
'm¡nyons esco~es 
'gues sant ¡ord1 

L'EMPRESAJ 

FO.CA 1977 - 78 

Fitxa nQ 6 

Branca Píoners/Caravel.les 

\ 
Per situar l'empresa en el conjunt de la vida de la Unitat, pot 

ésser interessant llegir la fitxa nQ 4, almenys el tercer apartat, 

1. Elegir un projecte d'acció diversificada. 

2. Organitzar-se, trobar institucions. 

3. Realitzar. 

4. Revl.Si6. 
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1. Elegir un projecte d'acció diversificada 

Abans que el grup Pioners/Caravel.les es plantegi de concretar el 
seu projecte d'activitat per a 1'-:my ha passat un temps, potser 
fins i tot un trimestre. 
Aquest temps no ha estat un temps perdut: 

-d'una banda s'han dut a terme activitats proposades primer 
pel~ Caps i més tard pels grups que anaven constituint-se en 
equ~ps. 

-d'altra banda, ha estat un temps dedicat intensament a: 

Conèixer-se. 
Anar fent grup, constituint equips. 
Arribar a constituir-se com a Unitat; 

formular-se què significa ésser Pióner/Caravel.la. 
adoptar un compromís col.lectiu fent referència a uns 
valors. 
esbossar, aproximadament, unes línies d'acció. 
donar-se una organització, unes institucions que ser 
ve2x1n per a que el grup es governi (llegiu fitxa n~4) 

Aquest període inicial- de la vida del grup s'ha clos amb una 
Assemblea Constituent que ha redactat un manifes-t o declaració de 

p~incipis del grup, i un reglament intern. 
Sobre aquestes bases és on ha d'assentar-se 1 elecció del projecte 
d'activi tats del grup per a 1' any. Tenint preSent que, per als a·· 
dolescents, l'activitat, encara que pugui girar a l'entorn d'un 
centre, ha de ser múltiple i diversificada. 
Tenim don~s que: 

S'han fet unes acti 
vitats generals pr~ 
posades pels Caps i, 
després, pels grups. 

S'ha viscut una ex 
periència d'activi 
tat en equip. Els
equips van veient 
què els agrada més. 

Els Caps han fet 
la proposta de 
coordinar-se. Han 
impulsat una Assem 
blea Constituent.-¡ 

i A L'ASEEMBLEA CONSTITUENT 

S 'ha fet el manifest del grup. ~1, S'ha explicitat la voluntat I 
de continuar 

! S'ha establert una reglame~· 
ci6. I 
han aparegut uns projectes en Aquí és 
cara difosos d'activitats. -~+---·on s'ha 

J ., de treba
llar ara. 
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Per a pass~r d'idees generals a idees concretes. 
Per a passar de projectes difosos a projectes ben precisos. 

Cal una reflexió dels equips que f~studiin amb detall els seus 
projectes per presentar-los a 1 1Assemblea. 

A l'Assemblea els projectes seran discutits, matissats, acceptats 
o rebutjats. 

En tot cas, l'Assemblea haurà de pronunciar-se sobre quins són els 
projectes que _el grup fa seu_$ i com els integra. 

L'Assemblea ct,' Elecció- dels Pioners/Caravel.les no ha de triar 
necessàriament un únic projecte, sinó que pot decidir d'impulsar
ne. més d'un. 

Els Pioners/Caravel.les no discuteixen únicament què és interessant 
o no ho és. No es limiten a calcaular què entra dins de les seves 
possibilitats o se'n va més enllà. 

Els Pione:rs/CaraveL les, quan trien, discuteixen també- què els 
sembla que han de fer: què és allò que lliga amb el compromís que 
han explicitat en el manifest del grup. 

