que treballen. El

que si resultuarà força variat és el fet de si aquesta

avaluació la fan sols o en combinació amb d'altres

instàncies. La situació habitual serà que la fasin

conjuntament amb el grup destinatari o la institució. Pel

que fa al contingut sobre el que es realitza l'avaluació

les situacions són també variades, tot i que en general,

allò més avaluat és el producte de la intervenció, és a

dir, la posta en escena. En aquest sentit només hi ha 5

animadors que diguin que l'avaluació es fa sobre el propi

procés d'intervenció, i fins d'aquests casos, solament 2

diuen realitzar-la sobre el procés i el producte al mateix

temps. Tots els animadors diuen compartir els resultats de

l'avaluació amb el grup destinatari.

En relació al procés de difusió hi ha 9

animadors que creuen que aquest s'ha de realitzar, mentre

que només dos considerarien que no. També en aquest cas la

tendència sembla clara.
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1.3. Els grups destinataris

Per a realitzar l'anàlisi de tendències

respecte els grups destinataris seguirem com en els altres

casos l'ordenació dels ítems del qüestionari.

En el quadre N°. 160 es poden veure les

respostes donades per les 8 iniciatives analitzades a la

pregunta de si els destinataris pertanyen o no a la

comunitat on es desenvolupa el procés d'intervenció.

INSTITUCIONS

FARNERS

NAD-RAS

VENTALL

ANTIFAR

MANRESA

SACRERA

HESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 4

SI

14

8

4

1 7

1 1

3

1

7

NO

1

2

a

4

3

NO CONTESTA

QUADRE N°. 160: Nombre de persones del grup destinatari que
pertanyen a la comunitat en cadascuna de les
iniciatives.
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Com es pot observar en el quadre només hi

dues iniciatives en què el nombre de persones que respon

que no supera als que diuen que sí, i una d'elles resulta

ésser de les que a l'anàlisi conceptualitzàvem més com el

treball d'un grup de teatre que com una iniciativa

pròpiament de caràcter sociocultural. La tendència doncs en

aquest cas és clara; sembla que la major part dels membres

dels grups destinataris pertanyen en les iniciatives

d'aquest tipus a la comunitat on es desenvolupa el procés.

Hom pot veure en el quadre N°. 161 les

respostes donades a si s'apliquen o no en el procés

d'intervenció els coneixements o aprenentatges de la pròpia

professió.

INSTITUCIONS

FARNERS

HAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

AHTIFAR

HANRESA

SACRERA

MESSE DES

ITKM 7

SI

5

4

2

5

1

e

e

NO

10

4

2

12

12

5

5

2

NO CONTESTA

QUADRE N°. 161: Nombre de persones del grup destinatari que
apliquen els coneixements o habilitats de la seva
professió al procés d'avaluació, en les diferents
iniciatives.



1293

Com es pot veure en el quadre les situacions

resulten força diferenciades. Hi ha només 2 iniciatives on

el nombre de persones que apliquen els seus coneixements

als procés és superior al d'aquelles que no els apliquen.

En altres 2 iniciatives el nombre de persones que els

apliquen i els que no ho fan és igual. Hi ha finalment 4 en

que és superior el nombre de persones que no els apliquen

què els que sí que ho fan.

En el quadre N°. 162 es poden veure les

respostes donades pel grup destinatari respecte allò en el

que aplica els seus coneixements o habilitats.

n Qorat nus BBL
(MILITATS DX 1A

rnocu D'nmnnncxo APLIQOKB i
TBVK monsaio?

Organltaaclft

Publicitat tel* programa da !•• obraa

Vanda da product..

Adaptant algun* paraonatgaa

A l'aatrana a* l-obra

Voc.Uti.cl6 1 dicció

Entonació 1 «xpraaaio

Tractant al publie

Com actor t au la dlraccia

Dlfaaio 1 ralaciona publiqua*

Obra* d-a*pllacl6 1 untanlnnt

BeonoBia/Cooptabllitat

Innoraciona tAcnlquaa

Ona alça d'oficina

cant coral/Malea

Croacia, planificació, aaaaig i roalltiac.

rubllcitat 1 atraiio

Aplicant conai». carrara (aacrlvint. . . >

IMgidurla

Malltaacifi da dworata

Pr«paracl6 d'actora

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

t

1

6

1

1

2

1

7 a

i

i

1

1

i

i

QUADRE N°. 162: Aspectes del procés d'intervenció sobre els
quals els membres del grups destinataris apliquen els
coneixements o habilitats de la seva professió en les
diferents iniciatives.
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El quadre ens mostra que la majoria de

respostes estan esglaonades en funció de les respostes

donades pels membres dels grups destinataris de cadascuna

de les iniciatives, là qual cosa indicaria que existeix una

variabilitat d'aspectes molt gran sobre els que es poden

aplicar els propis coneixements i habilitats professionals.

Hom pot comprovar en el quadre N°. 163 com

només hi ha un cas en què els membres dels grups

destinataris que mai havien fet teatre abans de la

intervenció superin al que sí que ho havien fet. També en

aquest cas la tendència sembla estar clara. Hom podria,

fins i tot, assenyalar que sembla que la participació en

aquests processos constitueix un incentiu per a continuar

participant.

INSTITUCIONS

FARNERS

WAD-RAS

VENTALL

ANTIFAR

MANRESA

SACRERA

HESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 9

SI

13

3

4

1 3

10

10

5

9

NO

2

5

4

3

1

I

NO CONTESTA

QUADRE N°. 163: Respostes dels membres dels grups
destinataris a si havien fet o no teatre prèviament al
procés d'intervenció en les diferents iniciatives.
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Amb la pregunta del paper que els diferents

membres dels grups destinataris juguen al procés

d'intervenció volem saber si com havíem assenyalat respecte

aquestes iniciatives tothom fa de tot, des d'actor a tècnic

o ajudant. En quadre N°. 164 ens mostra com efectivament és

així, a diferència del que succeeix dins el teatre

professional, i fins i tot, dins l'amateur en molts casos.

INSTITUCIONS

FARNERS

WAD-RAS

VENTALL

ESPARRAGUERA

ANTZFAR

MANRESA

SACRERA

HESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEK I 1

ACTOR

12

6

4

U

12

9

4

7

SI

3

e

i

2

1

3

NO

ANIMADOR

1

3

SI

15

8

4

n

13

u

4

7

110

TÈCNIC

2

5

3

5

1 •

5

SI

13

3

4

12

10

e

4

5

NO

AJUDANT

4

1

2

3

5

4

SI

11

e

3

15

10

e

5

6

NO

QUADRE N°. 164: Respostes dels membres dels grups
destinataris al paper que juguen en el procés
d'intervenció en les diferents iniciatives.

En el quadre N°. 165 es poden veure les

raons que han mogut a les persones que conformen els grups
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destinataris de les iniciatives

participació en el procés.

ITSM 121

RAMS PARTICIPACIÓ PROCKS D • IMTBRVBHCIO

analitzades la

Sortir de la rutina/Evadir-ae

Em fa il.luaió/volia actuar

Relaciona/Comunicació/Experiencies

Perquè m'agrada el teatre

Realització personal/vocació fuatrada

Objectius aociala/culturala

Per la tradició

Lúdic

Formació/Aprenentatges/Coneixement

Vèncer la timidesa/Superació personal

Hobby/Plaer

Reduïr condemna

Col·laborar amb direcció/entitat/inatitu.

Expraaaar al que ae eent

Interèa important de l'obra

Perquè m'ho van dir

Dedicació professional

Creativitat/Creació artística

Relaxació

Amplitud d 'aspar it

Bs pot participar en familia

Raapon a preguntas peraonala/profeaaionala

Lloc de trobada i de formació humana

Participació en al roo v. cultural regió

1

2

1

3

12

2

1

1

2

3

1

1

2

2

1

5

2

1

2

2

1

3

1

2

2

1

1

4

4

6

8

6

1

3

1

5

4

13

3

1

6

S

10

4

1

1

5

7

6

2

1

1

8

2

4

1

1

1

4

1

1

1

2

2

grupsQUADRE N°. 165: Respostes dels membres dels
destinataris a les raons que els han mogut a
participar en el procés d'intervenció.

Com es pot observar al quadre les raons que

en general semblem motivar per a la participació a més

persones són el fet de mantenir relacions o establir
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comunicacions amb altres persones o el de tenir noves

experiències. Tot i així les raons donades per les

diferents persones són força variades.

