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l 'EconomiB 

L3s n~c0ssi~ats de les 

pers<1nes s'Jn ilimitades 

Els ~qcursos, però, son 

limitats 

qgcursas limitats en

front de necessitats 

ilüütades. 

H:~m ¡-ot ¡::'?nsa:- qug 135 n-?C?Ss'.tats d 'un3 

persona 41hè+4.-!J.él4:~h~~t; s 'es2oten an :!rtibar a un cert 

punt a partir del qual ja n:; mcessita ras. 

-'ixó no es ca:-': i, per a <.::'J<~prob3r-ho, ~ns 

pod;m imaginar a un hor:1e Q·Jz~sav:;l h ;¡ran iLlusió del 

Q•Jal 95 comprar un Seat 850 -:üxó, s 'L"legina el nostre 

home, es suficient par a s~:.isfer-lo ';o':elnent-; irne;¡i

nem que arriba el día en Qu~ sa'"l pot c~r.~prar; cr~uram 

Que j::~ està satiSfet?: a~ _cap de ¡:ocs dí as haurà de fer

s 'hi posar uns fanals espec.:.als i un nir:!ll d'importació, 

un mes desprBs tr:Jbarà Que li calen uns ;:¡neum<itics super

estables i, Quan l'automci':Jil tingui 1/2 ,:ony, ja pensari 

en un 1. 500 o ':!:n un Dodge. 

El :notagonista de la histori:3 del aso 
treballa en una empresa det~rrninada Qua li paga un cert 

spu. >\Quest sou, total dels r~cursos de que disposa el 

nostre amic, es limitat, s'?.caba en b::?.r amb P.l li::.it 

d'una xifra. 
Potser cobra altres r::mC::;s de propietat o 

de "Jarticipacions en societats, n<?rÒ aauestes rendes tam

bé s 'acaben. 

I aqui he1n t:-.Jbat al pr:J.Jlama econcinic f',2 

na,-ental: còm satisfer les :1gcessi tats, Qu<:! no recomd

xen l!mit, amb uns recursos ~aterials limitats?, c~m sa

tisfgr amb wns r"l:c:Jrsos Que '!!S podgn :;s·;ptar unes n'::!ces

si:ats que no s'e~qoten mai':' 

O 'aquesta a::3tracciri n ··-.a nascut tot~ la 

construcció de les teories -:concir:tiques 

~nem una mi=~ més enlla i plantej<;:m-~os 

les possibles solucions de :3 quastió: 

1.- reduir les necessi:::~ts a la mesura dels rectn:·r,os: 

aixó 8no; planteja :·Jín es al n.:.vell mínim d':! ne

cessitats a cobrir : quina es :~ combinacici jels 



rec:..~rsos ::;_~-_è! ~ns ¡::·?r:-.~ti d, co:::ri:--les 

2.- aug<:~entar els !."3CCJrsosi a la r-!'3SU!."3. de les neces

sitnts: zixó 8r1S êlanteja q~Jin '3S ~1 niv~ll màxim 

de necessitats autenticament human9s 1 aquelles 

que assumim, que incor::,¡orem a la nostre ¡:r'."lgrBs

sió pers:Jnal (pot ser que arri:;am a crqurs c;ua es 

necessari fundar un cer.~entiri ;:er a gossos i gats, 

un cer.~entiri amb pant3ons i tot, però ••• aixó es 

una necessitat hunana?) 

~quest problsor::a d'enfrontar necessitats 

a~b recursos es plantejat a cada persona, a cada empresa, 

a cad:'! institució, i tof:h:Jn h::~ d<.~ respondre d'acord amb 

lê! seva vocació, d'acord cnb alló c;ue ha triat dO:! viure. 

I as per aix6, que hor.~ pot parlar dels as

pects>s ed·..1catius de l 'scononí;! 

