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ComCJt.abilitst nsr oué? 

I.- Control ds la rgà!itat 
II.- Quin tipus de comr-tabilitat? 

III.- Qué registrarà !3 comptabilitat de la colonia? 

Control de la t' "lC~ li ta~ 

La colonia depèn del 
Mon exterior. 

La relació de la colo
nia amb l'exterior es 
de "toma-y-daca", 

es a dir, qua no val 
pr'3ndra més del que 
hom dona. 

~m aonclusió,cal con
trolar al qu~ hom com
pra, cal controlar al 
que hom disposa. 

la colonia es un org2nisme qua integren uns 
~ens, uns monitOrs i, en alguns cassos, una cuinera i un 
adminl3trador. la colonia no es una com•Jnitat en b que 
hi han pagesos, artesaes, obrers i plantes industri2ls, 
".!te. 

I com que resulta que els nenes i els monl,. 
tors mengen, dormen i necessiten csrt~s coses per a pas
sar !~estona, jugar, atc., resulta oua la colonia depèn 
dels pagesos, dels artesans, de les industries ••• , la 
colonia, en fí, es un organisme de9enGnt de l"extgrior. 

t:n efect,;~, es una r2laci6 d'intercanvi la 
que s'extaJleix entre lz colonia i 1 '"axterior: la colo
nia pr9n un:~ alinents, una seri-'1 de ê'laterials da joc, d9 
repòs, d'esplai educatiu, uns serveis d'nigua, de gas, de 
transports, etc •••• , i, a canvi, entrega unes c~rtes Quan 
tiltats d-'3 diners que r-scull ~e varis llocs. 

La colunia entrega uns diner-s per a rebr9 
uns serveis, i 1 "import dels serveis no pot esser més alt 
que l"i~p~~t dels diners que disp~sa la c0lonia per a en
tregar a c'-!avi: la colonia no pot c?::~,-rar alló éi'-18 no pot 
pagar (aqu3st conssll es bastant saludable si ho~ vol ma~ 
t:wir el bo,; no;:~). 

Es dolent que 1 "gcon:;;.uia no funcioni, pe
rò es. encan pitjor no saber-ho. Cal absolutamet•t tanir 
un control ?els moviments dels fons 1a la coloni3 per a 
saber q•...tin?.s cantitats s'"han in.::¡ressst, Quines canti tats 
s"han gast~t, de qué hom disposa enc~ra ••• 

Controlar la r-ealibt: haus aqui :::l per 
Qué d'una c'Jmpt3bilitat. 
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~uin ti us de comr:;tabilit:lt? 

La colania no ':!s un ne
Jooi, p-1rò tampoc no ha 
d 'ess<J"r ou~ücom fatal
ment deficitari• 

l:!! na:;;tra cor7lptabili
b:~t ans registr:ua l'a_ç! 
ministnció qu; f:-!m dsl 
pr 01s:wpost. 

1.- En primer lloc, 
-als '!lOVii1ents de~ 

.Uxó as evidant: a la c;:¡loni2, aLvmys de 
;~om'!nt, no hi anem a fer un n::JOCi sina -71 Bduc::Jr, i aixó, 
si bé té uns costos alts, s'ha de fer s<J"nse f"laJb'!!ratar una 
gran Quantitat de fons: 9s pot fer i s"~a da far utilit
zant una c9rta quaf"ltita d?- fons disp:::-:iJlgs. 

De Quin~ ha d"gss~r ~l ~ínim a disposar 
per a fer una colonia potser en parl:r;~ en un altre mo
ment, el Que cal deixnr b~n clar es qua el més ü:portant 
es treurg el m~xim p:=rtit dels recursos da Que hon dispo
sa: siguin els Q'Je si]uin, t<~ngn les so¡vas possibilitats. 

Com QUG no hem de fer C3~ negoci, ni hem 
de justificar davant una junta d'acci·:~T:stes la notabi
litat de les seVes inversions, a la na5trJ cor.~;::tabilitat 

ens linibrem a re';¡istrar tot allÓ qu~ en un rnor:;,;nt donat 
ens pot permetre de saber de quin3s p~ssibilit~ts dispo
sem encara en diners i en productes ero.,'3gatzemats. 