També respecte als grups destinataris hem

volgut triangular les mitjanes de les puntuacions donades

als objectius que persegueix el procés d'intervenció i,

tanmateix, les que aquells creuen que persegueix el procés

pels animadors i les institucions. Es poden veure aquests

resultats en el quadre N°. 166, i la seva representació a

la gràfica N°. 66.

COL.LECT

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocionals

Mantenir Tradició

!?IU DELS GRUPÍ

INSTITUCIÓ

1,8

3,9

4,1

5,1

3,5

4,8

2,9

2,9

2,6

3,5

5,1

5 DESTINATARIS

ANIMADOR

1,5

3,9

4,4

5,1

3,9

4,7

3,6

2,4

2,5

3

3,4

S

GRUP DESTIN.

1,5

4,3

4,3

5,3

4,1

4,7

3,2

2,2

2

2,8

3,5

QUADRE N°. 166: Hitjanes de les puntuacions assignades pels
grups destinataris a cadascun dels objectius que es
persegueixen des de la pròpia perspectiva i des de la
que ells assignen a les institucions i als animadors.
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GRUP DESTINATARI

OBJECTIUS SEGONS: INSTITUCIÓ
ANIMADOR
DESTINATARI

RELJOIOSOS

RECREATIUS

EDUCATIUS

CULTURALS

LÚDICS

SOCIALS

PROFESSIONALS'

ASSISTSNCIALS •

ECONÒMICS

PROMOCIONALS '

MANTENIMENT
TRADICIÓ

GRÀFICA N°. 66: Representació gràfica de les mitjanes de
les puntuacions assignades pels grups destinataris a
cadascun dels objectius que es persegueixen des de la
pròpia perspectiva i des de la que assignen a les
institucions i als animadors.

À diferència del que succeïa en el cas de

les institucions i els animadors els tres perfils són en

aquest cas força semblants. Això voldria dir que des del

punt de vista dels membres dels grups destinataris tant les

institucions com els animadors tenen una conceptualització

del procés d'intervenció molt semblant a la seva.
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Des del punt de vista dels grups

destinataris el procés d'intervenció persegueix en primer

lloc objectius culturals, seguits pels socials, els

recreatius i educatius, els lúdics i els de manteniment de

la tradició.

La institució creuria, en la perspectiva

dels grups destinataris, que el procés d'intervenció

persegueix en primer lloc objectius culturals i els de

manteniment de la tradició, seguits pels socials, els

educatius, els recreatius, els lúdics i els promocionals.

Per la seva banda els animadors creurien,

segons els grups destinataris, que el procés d'intervenció

persegueix en primer lloc objectius culturals, seguits pels

socials, els educatius, els recreatius i els lúdics, i en

darrer lloc els professionals (sempre per sobre la

mitjana).

En el quadre N°. 167 hom pot veure les

mitjanes de les puntuacions assignades pels membres dels

grups destinataris en allò que més valoren del procés

d'intervenció.
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La posta en escena de la obra de teatre

Els aprenentatges que has realitzat

Que ocupa el teu temps d'oci

Que et serveix per a realitzar-te personalment

Que activa la teva comunitat

Que et serveix per a relacionar-te amb la gent

Que t'ho passes molt bé

Que et servirà per a guanyar calers

Que et servirà per a promocionar-te

4,9

5

3,6

4,5

3,4

5,1

4,9

1/4

2,1

QUADRE N°. 167: Mitjanes de les puntuacions donades pels
membres dels grups destinataris en allò que més
valoren del procés intervenció a totes les
iniciatives.

Com es pot observar en el quadre allò que es

valora en primer lloc és que el procés d'intervenció permet

relacionar-se amb la gent, seguit pels aprenentatges

realitzats, pel fet de passar-ho bé i la posta en escena

amb la mateixa puntuació, i que els serveix per a

realitzar-se personalment i ocupa el seu temps d'oci.

Aquesta dada ens mostra com la intervenció sociocultural

acompleix un dels principals objectius que té, la creació

de teixit sociocultural, mitjançant la facilitació de

trobades interpersonals.

Pel que fa a la utilitat que el procés fa

palès pels membres dels grups destinataris, podem veure les
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mitjanes de les puntuacions donades per aquells en el

quadre N°. 168.

Conèixer-te millor à tu mateix

Expressar-te millor que abans

Desenvolupar-te a nivell personal i emocional

Ésser un individu més autònom

Formar-te com a persona

Relacionar-te amb els altres

Aprendre una professió

Ocupar el teu temps d'oci

Divertir-te

Conèixer millor la problemàtica de la teva
comunitat

Implicar-te en la problemàtica de la teva
comunitat

Buscar solucions pels problemes de la teva
comunitat

Aprendre a autorganitzar-te

3,9

4,4

4,5

3,2

4

5

2,5

3,8

4,5

2,7

2,7

2,5

3,1

QUADRE N°. 168: Mitjanes de les puntuacions donades pels
membres dels grups destinataris en allò pel que els
serveix el procés intervenció a totes les iniciatives
analitzades.

En aquest quadre es pot veure com, un cop

ms, all ms valorat com a utilitat del proes s que

serveix per a poder relacionar-se amb els dems. En segon

lloc es valoren el fet que permet divertir-se i

desenvolupar-se a nivell personal i emocional i, a

continuaci", el fet d'expressar-se millor que abans, el

formar-se com a persona, un millor autoconeixement i, en

darrer lloc que serveix per a ocupar el temps d'oci. Com es
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pot observar les utilitats que els grups destinataris veuen

en el proes d'intervened' s«n majoritriament educatives o

formatives.

En el quadre N°. 169 es presenta el nombre

de persones que afirmen o no haver participat en la creació

i/o posta en marxa del projecte d'intervenció teatral.

INSTITUCIONS

FARNERS

WAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

ANTirAR

MANRESA

SACRERA

HESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 17

SI

10

2

4

11

12

0

5

9

NO

5

6

e

i

3

1

NO CONTESTA

QUADRE N°. 169: Persones dels grups destinataris que
participen activament en la creació i/o posta en marxa
del projecte teatral.

Com es pot veure en el quadre hi ha una

majoria de persones en gaireb totes les iniciatives que

afirmen haver participat. En el quadre N°. 170 es presenten
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d'altra banda les persones que diuen haver participat en

planificació del procés d'intervenció.

INSTITUCIONS

FARNERS

WAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

ANTIFAR

MANRESA

SACRERA

MESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 18

SI

11

3

3

8

10

9

5

3

NO

4

5

1

9

3

2

7

NO CONTESTA

QUADRE N°. 170: Persones dels grups destinataris que
participen activament en la planificació del procés
d'intervenció.

En aquest cas noms en 5 de les iniciatives

hi ha ms persones que diuen haver participat en la

planificaci" del proes que les que diuen que no.

En el quadre N°. 171 es poden veure les

mitjanes de les puntuacions que els grups destinataris
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assignes als efectes que creuen fa palès el procés

d'intervenció sobre la comunitat.

Contribueix a millorar les relacions entre la
gent de la teva comunitat

Mostra les enveges que hi ha entre la gent

Dinamitza culturalment la comunitat

Contribueix a unir a les persones de la
comunitat

Descobreix els conflictes latents en la
comunitat

Sensibilitza la comunitat envers la solució
dels seus problemes

No afecta d'una forma significativa la
comunitat

3,6

2,7

4,3

3,6

3

3

2,5

QUADRE N°. 171: Mitjanes de les puntuacions donades pels
membres dels grups destinataris a diferents
possibilitats en què el procés d'intervenció pot
afectar a la comunitat, en totes les iniciatives
analitzades.

El primer que es pot observar en el quadre

és que en general, els membres dels grups destinataris

consideren que el procés d'intervenció no afecta

significativament les comunitats, atès que el puntuen per

sota la mitjana.

Respecte els efectes que pot tenir puntuen

per sobre la mitjana de la valoració, en primer lloc que

dinamitza culturalment la comunitat, i en segon i tercer

que contribueix a unir i a millorar les relacions entre les

persones.
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En la major part de les iniciatives és el

grup destinatari qui s'ocupa de dur a terme els elements

teatrals implicats en el muntatge de l'obra. Hi ha però

iniciatives en que això ho fa conjuntament amb l'animador,

amb la institució o amb tots dos.

Com es pot observar en el quadre N°. 172 hi

ha poques iniciatives en les que els membres del grup

duguin a terme projectes a partir d'allò realitzat al

procés d'intervenció.