~scsct.::s educatius de 1 'acanoní a 

L~ cisncia economica 

ens mostra que: 

1.- cal tocar de pecs 

a terra 

2.- cal ~esurar les 

propies necessi

ta ':.s 

Es la prirera sxigencia de la ~xistancia i~ 

corpor::da: hom no pot fer res si h'Jm no t~ o.!ls r.ütjans ma

terials per a fer-ho o si h::~::~ no disposa d'un sistema per 

a obtenir aquests mitjans. 

mes encara, si hom emprèn realitzacions sen 

se disoosar dels mitjans necessaris, o bé hom esdavé una 

càrrgga per als :':!ltrss, o b~ hom emprèn alló Que ha d~ re2. 

tar i~acabat: en cap dels dos cassos sl resultat es satis

factori. 
Vivim en un _..,on fet de realitats material 

en sl qual hem de buscar i realitzar al nostre camí: les 

mateixes realitats que ens envolten i llurs limitacions 

ens sol. liciten, ens cridom. f.?nS ajud;m a perfilar aQuest 

camí: d'aquí la i~portanci~ del re~lisme. 

IJn negr::- b~.:=wimà redé.!s>ix les sev'!s neces

tats ~ una llança, una cz:-~=~ssa del desert i una flauta 

d3 c::;nya. El bosquimà es ;:¡~:-f'gctarnent consc\~nt d<J las 

dingr.sians da la vid'l q1J? .~:! de menar :!O !.!l Kalah'lri. 

I l~s civi~i:3cions oc:id~~tals son un 

plant3r de p>?rs:::mes qua ;::l sat:<F concretar les seves ne

cessi'::-Jts. mai no "'n ':an:n :<:.-ou: ras':gn ::rofundê!r.ent in

S!lti3f<;t<;!s i consci~nts :::f! :::we no ter;gn un lloc oropi '!O 

el ::10n. 

eal ~Gsur:!:- :?s nr~pi?s nacgssitats a fí 

d9 :::...Ol ~om satisf::Jci ¡:¡ri-:1::-::.3ment las ·wt<;intica;:'!ant huma

n9s, :ro-::i35 n -J:!l~ "ltras. lq:; Gug "" d-?5nr-gncn det la 

c<Jr,~-:.~irl !'"Pim"ln~ i l:Es Qu" -~n~n c;::;l C317iÍ da la :::-0pia rn8.-



~.- ::1 t:.-·~ur~ ~rofit 

:elL.> r·-;::::u:-sos 

2itzaci.ó -on ü lloc on :1~::1 ·.¡:!.:.;. T Ji'{Ó ~s c:~rt ~4!~ ::1 :li
vdl p<Jrs'1r.a1 -::on -3 n:!.val2. d'institució o d~ comun:!.bt 

Els ro;curs<J:; 1~ qu;, disposa l"! terra son 

linitats: sufici~nts par :o: ':':lt~~o;n? 1 :nssibhn8nt 3i hom 

Sln sap tr~ur"! tot <?1 orofi: ·~ossi.'Jle ••• 
O' 32. tra banS3 1 -~1 s hon~s son er id3 t3 -1 3 ss.'::!. 

'"lir sl ,"J'Jn C~at?.::-ial 1 'l .i::<:~r:-:Jr3r-lo ~ 1 ''<xi:;tenci'3 hum<'J
ne. Hsus aquí 1-:J. nostr<! !'"l''~'Jrqabil {~al: "!'lfr'1nt d'! l '3¡.-;ro
:"ib:!!l~nt ~els c::Jct.!'SI'JS :i3tJ::-ials. 

I,si l'o::j'};:tiu d-a l'~:\¡c:d6 '3S ?j')dar 3ls 

::·'3us hom<o<s 3 r::s¡:ons:'"'Ji.litz'!:--s<? del V<.!ll r-;on de s~'llpre, 

~ 3pr<Jfi':'!r-;:o S'ls r?C'J!''>'J'> --:~r a s"ltisf-;:r l9s n?'~<Js:üt::~ts 

d~ tothol", tot ~duc,;rlor he eh tenir un chr senti: dg 
1 'economÍ? dels recursos i ~as nec~ssitats, tot educador 
ha de: 