Es a dir, h nostr.~ cor-:p:tabilitat ens farí 
sab?cr Q•Jant hem ingressat, quant haM ;=.stat i qué ens res
ta encar:J per a passar el temps q'Je fa2t:a: aix6 ::.1spòn a 
les &'~~ ~re3untes següents: ~uin es el nostr3 p:essupost 
total?, quina part n "hem gZ~stat?, da q-..Jina part disposem 
encera? 

Quants diners tenim? • .;quest;¡: q•Jes':ió gs 
¡ls fonaments de tota con;:¡tabilitat. la diferencia entre 
els ingrqssos i les despeses 2ns donen ~1 s3ldo e~ caixa, 
els diners que tenim. 

Ens cal donç prestar at~nció als ~avinents 
d3 cnixa, als movinents Que son els ~?:?ssos i l8s d~spe
se s. 

Pot ser Q·J'i! la folonia ""::ci ~lgun::: d~sp"ls:a 

qu~ no sigui ~agada inn~Gi::t3n~nt (p~r 1x~mpl~, ~~~pr~m 
el dijous PB:' a p3gar el :::.s~ê!'Jb). -~_¡:;·_.:~sbs d<Js::eses no 
pa~~d'i!s son important:; ;::;!'quà ~ns p:)C?;'l ::H;1agar i-:::::orbnts 
despeses. 

La ve:-itaSb si':uació ':!C')nómic::. d':! la ~alo
nia no gns la diu la sola difar~ncia :.ntre !ls i:.2rsssos i 
les d<;lspeses perqu~ a~xó 3i~nifica Úrli:.-:1::-.ent la '.!::..f":!r'.!n~i:a 
"ntrg el que hsmc~2¡¡4 i 'i!l que hem p'i!:;:!t. 'Jgl saldo de 
c:üxa, 9ns cal deduir ~ls jeu tas per a ':-:1nir la 3!. l:uació 



4.- L'equipament 

Fins 9QUÍ h2~ parlat d8l saldry de 13 C3iX3 
(ingr8ssos - despesgs) i dds dsubs na p~']"!ts. :¡mb ':lq..:~sts 
el::¡ments poden dir Qu3 l~sstat económic de la colon.:a '.'.!S 
pot c::~lct.:lar fent lss sggÜents apereci?ns: 

estat sconómic = Ingressos 
Despeses pagades 
D<autes no pagades 

Però ar~b aixó no n'"hi ha prou ;J"HQu3 pot 
ser qua al rebost hi hagi unes provisions de menjar que 
encarn no sigwin consumides i que ens esb:lv.:.~ràn algu
nes despeses en dÍes successius. Resumint, l'"estat ecoóó 
mic de h colonia ha d"'incloure tamb4 aquesta p~rtida i 
resta dsfinitivamBnt eixí: 

• + Salda Caixa (Dngressos - Despeses) 
- Deutes 
4- Provisi:Jns 

Estat Económic Colonia 

Algunes de les despeses que es fan en la 
¡ooloni9 no son per a cdmsumir (na son per a :l'!njar, par 
a ':.JeurB, per a desf9r jugant), son despeses :n natet'ials 
d~gquipanent (llibrgs, discs, material de jo~s, etc.) 
que no son consumits i que resten en poder d2l c2ntrG per 
a utilit:z:ò!r en futures colonies. 

Aquest equipament es una part:da Que res
la en l'actiu del c:':!ntre, es una partida que potser cal 
sumar al resultat económic de la colonia, es una despesa 
qus cal no restar perque no esi consumeix. 

Podríem dir que l'Estat econó~ic de laCo
lonia ha d"'incloure aquest equipament: 

~ Saldo Caixa {Ingressos - Despeses) 
- Deutes 
~ ~revisions 

+ f1illores de 1 'equipament 

Estat económic da la Colonia 

Resu;nint, la comptabilitat de la colonia 
r~gistra::-3 tot alló que pot conduir-nos a con'!ixer l'es
tat económic sn que es troba en un moment doi"lat, i el 
que ens ho pot fer coneixer es: 

1.- Els moviments de caixa 
2.- Els deutss no pagats 
3.- Les provisions existents al rebost 
"·- les millorgs d'3 l'equipament 
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