INSTITUCIONS

FARNERS

HAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

ANTIFAR

HANRESA

SACRERA

HESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEH 27

SI

4

1

e

e

B

HO

11

1

2

e

u

3

5

2

NO CONTESTA

7

1

3

QUADRE N°. 172: Persones q^ie participen en altres projectes
a partir d'allò realitzat al procés d'intervenció.

En el quadre N°. 173 es pot observar el

contingut d'aquests projectes realitzats a partir del
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procés d'intervenció. Hom pot comprovar que el contingut es

força variat, tot i que fonamentalment es centra en el camp

artístic i en el de la intervenció.

ÍTEM 28:

A PARTIR DEL FROCKS D • INTERVENCIÓ QUIN TIPDS DE PROJECTE HAS DDT A TERME?

Esplai/Espectacle amb nens

Organització d'un concurs de teatre fent
de relacions públiques

Recreatives

Muntatge obres teatrals/espectacles

El procés d'intervenció encara no s'ha
acabat

Construcció escenografia i modificació
de trucatges

Muntatges musicals. Concerts/Corals

Festes populars/Animació al carrer

Disseny/Inaguració d'una empresa

Actuacions a una discoteca

Sortides relacionades amb el procés inter.

Projecte de crear un taller maquetes

1

1

1

1

2 3

1

1

4

1

1

2

5 e

6

2

2

1

1

7 8

1

2

3

5

1

QUADRE N°. 173: Projectes duts a terme a partir d'allò
realitzat al procés d'intervenció.

Pel que fa a l'aportació de material per

part dels membres dels grups destinataris que participen en

les iniciatives analitzades, hom pot comprovar que només en

3 de les iniciatives el nombre de persones que aporten

material és superior al d'aquells que no. S'ha de tenir en

compte però que en molts casos és la institució que
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s'encarrega d'aquesta aportació. Aquestes dades es poden

veure en el quadre N°. 174.

INSTITUCIONS

FARNERS

HAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

ANTIFAR

MANRESA

SAGRERA

MESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 29

SI

9

3

3

3

9

1

3

NO

6

5

1

13

13

2

4

7

NO CONTESTA

>

1

QUADRE N°. 174: Persones que han contribuït aportant
material al procés d'intervenció en les diferents
iniciatives analitzades.

Quelcom semblant succeeix respecte el

finançament del procés d'intervenció. Hi ha poques persones

que diguin haver participat, atès que d'això s'encarrega

normalment la institució i la contribució dels membres del

grup destinatari se centren fonamentalment, encara que no

en tots els casos, en tasques de gestió.
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Majoritàriament els membres dels grups

destinataris afirmen que és convenient difondre el procés

d'intervenció. Les raons que donen per aquesta difusió són

força variades. Es poden veure en el quadre N°. 175.

IT» 341

«n QUI atm» amvuiuuri Diramn n. raocu D-immacio nunu

Parqu* hi participi tot «1 pobla

Per «antanir riu «1 taatra

Par captar gant par far taatra

Parqué la g«nt conegui laa poiaibilitata
dal tvatraiculturala i rveraativaa

Par Bolucionar problaa»a coauna

P«rquè ai no «1 procéa d ' intarvancio
taatral pot daaapareixar

••tioula valori qua •• van p«r<tent

•nunya a d IB frutar da patita* COMÍ

Parqu* apranguin a valorar al qua •• fa,
qua no a'aita pardant al t«apa

Satisfacció da lata intarnai

L'obra da tvatra no •• ra» Bans* public

Parqua tothom conagui al noatra ••p·ctacla

Bnriquinant eultural/ForaAcia pareonal

Sacona ala intarataoa eociala i cultúrala

Panât ravalar aapiraciona

Mraat retrobar •! aantit dal traball

Koatra ala problaaaa da la nostra aociatat
i tracta d'aportar una aolució

Crac an al qua faig i VÍBC i vull donar
ala doawa al BOU taatiatoni

1

2

2

2

S

1

1

2

1

1

1

5

1

3

2

1

4

2

7

S

5

9

2

6

3

1

8

2

6

7 a

i

i

6

2

QUADRE N°. 175: Raons per a difondre el procés d
d'intervenció o els seus resultats.

En relació a la participació del grup

destinatari en l'avaluació del procés d'intervenció les

situacions són força variades i, tanmateix, el contingut

concret d'aquesta participació. Hom pot observar aquestes

dades en els quadres N°. 176 i 177.
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INSTITUCIONS

FARNERS

HAD-RAS

VENTALL

ESPARREGUERA

ANTIFAR

MANRESA

SACRERA

MESSE DES

TRAVAILLEURS

ITEM 35

SI

9

1

9

13

8

4

e

NO

6

2

5

3

1

1

NO CONTESTA

8

1

3

3

QUADRE N°. 176: Participació dels membres del grup
destinatari en l'avaluació del procés d'intervenció en
les iniciatives analitzades.

I•4
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ITBH 361

PARTICIPACIÓ BH L> AVALUACIÓ

Presidint el grup

Intercanviar opinions amb els membres del
grup

Analitzant en grup les errades i l'èxit

Si m'ho pregunten

No s'ha avaluat perquè no s'ha acabat

En la planificació i seguiment econòmic
per poder fer inversions posteriorment

Nombre d'espectadors i resultats de la
campanya publicitària

Valoració post-repreeentació global

Fent autocrítica

Corretgint «obre la marxa

Debats crítics al acabar la lera actuació

Avaluant després de cada actuació

Reflexions

Reunions de treball/Balanç

1

1

3

2

1

2 3

1

4

4

1

1

1

1

1

5

7

7

1

6

6

1

7

1

2

8

4

6

QUADRE N°. 177: Contingut de la participació dels membres
del grup destinatari en l'avaluació del procés
d'intervenció en les iniciatives analitzades.

Cal assenyalar per finalitzar que en la

majoria de les iniciatives el grup destinatari valora de

forma positiva el procés d'intervenció.
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1.4. Interacció dels resultats

De la mateixa manera que fèiem amb l'anàlisi

de les iniciatives triangulem en aquest punt les mitjanes

de les puntuacions donades per les institucions a l'ítem

27f pels animadors a l'ítem 9, i pels grups destinataris a

l'ítem 13. En el quadre N°. 178 es presenten les mitjanes

de les puntuacions assignades a cadascun dels objectius per

les institucions, els animadors i els grups destinataris.

Hem dividit el quadre en tres columnes, una per cadascuna

de les instàncies. Tanmateix, hem subdividit cadascuna

d'aquestes columnes en tres sub-columnes que recullen la

pròpia puntuació (en negreta), i les que li han assignat

les altres dues instàncies, segons s'explicita tot seguit:

Institució: (1^) mitjanes de les pròpies puntuacions.
(A¿) mitjanes de les puntuació assignades pels

animadors.
(D1) mitjanes de les puntuacions assignades

pel grups destinataris.

Animador : (A2) mitjanes de les pròpies puntuacions.
(I2) mitjanes de les puntuacions assignades

per les intitucions.
(D2) mitjanes de les puntuacions assignades

pels grups destinataris.

Grup destinatari :
(D3) mitjanes de les pròpies puntuacions.
(A3) mitjanes de les punt icions assignades

pels animadors.
(I3) mitjanes de les puntuacions assignades

per les institucions.
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TOTES LES INICIATIVES ANALITZADES

OBJECTIUS

Religiosos

Recreatius

Educatius

Culturals

Lúdics

Socials

Professionals

Assistencials

Econòmics

Promocionals

Mantenir tradició

INSTITUCIÓ

*1

1

4,4

5

5,7

4

3,8

3

1,7

2

4,6

3,8

Al

1,3

3,4

3,5

4,9

2,9

4,2

2,7

3,3

3,3

4,2

6

Dl

1,8

3,9

4,1

5,1

3,5

4,8

2,9

2,9

2,6

3,5

5,1

ANIMADOR

A2

1,6

3,9

4,9

5,5

3,1

4,7

2,9

2,4

2,3

3,7

3,2

I2

1

1,5

5

5

1,5

3,3

4,7

3

6

4,3

3,7

D2

1,5

3,9

4,4

5,1

3,9

4,7

3,6

2,4

2,5

3

3,4

GRUP DESTIN.

