Experiències emocionals i
exploració de sentits compartits
del conflicte actual CatalunyaEspanya
II Jornada experiencial i de reflexió
Organitzada per l’Associació cultural Casa Orlandai i promoguda per
“Espais de Pensament”

D'ençà de l'1 d´Octubre, i probablement d'abans, hem vist com les il·lusions i
esperances d'una bona part de catalans convivien amb el silenci i el rebuig d'una altra
part de catalans i d'una gran majoria d'espanyols, emergint cada vegada més
sentiments de malestar, ansietats i pors, en un marc polític d'intervenció de la
Generalitat (aplicació del 155, empresonaments, judicialització política, etc.) i d'una
certa confrontació, a vegades explicita, en la societat civil.
Actualment, la polarització i la hostilitat d’aquesta situació és present, directe o
indirectament, en els diferents àmbits de la vida quotidiana de moltes persones a
Catalunya. La incertesa sobre un futur immediat i els neguits diversos semblen ser el
pa de cada dia pera molts.
Quan grans col·lectius o grups humans entrem en conflicte, les vies tradicionals de
l’acció política es veuen fortament limitades i tendeixen a enquistar-se en la
confrontació. Els grups en conflicte apel·lem, de manera conscient i sobretot
inconscient, a la identitat, a la història i, sovint, actualitzem i revivim velles ferides
compartides que reforcen el sentit de pertinença.
A Espais de Pensament donem importància a allò que és emocional en la manera de
funcionar dels grups humans, tot i sabent que normalment és un aspecte que s’intueix
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però no es vol reconèixer. Els aspectes menys conscients de les nostres opcions
col·lectives, il·lusions i esperances, sovint són qualificats d’irracionals o “màgics” i són
exclosos del pensament explícit.
Però, quan la política es redueix a la força, a la imposició o a la negació de l’altre, tenim
dos camins l’exclusió i l’enquistament en la barbàrie o la tolerància i persistència en la
recerca de sentits compartits.
Nosaltres, pensem que és molt important identificar aquells aspectes emocionals i
menys conscients, mirar-los de cara, intentar d’entendre’ls i treballar-los perquè
entenem que juguen un paper clau en el comportament col·lectiu. Més encara,
l’efectivitat de l’acció política, com qualsevol acció humana, ve molt determinada per la
capacitat d’entendre’ns millor.
D'acord amb aquest enfocament, hem dissenyat unes Jornades que ens permetin
explorar, d'una banda, els aspectes més inconscients que trobem en el nostre món
mental i fer sentit del conflicte que es viu a Catalunya en relació a Espanya i, d'una
altra, com influïm i som influïts pel funcionament dels diferents grups confrontats.
Allò que ens mou és entendre'ns millor, sabent que som lluny de la comprensió total.
De manera concisa, la tasca que ens proposem consisteix a:

Explorar i reflexionar sobre les vivències personals i col·lectives que,
de fons, donen sentit i ens poden explicar el conflicte CatalunyaEspanya avui.
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Jornades i mètode de treball
Jornada experiencial, dia 20 d’Abril
•

Durant les sessions treballarem a partir de la interacció entre els participants i no
a partir d’exposicions teòriques.

•

Les eines per a fer la tasca són la reflexió de cadascú sobre la pròpia
experiència, les interaccions que es produeixin en les sessions, les metàfores
utilitzades i la interpretació d’allò que està passant en els grups.

•

El rol dels consultors és el de recordar la tasca, subministrar interpretacions,
identificar aspectes del funcionament grupal que ajudin en la tasca i vetllar pels
límits.
Jornada de reflexió i diàleg, dia 21
•

Sessió de contrast i intervisió de la sessió del dia 20. Amb la participació del Dr.
J. Oriol Esteve, psicoanalista, expert en el funcionament grupal

•

Sessió de diàleg sobre l’experiència grupal en situacions de conflicte amb la
participació de Iñigo Retolaza de MemoriaLab, protagonistes d’iniciatives similars
al País Basc

Horaris, dates i lloc
La Jornades es realitzaran durant la tarda del divendres 20 d’Abril el matí del
dissabte 21 d’Abril de 2018, a la Casa Orlandai, C. Jaume Piquet, 23 - 08017
Barcelona.
L'horari serà el següent:
•

Jornada experiencial: divendres 20 d’Abril de 17,30 h a 21 h (la
recepció dels participants s’iniciarà a les 17.00 fins a cinc minuts abans
de l’inici de la Jornada)

•

Jornada de reflexió i diàleg: dissabte 21 d’Abril de 9.45 a 13.45 h

Inscripcions
La participació és limitada a 20 participants i implica la participació tant el divendres
com el dissabte. Cal inscripció prèvia a la Casa Orlandai (www.casaorlandai.cat).
L'acceptació de les inscripcions es farà d'acord amb l'ordre en què aquestes arribin. El
període d’inscripció s’obrirà el dia 3 d’abril i finalitzarà dos dies abans de l'inici de la
Jornada.
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Informació
Per més informació, podeu contactar amb: espaisdepensament@gmail.com
o consultar el web: http://espaisdepensament.wix.com/espais-de-pensament o el
programa d’activitats de Casa Orlandai
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