1.- tocar de pg•JS a terra 
2.- mesurer i ajudar a trobar la mesura de les neces

sitats 
3.- ap ro fi tar i ;¡jud'lr 'l treurq ;J':!!'tit d!?ls r?cursos 

1s~~:::':::s s>conómics do. l'e:lucació 

~n _, ~on que pr~gressa, 
l'~:::.:::3ció es una invsr
si:i -,c"Jssaria 

:::n _ ~ -~on ;:nr e~ls ho
<~s. 1 -,ducació es la 
:1il::-: inv~rsió 

pot domin.;;r ce')ens>nt més .i. :nés ;'.:;¡¡:·ces de la WitL':'a sense 
que aixó ncabi en un:~ C':!tistr~fo. si no es fa si..,ultànza- ¡ 
ment m~s i més capaç d~ c:::1rrenCra com vol utilit:~r aque~1~ 

bs forces ni cap a on vel fer-les convergir. 
Per aixó, 1 'educaciO, Que es tot un esforç 

p~r ajudar a cada nou hooa a esdevenir un utilitzador re~ 
ponsable de totes les f~-::::qs que ser3n a llur dis;osició, 
es una j.nversici que cal fn, t1l con cal invertí:::- ~om mi
nes d-e f'!rro i piles ato:-~i.-:¡'J'3So 

Per qurj, sino, el progrés? 

:jnen ~nca:::! r:1és lluny: si es cert que gl 
I"'On forn~ix als !"lames h '-'ase :naterial d9 llur :•Jenç 
c:'lp a la propia superad:5, si 3S C!!rt qu~ <Jn 1 '3sc3nsió 
d~ t::~ta la humanibt e?¡: :1 nillor C::!l fer de la mataria 
un ;.:articinant d "oc.:uqst?. "scqnsió, si es cqrt, '!11 f.í, qus 
al t:~on 3S per als hones, :!.3 _:¡ro noció d; 1 'home, :::~m a C".Q 
tr-e ord3n<>!dor en ~ü r,¡on -=~3 -3S f3, es la millor :j"" les i,!l 
v~nsions, l;¡ més precios'.'! i la mrjs necess<:~ria. 

Rap:~tim-nos' ho: 1 "gducació es un- inversió, 
la millor de l~s inversi:~s. 



P'=rò les inversions as Però, malgrat llur inpc:Jrtancia, l'educació 

f'ln 'J ?:!!'tir da cada sl:, ba d~ ;.:ol:;ri':zar tot l'esfnç dlnv~rsió d'una cOni.énitat?, 
t..J~c:.6 c::~ncret2, amb o ~H cal ~asuró:H ,~ :Jartir de quin flunt es possible invar-
llers possibilitats i tir?, i ~ins ~ quin punt? 
llurs limitacions Cal repetir al qua deiem en parlar dels as-

pecte$ educa:ius dg l"econo~ía: cal tocar de peus a tarra 

i aixó vol dir que, abél.ns d invertir en :"'aterial pedagó
')ic, cal menjar i ;Jagar altr<.!s despeses ~er conc9ptas tan 
materials com aquest. 

I en la vida d'una colo nia,. gu27 

O'unEJ: banda els edu

caCors i, de l'altra, 
•üs econo;;listes 

L'educador ha de pen-
52; an termes econó-
ni::::> 

Ja ho sabem tots, en la vida d'una colonia 
tli han tensions: 

d'una banda el cap i els monitors que voldríen es
ser respatllats per un2 adninistració sobrada da dl 
ners per a invertir en material ped~gógic, comple
ments d'esplai educatiu i desitjosa de pa~ar totes 
les rep3rzcions necessaries de la casa 
d~ l'altra banda~¡ l'administrador, carregant amb 
la tasca de fer surar un pressupost sovint m:'lgra, i 
amoïnat per la probabilitat rBal da que la barca 
s'enfonsi 

Tots tenen raó, però, havent-hi gent a una 

banda i a l~eltra, ningU no es posa al mig: i as necessa
ri, cal qua ho creiem així, que hi hagi educadors economis 

tes i aconol7listes educadors. 

L'educador, el cap i el monitor, ha dB sa
ber qua disposa d'uns recursos limitats i ha da saber tre.!:!. 
re "n el màxi.'l pnrtif:. Ho repetirem: 

1.- to t2 coloni- di sp osa d'uns dat ermina ts r"!cursos: 
una certo c:':lntitat de dinars a invertir en ali 
nantació, as¡.lais, conservació, etc. 