D3

1,5

4,3

4,3

5,3

4,1

4,7

3,2

2,2

2

2,8

3,5

A3

1,8

4,1

3,3

3,7

3,5

3,8

3,1

2,4

2,5

4

4

X3

1

4

3,3

3,7

3,7

4

2,3

1,5

2,7

4

3,7

QUADRE N°. 178: Triangulado de les puntuacions assignades
als objectius que persegueix el procés d'intervenció
en la iniciativa "Hesse des travailleurs".

El primer que hem de triangular són les

mitjanes de les puntuacions atorgades per totes tres

instàncies als objectius que persegueix el procés

d'intervenció. Hom pot observar fent aquesta triangulado

global que no hi ha gaires diferències en les mitjanes de

les puntuacions que les institucions, els animadors i els

grups destinataris atorguen al procés d'intervenció.
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Totes tres instàncies consideren que els

objectius que ha de perseguir en primer lloc el procés

d'intervenció són de tipus cultural. À continuació valoren

els objectious educatius com a fita del procés, tot i que

qui més educatiu considera el procés són les institucions i

qui menys els grups destinataris. Valoren també per sobre

la mitjana com a fita del procés d'intervenció els

objectius recreatius i socials.

Les diferències entre les tres instàncies

giren al voltant dels objectius lúdics, promocionals i de

manteniment de la tradició. En relació als objectius

lúdics, tant el col·lectiu d'institucions com el de grups

destinataris els consideren fites del procés d'intervenció

i el puntuen, en conseqüència, per sobre la mitjana de la

valoració. No així els animadors, que, tot i puntuar-los a

prop d'aquella, ho fan per sota. La possible explicació ja

s'ha donat en altres parts d'aquest estudi. Podria raure en

el fet que l'animador té una responsabilitat i això fa que

li resulti difícil conceptualitzar el procés com a quelcom

lúdic.

En relació als objectius promocionals, les

institucions i els animadors els puntuen per sobre la

mitjana de la valoració, mentre que els grups destinataris

els puntuen per sota. Sembla també lògic si tenim en compte

que qui fonamentalment portarà la responsabilitat del

procés seran aquells.
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Pel que fa als objectius de manteniment de

la tradició seran els animadors els que els puntuaran per

sota la mitjana, mentre que les institucions i els grups

destinataris els puntuaran per sobre.

Tots tres col·lectius estan d'acord en quins

són els objectius que no ha de perseguir el procés

d'intervenció. Aquests no són ni religiosos ni

professionals ni assistencials ni econòmics.

Mirem ara la columna de les institucions.

Les úniques diferències que podem trobar entre la

conceptualització del procés que els animadors i els grups

destinataris assignen a les institucions es refereixen als

objectius lúdics i als objectius recreatius. Respecte tots

dos tipus d'objectius els animadors pensen que les

institucions no els consideraran fites importants del

procés i, per tant els puntuaran per sota la mitjana,

mentre que aquelles els puntuaran per sobre.

En la columna dels animadors trobem moltes

més diferències. Les institucions consideren que els

animadors puntuaran per sota la mitjana els objectius

recreatius i els objectius socials com a fites del procés

d'intervenció, mentre que els animadors els puntuen per

sobre d'aquella. Això vol dir que en la perspectiva de les

institucions els animadors consideren menys recreatiu i

social el procés d'intervenció del que realment aquells
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consideren. D'altra banda les institucions creuen també que

els animadors consideran fites importants del procés els

objectius econòmics i professionals, mentre que en realitat

els animadors no ho consideren aixi, pel que els puntuen

per sota la mitjana. Això manifesta per part de les

institucions una visió mercantilista i professionalitzada

dels animadors que no es correspon amb la realitat

d'aquells. També respecte els objectius de manteniment de

la tradició es fa palès aquest mateix efecte.

Els grups destinataris pensen per la seva

banda, que els animadors consideraran fites importants dels

procés d'intervenció els objectius lúdics i els

professionals, mentre que pels animadors no ho són, atès

que les puntuen per sota la mitjana de la valoració. Això

s'ha d'interpretar en el sentit que pels grups destinataris

els animadors consideren més lúdic i professional el procés

d'intervenció del que ho fan en realitat. D'altra banda els

grups destinataris creuen també que els animadors

consideraran menys promocional el procés d'intervenció del

que en realitat aquests pensen.

El primer que podem observar a la columna

dels grups destinataris és que tant les institucions com

els animadors tenen una idea molt semblant sobre la

conceptualització que aquells fan del procés d'intervenció.

En aquest sentit les institucions i els animadors creuen

que els grups destinataris consideren menys educatiu el

procés d'intervenció del que en realitat ho fan. Tanmateix,
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creuen que els grups destinataris consideren més

promocional el procés d'intervenció del que en realitat

aquells fan.
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X. LIMITS DE LA RECERCA
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Una recerca tan àmplia com la que hem

realitzat ha de tenir necessàriament molts límits.

Assenyalarem alguns dels més significatius:

À. Limitacions generals.

Derivades de les característiques que

defineixen l'àmbit de treball. Hem assenyalat repetidament

que l'objecte d'estudi es troba conformat per una realitat

tan àmplia i complexa com heterogènia. Aquest fet dificulta

notablement la seva anàlisi fent que la definició de

variables realitzada sigui molt simple en relació amb la

complexitat del camp. Cal assenyalar en aquest sentit que

molts dels indicadors definits podrien ésser considerats

variables i operativitzats en altres indicadors encara més

concrets, amb el que es poden aconseguir cada cop nivells

més alts d'aprofundiment.

Fóra també limitació d'aquest estudi el fet,

possible, que existeixin iniciatives d'intervenció del

tipus analitzat però amb un altre tipus de

característiques. El no haver-les inclòs en aquest estudi

fora sens dubte una limitació.
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B. Limitacions especifiques

Referides específicament a les

característiques de l'instrument d'avaluació. En aquest

sentit es poden assenyalar les següents:

a) Es podrien haver passat qüestionaris a la comunitat per

a veure la seva conceptualització del procés

d'intervenció i les expectatives i relacions

mantingudes amb ell.

b) El qüestionari del grup destinatari presenta vàries

deficiències:

bl) No discrimina entre els diferents animadors en

aquelles iniciatives que hi ha més d'un,

b2) L'ítem 19 està plantejat malament, atès que els

destinataris no entenen que en parlar de "creació de

l'obra de teatre" ens referim a la creació o autoria

del text. És un ítem que s'hauria de replantejar. La

pregunta hauria de prendre la forma de: Has escrit

l'obra de teatre amb la que treballeu?

b3) També l'ítem 26 que es refereix a la direcció de

les activitats relacionades amb els elements teatrals

està plantejat malament, atès que no queda clar pels

membres del grup destinatari a què ens referim en

diferenciar professionals de la comunitat, externs en

aquesta, i del grup destinatari. També s'hauria de

replantejar. La qual cosa es podria fer només

substituint el terme professionals per membres.
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I C O N C L U S I O N S I
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XI. CONCLUSIONS GENERALS DE L'ESTUDI

À. CONCLUSIONS DEL MARC TEÒRIC.

B. CONCLUSIONS DEL DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC.

C. CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE TENDENCIES DE LÀ
INTERVENCIÓ SOCIOCULTURAL AMB TÈCNIQUES I
ELEMENTS TEATRALS.
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A. CONCLUSIONS DEL MARC TEÒRIC

1. L'animació sociocultural és un àmbit d'intervenció

socio-educatiu amb quatre dècades de vida al nostre estat.

2. Acceptem pel nostre àmbit d'estudi, per raons

etimològiques i pragmàtiques, la denominació genèrica

d'"animació sociocultural", tot i ésser conscients de la

manca de precisió del terme.

3. Entenem l'animació sociocultural com una estratègia

d'educació permanent que s'inclou en l'àmbit de l'educació

no formal, tot i estar relacionada amb l'educació formal i

l'educació informal.

4. Disciplines educatives amb les que l'animació

sociocultural està relacionada són, l'educació d'adults,

l'educació popular, l'educació en el temps lliure, la

pedagogia social i l'educació social.

5. L'animació sociocultural i, en concret, l'acció

sociocultural resulta difícilment diferenciable de l'acció

cultural, l'acció assistencial i l'acció cívica, i allò

habitual a les pràctiques quotidianes, és que totes quatre

es donin barrejades.
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6. L'animació sociocultural es troba relacionada també amb

altres intervencions socials com ara la difusió cultural,

la gestió cultural, la política cultural, la promoció

social, participativa i sociocultural, i el desenvolupament

comunitari.

7. Considerem elements fonamentals de l'animació

sociocultural el desenvolupament de la concientització i el

sentit crític, la participació, la integració social, la

dinamització sociocultural, els processos d'innovació i

creació cultural, la utopia, la intervenció sociocultural i

les tècniques.

8. La intervenció sociocultural com l'essència dels

processos d'animació és susceptible d'un enfocament

tecnològic.

9. La concepció tecnològica no exclou altres perspectives,

però és una garantia vers la professionalitat de l'animació

sociocultural.

10. Creiem que l'animació sociocultural és una tecnologia

social que constitueix un sistema obert, dinàmic i

probabilistic.

11. Entenem el teatre, les tècniques teatrals i els

elements teatrals com a eines d'intervenció socio-educativa

especialment adients als objectius de l'animació

sociocultural.
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B. CONCLUSIONS DE L'INSTRUMENT DEVALUACIÓ

1. El model d'avaluació aportat es mostra com una eina útil

i pràctica per a l'anàlisi del procés d'intervenció amb

tècniques i elements teatrals.

2. El model d'avaluació presentat s'adapta a intervencions

socioculturals que es produeixen en realitats molt

diferenciades.

3. El model d'avaluació pot ésser utilitzat eficaçment per

d'altres persones apart del seu autor.
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C. CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE TENDÈNCIES EN LA INTERVENCIÓ

SOCIOCULTURAL AMB TÈCNIQUES I ELEMENTS TEATRALS

1. La tipologia d'institucions que poden emparar els

processos d'intervenció sociocultural amb tècniques i

elements teatrals és molt variada i, tanmateix, les

característiques que les defineixen.

2. No resulta indispensable per a que aquest procés

d'intervenció es produeixi que hi hagi al darrera una

institució, tot i que el fet que hi sigui facilita el

susdit procés.

3. A la realitat actual de la intervenció sociocultural amb

tècniques i elements teatrals hi ha en general més suport

d'institucions de caràcter públic que no de caràcter

privat.

4. Les institucions que emparen aquests processos

d'intervenció persegueixen finalitats culturals,

artístiques i socials. Les activitats que habitualment

realitzen són les que responen en aquestes finalitats.

5. Menys de la meitat de les institucions analitzades

parlen de projectes concrets realitzats amb altres entitats

de la comunitat, pel que la realitat en aquest sentit serà

molt variable.

6. En general les institucions que acullen aquests

processos d'intervenció solen a més a més promoure-1's.
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7. Les institucions solen perseguir amb el procés

d'intervenció objectius de tipus cultural.

8. Les institucions que emparen aquests processos

d'intervenció solen creure convenient difondre el seus

resultats (l'obra de teatre).

9. Menys de la meitat de les institucions analitzades

afirmen avaluar el procés d'intervenció, pel que la

realitat serà en aquest sentit variable.

10. La gran majoria d'animadors que treballen en aquests

processos d'intervenció tenen experiència prèvia en tasques

com les que desenvolupen i tenen a més estudis de teatre o

han treballat al teatre professional o amateur.

11. La gran majoria dels animadors que treballen en aquests

processos ho fan de manera voluntària.

12. Els animadors consideren que els objectius que

persegueix el procés d'intervenció són fonamentalment de

tipus cultural.

13. Hi ha, en general, una majoria d'animadors que diuen

que el procés d'intervenció es planifica prèviament i

global, encara que la realitat respecte l'encarregat de la

planificació sembla ésser molt variada.

14. En general els animadors conceptualitzen el procés

d'intervenció com el muntatge d'una obra de teatre, tot i

que hi han alguns que ho fan com una experiència de teatre

popular.

lj. Sembla ser que totes o gairebé totes les iniciatives

del tipus que analitzem acaben amb el muntatge d'una obra

de teatre.
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16. També es variada la realitat envers la valoració que

els animadors fan de la intervenció: uns prioritzen el

procés, uns altres el producte (la posta en escena), i uns

altres, finalment totes dues coses.

17. Allò més habitual en aquestes intervencions sol ser

treballar el muntatge d'una obra d'autor.

18. També el contingut d'aquestes obres sembla ésser

variable: des d'obres tradicionals, fins d'altres que tenen

o no a veure amb la realitat que viu la comunitat.

19. El desenvolupament més freqüent del procés

d'intervenció és aquell que prioritza l'assaig sobre

l'aplicació de les tècniques. Aquest es descriu dient que

consisteix en assajar les diferents escenes de l'obra fins

arribar a l'estrena.

20. El que més valoren els animadors en el procés

d'intervenció sembla ser la participació de tothom, la

posta en escena, els aprenentatges dels participants, i el

clima relacional generat.

21. En general les tècniques més utilitzades pels animadors

són els jocs desinhibitoris; les tècniques d'estimulació i

exploració física, emocional i interpersonal; la

improvisació corporal i verbal; les tècniques d'articulació

dicció i veu; les tècniques d'expressió corporal, mim i

pantomima; les dramatitzacions; i el mètode Stanislavski.

22. Allò fonamental en l'aplicació de les tècniques sembla

ser, per la major part dels animadors, el grau de

comunicació interpersonal aconseguit.
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23. La realitat respecte la utilització dels elements

teatrals és variada. Hi ha qui els utilitza com una eina

més dels procés d'intervenció i, hi ha qui ho fa només en

funció de la posta en escena.

24» En general els animadors no solen treballar amb

assistents externs.

25. El material i el finançament del procés solen ésser

aportats pel grup destinatari i/o la institució.

26. La temporalització del procés d'intervenció sol

realitzar-se durant la planificació i en funció,

habitualment, de dates significatives, de la posta en

escena o dels recursos disponibles.

27. La gran majoria dels animadors afirma avaluar el procés

d'intervenció. El que si resulta força variat és el fet de

si la fan sols o en combinació amb les altres dues

instàncies. Les situacions varien també força respecte allò

que s'avalua, tot i que, en general, sol centrar-se

fonamentalment en la posta en escena. La gran majoria dels

animadors diuen compartir els resutats d'aquella amb el

grup destinatari.

28. La majoria dels animadors consideren que és convenient

difondre el procés d'intervenció o els seus resultats.

29. En general les persones que intervenen en el procés

d'intervenció solen pertànyer a la comunitat on aquell es

desenvolupa.

30. La situacions resulten ésser força variades respecte

l'aplicació al procés d'intervenció, per part dels membres
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del grup destinatari, dels coneixements o habilitats de les

seves professions.

31. En general, els membres del grup destinatari que

participen en el procès han fet prèviament coses de teatre.

32. El procés d'intervenció persegueix pels membres del

grup destinatari objectius de tipus cultural.

33. El que més valoren els membres del grup destinatari és

el fet que el procés d'intervenció permet relacionar-se amb

la gent. En aquest mateix fet centren la principal utilitat

del procés.

34. En general, els membres del grup destinatari solen

participar en la creació o posta en marxa del projecte

d'intervenció teatral.

35. En general, els membres del grup destinatari creuen que

el procés d'intervenció no afecta significativament la

comunitat i, en els casos que ho fa, consideren que

l'efecte és la seva dinamització cultural.

36. En la major part de les iniciatives és el grup

destinatari qui s'ocupa de dur a terme els elements

teatrals implicats en el muntatge de l'obra. Hi ha però

iniciatives en que això ho fa conjuntament amb l'animador,

amb la institució o amb tots dos.

37. Majoritàriament els membres del grup destinatari creuen

que s'ha de difondre el procés d'intervenció.

38. En relació a la participació del grup destinatari en

l'avaluació del procés d'intervenció les situacions són

força variades i, tanmateix, el contingut concret d'aquesta

participació.
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39. En la majoria de les iniciatives el grup considera

positiu el procés d'intervenció des d'un punt de vista

global.

40. Les diferències entre les tres instàncies envers la

conceptualització del procés semblen girar al voltant

d'objectius lúdics, promocionals, i de manteniment de la

tradició, pensats com a fita del procés d'intervenció.

41. Respecte els objectius lúdics i els de manteniment de

la tradició, les institucions i els grups destinataris els

consideren fites importants del procés d'intervenció,

mentre que els animadors no.

42. Respecte els objectius promocionals, les institucions i

els animadors els valoren com a fita important del procés

d'intervenció, mentre que el grup destinatari no.

43. Les institucions consideren els objectius lúdics i

recreatius fites del procés d'intervenció més importants

del que es pensen els animadors.

44. Els animadors consideren més recreatiu i social el

procés d'intervenció del que realment creuen les

institucions.