- una casa amb les instalacions pertinents qua 
cal utilitzar i "'1antenir en profit de molta 

';j'-'!nt ;J9I' molts anys ••• 

un país gnvoltant la casa, un P-'!Ís >!l que h
1

oam 11 
pot transformar en un prot:lgonist3 més de 

colonia. 
2.- 1 '::.~ut.~ntic ~ducodor sap treu ra ~1 màxim prtit 

d"aGussts recursos: 
- -:lanqjant-ne l'..itilització: t21nts din~rs per 

3 menjar, t3nts ~~r a espl3is, tants per a ma
~erial d'expr~ssió, ~te ••• 
:J!'"ln''lnt el Quq .:=al: no més, p~rquq r~sta inU
:il, ni menys ¡::'!r:<u~ no ~s 3profitat 



L'administrador ha 
de ?ansar en ter
¡;¡~s pedagógics. 

Educadors i adminis
tradors per una caCI
sa comú 

rsspectc1nt les instzbcions, hnt-l'ls viure, 
i adhuc progr~ssar, amb els prot~gonistes de 
la colonia: p8r Qu8 no un8. ::¡illo!':~ a la casa 
si hom educ;:¡ hoRes que han de millorar el mon? 

L'administrador ha de saber que no administra un 
banc, sina una casa en que hi viuen nena, una closca dins 
la que hi viuen uns essers que crP.ixen, uns essers ~mb 
unes necessitats f"Olt "particulars". 

l'administrador ha de •èê&t comprendre molt cla
rament ::;ue treballa al sgrvei d'un programa dB Bducació i 
aix6 ho fa de dues maneres: 

1.- aportant, a través dels comptes i nÚm9ros, una vi
sió de la situaci6 económica i dels resultats ma
terials de la colonia: i no hi ha dubb~ de que ai
xci representa un important descàrrec de preocupa
cions per al cap d3 la colonia 

2.- ajudant el cap i monitors a V3l~rar al que repre
senta cada decisió valorada en pessetes (una ex
cursió, una compra de material, etc.); i ajudant
los a planejar la colonia d'acord amb els recur
sos de que hom disposa 

El que reuneix els equips de direcció i admi
Qistració d'una colonia es la causa comú de 1 'educació. 
Per aixó, cal que els •~~4è educadors ajudir l'adminis
trador a treure el màxim profit dels recursos i 1 'admi
nistrador ajudi els educadors a traure el màxim profit 
educatiu de l'economia (rellegim als Aspectes ed~catius 
de 1 'economía). 

Si ho saba;:¡ •.mt'i!ndre així, Bi -~uanyar<i lo cau
sa comú de 1 'educació. 

~rasqnt~ció del dossier d 'ad~inistració 

Aquesta fitxa serveix d 'int:oducció al dossier de fitxes d"adminis
tració que son preparades per a J ajudar en Jquesta tasca. Unes ratlles per a pre
sentar en conjunt el Gue duré aquest dossier: 

1.- una fitxa da planteig conjunt del que rep~esenta l"adninistració d"una 
colonia: les ;;articularitats que té i la forma de preparar-sa per a dur
la. (fitxa n~2) 

2.- tres fitxes (les n2 3, 4 i 5) sobre la COI!l;ltabilitat d'una colonia: una 
de principis de compt."!bilitat, una '3mb un esboç da pla comptable per a 
un~ colonia i la tercera amb algunes indicacions pAr a duri a tarme el 
pla camp tabl: amb P.l mínim de f~ina i el màxim d · eficacia 



• 

3.- dues fitxes (l<:!s nQ 6 i 7) sobr9 ~1 ~ressupost: h pri.oera que ;Jres?n
tar3 un sistam"-l pr3ctic per ::1. '3stadir-lo i la segon;¡ d<:!d.!._cada 31 con
trol d'gqugst ."t~ssupost 

4~- dues fitxes pres~ntant diversos dissenys da fulls de contrnl per a re
gistrar gls movir;~<::lts d'.l mag3tzem i caixa durant la colonia; ser2n les 
fitxes 8 i 9 

s.- una Ultima fitxa d'.l resum pl3ntejant la forma de treure el màxim da pro
fit del sistema ad::linistratiu proposat i la forr.la de dur-lo ar.~b partici
pació de l'equip de cap i monitors. 

Joa~uim mc.Franck 