45. Les institucions semblen tenir una visió mercantilista

i professionalitzada dels animadors que no es correspon amb

la realitat.

46. Pels grups destinataris els animadors consideren més

lúdic i professional el procés d'intervenció del que

aquests ho fan en realitat.
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47. Els membres dels grups destinataris creuen també que

els animadors consideren menys promocional el procés

d'intervenció del que en realitat aquests pensen.

48. Tant les institucions com els animadors tenen una idea

molt semblant sobre la conceptualització que els membres

del grup destinatari palesen vers el procés d'intervenció.

49. Les institucions i els animadors creuen que els grups

destinataris consideren menys educatiu el procés

d'intervenció del que ho fan en realitat. Tanmateix, creuen

que els grups destinataris consideren més promocional el

procés d'intervenció del que en realitat aquells fan.
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XII. LÍNIES FUTURES D'INVESTIGACIÓ
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En la introducció d'aquest estudi vam

assenyalar que ens disposàvem a treballar sobre un camp

pràcticament inexplorat a la realitat del nostre estat i no

gaire treballat fora de les nostres fronteres. Aquest fet

feia que la nostra anàlisi fos necessàriament de tipus

genèric i no gaire aprofundit. Enteníem, en aquest sentit,

que l'aprofundiment constitueix una segona fase del procés

d'estudi. No és fins que coneixem una realitat que podem

analitzar-la amb precisió. El nostre estudi pretén mostrar

la realitat de la intervenció sociocultural amb tècniques i

elements teatrals com una metodologia d'animació

sociocultural que permet treballar en i amb les comunitats

per aconseguir una millora substantiva en la seva qualitat

de vida. Com estudi genèric obre camins que poden ésser

recorreguts en un futur pel propi autor o altres

investigadors.

Assenyalarem algunes de les possibles línies

d'investigació a partir del nostre estudi:

1. Realització d'una tipologia de les institucions que

acullen/promouen aquest tipus d'intervencions i de les

característiques que principalment les defineixen.

2. Realització d'una tipologia dels animadors que treballen

en aquestes intervencions, formació i metodologies

específiques d'intervenció.
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3. Verificar si resulta més positiu per una comunitat

treballar amb obres teatrals d'autor o amb obres que

tracten sobre la seva problemàtica sociocomunitària. Com

construir una obra teatral que tracta sobre la problemàtica

d'una comunitat? Es pot crear una metodologia de treball

que serveixi per a qualsevol comunitat, siguin quines

siguin les seves característiques?

4. Sistemes o processos d'avaluació de l'impacte educatiu,

de cadascuna de les tècniques teatrals presentades en el

marc teòric, en funció de variables com ara el sexe,

l'edat, la composició del grup o les característiques de la

comunitat concreta.

5. Una hipòtesi a demostrar fóra: Quant menys culturalment

desenvolupada està una comunitat tant més tecnològic ha

d'ésser el procés d'intervenció. Es podria plantejar també

amb uns altres termes: una comunitat que ha passat per

diversos processos d'intervenció o sobre la que s'han

aplicat diversos programes i se suposa disposa ja d'eines

per assumir el seu propi desenvolupament, demanda més una

intervenció sociocultural emmarcada en el paradigma

interpretatiu o en el sociocrític que en el tecnològic.

6. Una altra investigació interessant fóra aquella que

parteix de la idea que: si coneixem els registres

comunicatius que té a la seva disposició una persona, podem

contactar millor amb ella i, en definitiva, realitzar un
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millor procés d'intervenció sociocultural o educatiu. En

aquest sentit caldria investigar en què consisteix allò que

la literatura sobre animació defineix com "actituds

metodològiques" o "tarannà metodològic" i que nosaltres

concretem en "sistemes de comunicació, d'expressió o de

motivació que apel·len a la part més humana dels

individus". Plantejat en altres termes: Sistemes de

contacte i interacció que utilitzen els animadors en les

primeres fases de la intervenció sociocultural.

7. Quina ha d'ésser la formació de l'animador que treballa

amb tècniques i elements teatrals?
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Departament de Pedagogia
i de Didàctica

Edifia B
08193 Bellatnra (Barcelona). Spain „ • ~ T • j ' o "i
Tel • (3) 58117 64 Univeratai Autónoma de Barcelona

Xavier Ucar Martinez
Dpt. Pedagogia i Didàctica
Universitat Autònoma de Barcelona.

Barcelona, 20 de Marzo de 1990

Monsieur Marques:

J'ai reçu votre lettre de date 7/3/90 et
j'ai lu très intéressé le dossier que vous m'avez envoyé
si gentillement.

En effect, votre travail s'occupe vraiment
du sujet de ma thèse et je serai heureux d'avoir
1'ocasión de passer quelques jours avec vous, puis que
vos experiències au sujet de l'animation théâtrale pou-
rront sans doute enrichir considérablement le contenu de
mon travail.

Cependant, je croi convenable préciser per
écrit ce qui sera le sujet concret de mon travail, pour
faciliter notre prochain entretien téléphonique.

Ma thèse doctorale a deux parties bien dif-
férenciées;

1. Un marc théorique où d'abord je fais une réflexion
historique et actualisée du concept d'animation sociocul-
turelle et de ses relacions avec l'éducation. En second
lieu, une analyse exhaustive des techniques et des ele-
ments théâtrales (machinerie, scenografie, illumination,
etc.) qui servent a l'animation socioculturelle. Au troi-
sième lieu, une description normative de procès
d'intervention socioculturelle avec cette techniques. Et,
finalement, ce qui constituiraient les conclusions de
l'analyse théorique.

2. Un marc practique dont l'objectif est la création
d'un instrument d'évaluation qui servira à obtenir
l'information, à la fois, diagnostique et formative des
procès d'intervention socioculturelle par moyen de tech-
niques et d'éléments théâtrales. Cet instrument est ac-
tuelment élabore et validé. A fin de réussir l'objectif
prévu, je pense a choisir un échantillon selon les critè-
res de diversité et de grandeur de l'expérience. Ceci me
permettra de mettre en faits l'instrument d'évaluation.



Departament de Pedagogia
i de Didàctica

EdificiB _
08193 Bellatena (Barcelona). Spain ...^ "7 . /„' i
Tel (3)5811764 Umveratat Autónoma de Barcelona

Je voudrais Jbien que vous prendrez partie de ce échanti-
llon. Jusqu'au moment j'ai applique l'évaluation a quel-
ques experiències en Espagne, en obtenant un résultat
vraiment satisfactoire.

Si vous êtes d'accord, je pense qu'il suf-
firait une semaine pour mettre à bon terme mon travail.
Je vous propose la premier où la seconde semaine du mois
du mai. En tout cas, si vous êtes d'accord, nous pou-
rrions le confirmer par téléphone.

Je voudrais remarquer finalement que mon
français n'est pas très correcte. Je n'ai pas de problè-
mes por le lire, mais j'ai quelques difficultés pour
m'exprimer oralement. C'est pour ça que je me permet de
suggérer la présence, pendant mon séjour de quelqun de
votre équipe pour me servir d'interprète et môme pour
m'aider dans l'application de l'évaluation. Egalement je
pourrais aller accompagner de quelques de mes colabora-
teurs.

Une semaine après l'envoi de cette lettre,
j'établirai contacte téléphonique avec vous, a fin de
préciser tous les aspects de ma visite.

Tout à fais reconnaissant de votre gentille
invitation ainsi que de l'attention que vous m'avais of-
fert

je vous salue cordialement.

Prof. Xavier Ucar Martinez
Dpt. de Pedagogia i Didáctica
Universidad Autònoma de Barcelona



Departament dí Pedagogia
¡de Didáctica

Edifia B
08193 Bellrtara (Bsrctlona). Spain
Tel: (3) 58117 64 univtrsiut Autònoma de Barcelona

JAVIER UCAR MARTÍNEZ
Prof. Dpt. Pedagogía y Didáctica
Facultad de Filosofia y Letras
Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra (Barcelona)
0*413

Barcelona, 1 i de Enero de 1990

Sr. Director del Centro:

Soy un profesor universitario en período de

formación y me encuentro en la actualidad trabajando en mi

tesis doctoral sobre el tema: Las técnicas teatrales como

instrumento de animación sac i escultural.

A este respecto me permito ponerme en contacto

con Ud. para solicitarle información. En concreto me

interesan aspectos relacionados tanto con la descripción de

las diferentes técnicas teatrales de intervención sobre la

comunidad, como con la propia metodología de intervención y

los instrumentos de evaluación. Así mismo me interesa

cualquier actividad o programa que en este sentido hayan

realizado o estén en proceso de realización. Si dispone de la

información solicitada o de direcciones que, respecto a este

tema, me pudieran resultar de utilidad, le agradecería me las

hiciera llegar.

Muchas gracias,-fíOT—eu a teneur



Departament de Pedagogia
¡de Didàctica

Edifici B
08193 BeUatena (Barcelona). Spain
Tél.: (3) 58117 64

Prof. X.Ucar

Universitat Autònoma de Barcelona

22nd, december, 1989

Dear sir,

I am an university teacher in a formation term. Now, I work in

my doctoral thesis above the subject: "The techniques of tbfiatre

how instrument of associate cultural animation".

I had oportunity to read» in the nB 23 (1984) of the newspaper

"educación de adultos y desarrollo" the inform that you elabora-

ted about the "popular theatre" and i like, to dig again all the

information as possible about this subject . I am interssting in

aspect that have related with the description of différents thea-

trals techniques of intervention above community» with the metho-

dology the intervention and proceeding, instruments of valuation

that proportion me if that thing is possible, another address

that can give me more information in this question.

I look forward to heaving from you, and thank you in advance.

Yours faithfully.

Xavier Ucar Martinez



Departament de Pedagogia
i de Didàctica

Edifia B
08193 Bellaiara (Barcelona). Spain
Tél.: (3) 58117 64

Prof. X.Ucar

Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelone, le 22 décembre, 1989

Monsieur,

Je suis un professeur universitaire en p'riode de formation et

dans l'actualité je suis en train de préparer ma thèse doctora-

le à propos du sujet: "Les techniques théâtrales comme instr-

ment d'animation socio-culturelle."

J'ai eu l'opportunité de lire, au na 23 (1984) de la revue

"Educación de adultos y desarrollo", l'article intitulé "Mario

de un taller sobre el teatro" ("Journal d'un atelier sur le

théâtre"), que vous avez élaboré sur le "Théâtre populaire" et

je me permets donc de vous demander toute possible information

à propos de ce sujet. Concrètement je m'intéresse aux aspects

par rapport à la description des différentes techniques théâtra-

les d'intervention sur la communauté, avec la méthodologie d'in-

tervention et avec les procédés et les instruments d'évaluation.

Je vous demanderais aussi de me proportionner, si c'est possible,

d'autres adresses qui pouvaient me fournir plus d'informations

dans ce sens.

En agréant votre patiente attention, veuillez accepter, Monsieur,

mes sentiments distingués,

Xavier Ucar Martinez
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TITLE TESI XAVIER UCAR
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TESI XAVIER UCAR
SPSS-X VAX/VMS U.A.B. on CCUABl:: VM
V37 40
V38 41
V39 42
V40 43
V41 44
V42 45
V43 46
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V46 49
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V61 64
V62 65
V63 66
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V168 11
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V62 1 65 65 FI.O
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2
2
2
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2
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30
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39
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41
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46
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

.A. B.
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
éé
67
68
69
70
71
72
73
74

Page
on C C U A B i : : VMS V5.3

F l . O
F l . O
f l . O
Fl .0
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
Fl .0
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
Fl .0
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
Fl .0
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l .O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O
Fl.O
F l . O
F l . O
F l . O
F l .O
F l . O
F l . O
F l . O
F l . O



27-NGV-90
20:19:23
V152
V153
V154
V155
V156
V 157
v i 58
V159
V160
V161
V162
V163
V164
V165
V166
V167
V16S
V169
V170
V171
V172
V173
V 174
V175

103 VAR
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

TESI XAVIER UCAR
SPSS-X

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

LABELS
VI
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
VIO '
Vil
V12 '
V13 '
V16 '
V17 '
V18 '
V19 '
V20 '
V21 '
V22 '
V23 '
V24 '
V25 '
V26 '
V27 '
V28 '
V29 '
V30 '

VAX/VMS U. A. B. on CCUABi::
75 75 Fl.O
76 76 Fl.O
77 77 Fl.O
78 78 Fl.O
79 79 Fl.O
80 80 Fl.O
1 1 Fl.O
2 2 Fl.O
3 3 Fl.O
4 . 4 Fl.O
5 5 Fl.O
6 6 Fl.O
7 7 Fl.O
S 8 Fl.O
9 9 Fl.O
10 10 Fl.O
11 11 Fl.O
12 12 Fl.O
13 13 Fl.O
14 14 Fl.O
15 15 Fl.O
16 16 Fl.O
17 17 Fl.O
18 18 Fl.O

INSTITUCIÓ'
SEXE'
EDAT'
COMUNITAT'
RESIDÈNCIA'
TREBALL'
FAMÍLIA'
AMICS'
ALTRES RAONS'
PROFESSIÓ'
APLICACIÓ CONEIXEMENTS'
TEATRE'
FREQÜÈNCIA TEATRE'
RELIGIOSOS SEGONS INSTITUCIÓ'
RELIGIOSOS SEGONS ANIMADOR'
RELIGIOSOS SEGONS MATEIX'
RECREATIUS SEGONS INSTITUCIÓ'
RECREATIUS SEGONS ANIMADOR'
RECREATIUS SEGONS MATEIX'
EDUCATIUS SEGONS INSTITUCIÓ'
EDUCATIUS SEGONS ANIMADOR'
EDUCATIUS SEGONS MATEIX'
CULTURALS SEGONS INSTITUCIÓ'
CULTURALS SEGONS ANIMADOR'
CULTURALS SEGONS MATEIX'
LÚDICS SEGONS INSTITUCIÓ'
LÚDICS SEGONS ANIMADOR'
LÚDICS SEGONS MATEIX'

VMS V5.3
Page
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132
133
134
135
130
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
1S3
184
185

TES
SPS!
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V 52
V53
V54
V55
V56
V57
V5S
V59
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69
V70
V71
V72
V73
V74
V75
V76
V77
V78
V79
V80
V81
V82
V83
V84

XAVIER UCAR
•X VAX/VMS U.A.E. on CCUABi VMS V5.3

Page

'SOCIALS SEGONS INSTITUCIÓ'
'SOCIALS SEGONS ANIMADOR'
'SOCIALS SEGONS MATEIX' .
'PROFESSIONALS SEGONS INSTITUCIÓ

SEGONS
SEGONS
SEGONS
SEGONS
SEGONS

'PROFESSIONALS
'PROFESSIONALS
'ASSISTENCI.ALS
'ASSISTENCIALS
'ASSISTENCIALS
'ECONÒMICS SEGONS
'ECONÒMICS SEGONS
'ECONÒMICS SEGONS

ANIMADOR'
MATEIX'
INSTITUCIÓ'
ANIMADOR'
MATEIX'

INSTITUCIÓ'
ANIMADOR'
MATEIX'

'PRDMDCIONALS SEGONS INSTITUCIÓ'
'PROMOCIONALS SEGONS ANIMADOR'
'PROMOCIONALS SEGONS MATEIX'
'TRADICIÓ SEGONS INSTITUCIÓ'
'TRADICIÓ SEGONS ANIMADOR'
'TRADICIÓ SEGONS MATEIX'
'POSTA EN ESCENA'
'APRENENTATGES'
'TEMPS OCI'
'REALITZACIÓ PERSONAL'
'ACTIVACIÓ COMUNITAT'
'RELACIONS'
'PASAR-HO BE'
'GUANYAR CALES'
'PROMOCIÓ'
'AJUST PROCÉS INTERVENCIÓ'
'MILLOR CONEIXEMENT'
'MILLOR EXPESSIO'
'DESENVOLUPAMENT PERS. EMDC.'
'AUTONOMIA'
'FORMACIÓ PERSONAL'
'RELACIÓ ALTRES'
'APRENDRE PROFESSIÓ'
'OCUPAR TEMPS OCI'
'DIVERSIÓ'
'CONÈIXER PROBLEMÀTICA COMUNITAT'
'IMPLICACIÓ PROBLEMÀTICA COMUNITAT'
'BUSCAR SOLUCIONS COMUNITAT'
'AUTOORGANITZACIO'
'PARTICIPACIÓ CREACIÓ PROJECTE'
'PARTICIPACIÓ PLANIFICACIÓ'
'PARTICIPACIÓ CREACIÓ OBRA'
'MILLORAR RELACIONS GENT'
'MOSTRA ENVEJES GENT'
'DINAMITZA CULTURALMENT COMUNITAT'
'UNIR PERSONES COMUNITAT'
'DESCOBRIR CONFLICTES COMUNITAT'
'SENSIBILITZA COMUNITAT'
'NO AFECTA COMUNITAT SIGNIFICATIVAMENT1

'AUTORITÀRIA'
'OBERTA'
'REPRESIVA'
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
23Ï
232
233
234
235
236
237
238
239

TESI XAVIER UCAR
SPSS-X VAX/VMS U.A.B. on CCUABl::
V85 'IL·LUSIONADA'
V86 'DIALOGANT'
V87 'DISTANCIADA'
V88 'LAISSEZ-FAIRE'
V89 'INDIFERENT'
V90 'PARTICIPATIVA'
V91 'TANCADA'
V92 'FLEXIBLE'
V93 'ALTRES ACTITUDS'
V94 'INTENTA -IMPLICAR'
V95 'OBLIDA NO PARTICPANTS'
V96 'VOL OBSERVACIÓ PARTICIPANTS'
V97 'DEMANA NO PARTICIPANTS CALLAR-MARXAR'
V98 'DEMANA PARER'
V99 'ASSIGNA TASQUES DIFERENCIALS'
V100 'APLICACIÓ TÈCNIQUES ANIMADOR'
V102 'ESCENOGRAFIA D'
V103 'ESCENOGRAFIA R'
V104 'ESCENOGRAFIA C'
V105 'FIGURINS D'
V106 'FIGURINS R'
V107 'FIGURINS C'
V108 'VESTUARI D'
V109 'VESTUARI R'
V110 'VESTUARI C'
Vlll 'UTILLERIA D'
V112 'UTILLERIA R'
V113 'UTILLERIA C'
V114 'ELECTRICITAT D'
V115 'ELECTRICITAT R'
V116 'ELECTRICITAT C'
V117 'LUMINOTECNIA D'
V118 'LUMINOTECNIA R'
V119 'LUMINOTECNIA C'
V120 'MAQUINARIA D'
V121 'MAQUINARIA R'
V122 'MAQUINARIA C'
V123 'SO D'
V124 'SO R'
V125 'SO C'
V126 'MUSICA D'
V127 'MUSICA R'
V128 'MUSICA C'
V129 'PRODUCCIÓ D'
V130 'PRODUCCIÓ R'
V'ï 3 ï '" PRODUCCIÓ C'"
V132 'REGIDURÍA D'
V133 'REGIDURÍA R'
V134 'REGIDURÍA C'
V135 'DIRECCIÓ D'
V136 'DIRECCIÓ R'
V137 'DIRECCIÓ C'
V138 'AJUDANTIES D'
V139 'AJUDANTIES R'

Page
VMS V5.3
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
256
259
260
261
262
263
264
265
266
267
26S
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
2B3
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
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Page

V140
V141
V142
V143
V144
V145
V146
V147
V148
V149
V150
V151
V152
V153
V154
V155
V156
V157
V158
V159
V160
V161
V162
V163
V164
V165
V166
V167
V168
V169
V170
V171
V172
V173
V174
V175

'AJUDANTIES C'
'DIRECCIÓ PROJECTE'
'PROJECTE SOL O EN GRUP'.
'CONTRIBUIR AMB MATERIAL'
'PARTICIPACIÓ FINANÇAMENT PROJECTE'
'DIFUSIÓ PROCÉS INTERVENCIÓ'
'PARTICIPACIÓ AVALUACIÓ INTERVENCIÓ'
'CONTINUÏTAT'
'FREQÜÈNCIA CONTINUÏTAT'
'TRACTE IJMSTITUCIO'
'INTERVENCIONS ANIMADOR'
'CLIMA GENERAT'
'GESTIÓ PROJECTE'
'SUPORT COMUNITAT'
'APRENENTATGES REALITZATS'
'ACTIVITATS REALITZADES'
'DINAMITZACIO COMUNITAT'
'MILLOR CONEIXEMENT UN MATEIX'
'CAPACITAT EXPRESSIVA-CDMUNICATIVA'
'CAPACITAT RELACIONAL'
'IMPLICACIÓ EN LA COMUNITAT'
'AUTONOMIA PERSONAL'
'PARTICIPACIÓ PROCÉS'
'PAPER ANTERIOR ACTOR'

ANTERIOR ANIMADOR'
ANTERIOR TÈCNIC'
ANTERIOR AJUDANT'
ACTUAL ACTOR'
ACTUAL ANIMADOR'
ACTUAL TÈCNIC'
ACTUAL AJUDANT'
PARTICIPACIÓ TOT EL GRUP'
ENTENDRE BE LA TÈCNICA'
GRUP APRENGUI TÈCNICA'
GRAU COMUNICACIÓ INTERPERSONAL1

GRUP DISFRUTI'

'PAPER
'PAPER
'PAPER
'PAPER
'PAPER
'PAPER
'PAPER
'ENFASI
'ENFASI
'ENFASI
'ENFASI
'ENFASI

VALUE LABELS
VI 1 'FARNERS'

2 'WAD-RAS'
3 'VENTALL'
4 'ESPARREGUERA1

5 'ANTIFAR'
6 'MANRESA'
7 'SACRERA'

V2

V3

8 'MESSE DES TRAVAÍLLEUR/S'
1 'HOME' '
2 'DONA'/
1 'MENYS 10 ANYS'
2 '11-14 ANYS'

15-18 ANYS'
4 '19-25 ANYS'
5 '26-30 ANYS'
6 '31-40 ANYS'
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294 7 '41-50 ANYS'
295 8 'MES DE 50 ANYS'/
296 V4 TO V9rVH,V12,V58,V72 TO V.74rVS2 TO V99,V102 TO V140,
297 V142 TO V147,V163 TO V175 1 'SI'
298 2 'NO'/
299 VIO 01 'MESTRE INDUSTRIAL'
300 02 'ATUR'
301 03 'COMERCIANT'
302 04 'ADMINISTRATIU'
303 05 'BANCA'
304 06 'IMPRESOR'
305 07 'PLANXADORA'
306 08 'ESTUDIANT'
307 09 'DEPENDENTA'
308 10 'MECÀNIC'
309 11 'PENSIONISTA'
310 12 'CUINA'
311 13 'PERRUQUERIA'
312 14 'DIFERENTS FABRIQUES'
313 15 'RADIO'
314 16 'METGE'
313 17 'EMPRESARI'
316 IS 'MESTRA'
317 ' 19 'APARELLADOR'
315 20 'ENGINYER TÈCNIC'
319 21 'ARTS GRÀFIQUES'
320 22 'INFORMÀTICA'
321 23 'PROFESSORA DANSA'
322 24 'ANIMADOR SOCIOCULTURAL'
323 25 'ASSISTENT SOCIAL'
324 26 'EDUCADOR'
325 27 'CONTABLE'
326 28 'MESTRESSA CASA'
327 29 'DIBUIXANT'
328 30 'PINTOR'
329 31 'REGISSEUR'
330 32 'MONTADORA VIDEO'
331 33 'AGENT PERSONAL'
332 34 'ADVOCAT'
333 35 'BIÒLOGA'
334 36 'ECONOMISTA'/
335
336 V16 TO V57,V59 TO V71,V75 TO V81 1 'NUL.LA IMPORTANCIA'
337 2 'ÍNFIMA IMPORTANCIA'
338 3 'POCA IMPORTANCIA'
339 4 'SUFICIENT IMPORTANCIA'
340 5 'BASTANTA IMPORTANCIA'
341 6 'MOLTA IMPORTANCIA'/
342 V100 1 'TRACTA PER IGUAL'
343 2 'DIFERENCIA TRACTA'/
344
345 V141 1 'PROFESSIONALS COMUNITAT' .
346 2 'PROFESSIONALS EXTERNS COMUNITAT'/
347 V13.V148 1 'PUNTUALMENT'
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348 2 'PERIÒDICAMENT'/
349 V149 TO V162 1 'MOLT NEGATIVA'
350 2 'NEGATIVA'
351 3 'INDIFERENT'
352 4 'POSITIVA'
353 5 'MOLT POSITIVA'/
354
355
356 FREQUENCIES VARIABLES=V1 TO V175
357 /STATISTICS=ALL
358 /HBAR
359

There are 4r434i704 bytes of memory available.

Memory allows a total of 32,7e>7 values accumulated across all variables.
There may be up to 8/192 value labels for each variable.



1422

RELACIÓ DE DADES