-·-, 
I 

1----è 
Projectes difosos 

Id-ees generals Estudi en equip: 

idees concrétes 
projectes precisos 

·-
ASSE:·IBLEA D' ELECCIO 

Pres~ntació dels projectes dels 
equi,bls. 

discussió: 

interès de cada projecte 
. possibilitats reals 

i 
• 
I 

~- --~·--

Primer repartiment de ! 
feines de cara a la j<r-· 
programació 

. "fOns r: del projecte 
I 

elecció d'un o més projectes. Si ! 
se'n adopta més d'un, es pensa de¡ 
quina forma s'integren. ¡ 

' compromís de tirar-lo endavant. • 

2. Organitzar-se_, trobar institucions adequades 

Un proj.ecte dels Pioners/Caravel.les és més que una peti ta empr~ 
sa que queda enllestida en quinze dies: és un projecte per a 
lfany. 

Es un projecte que enclou petites realitzacions de quinze dies, 
d'altres de més ·abast {_que enclou també activitats que el grup 
considera importants i -que, ·potser, no en tenen res d'empresa. 

Pensem en un cas concret: un grup que ha decidit d 1 anar 
a fer un camp a Menorca. Es evident que no pot passar-se sis 
mes .os pensant úni.ca~ent en sa illa. 
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Es clar que hi ha feines que pot fer a l'avençada: 
---un estudi cartogràfic: localització de monuments arqueo~ 

lògics, localització de jasiments submarins d'àmfores, lo 
calitzaci6 de platges~ establir itineraris. 

- estudi de documents_ sobrB les qüestions anteriors. Histò
ria de la illa. 

- establ,ir contactes amb companys menorquins. 
- estudi del material idoni pc:r al campament: tendes o vivac? 

bicicletes?, sistemes d'embalatge dels materials de cuina 
i provisions, mat·erial de subrnariní sme, construcció d'em
barcacions transportabl-es. 

- entrenament: ciclisme, natació) inmersió, pesca, navegaçi6. 
- etc ... 

Però també és clar que a l.;i viL la o al barri passen_ 908€!5.,. que el 
.. c.il'lema local continua funCionànt, que· hj ha coses inmèdiàt€:S per 
··a fer, que hi ha llocs on ajudar, actes públics O 1 acomplir' Ser-
veis d'ordre ... i, encara~'hi'ha moltes altres coses coircretes'i 
properes que interessen, a més a més de Menorca. 

Hem d'oblidar-Pas d'aquestes coses? Hem de fer pressió sobre e.ls 
Pioners/Caravel_.les per a que s 'oblidin de tot i pensin només en 
el campamen:t.?· O bé hem de f acili tar el que hi hagi un projecte_ 
d'activitat que ho enclogui tot?. · · 

Ens sembla que més aviat cal recollir el conjunt de tot allò que, 
en la realitat, interessa als nois·- i noies. 

Per això la programació -de 'l' acti ''i tat· ha d'ésser variada. 

La preparació pot fer-se t::n du,es fases: una pre-programació, l una 
segona que deixi ben establerta la programació definitiva. A par
tir d'aquí ja no s'hi valdrà a tornar encara. 

1. La Pre-progra-nació surt de l'assemblea d'elecció: 

- els estudis poden fe~-se càrrec de recerques i" 
estudis concrets: 

estudi cartogràfi~ de Menorca. 

projecte de material necessàri. 

calendaÍ>i' d -~actes previstos al ba
rri o població població per -a 1'-any: 
festa major, ·elecc·ions m1.micipals, 
campanyes, recolzament a l'Associa
ci<? de Vel.ns. 

- poden c'onsti t\lip--Se tallers que comencin a disse
nyar: embarc'acions, taller fot'ogràfic ·cte campanya, 
material l;l.arat de recerca arqueològica i submari
na, .... coneixeme·nt de peixos·, .. 

poden constituir-se comissions que facin els prl 
mers passos de cara a: 

. obtenci6 de bicicletes barates. 
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centres d 1 entrenament :;:er a la in-., 
mers~o. 

f,:n~ unn llista. de recursos d'animació 
per als nens del barri, recuperació 
de tradicions. 

una proposta de cine·~fòrum permanent 
a la Unitat. 

una comiesió de novetats discogràfi
ques: adquisició, emprèstit, gravació 
en cintes, audicíó, etc .... 

Alguna d 1 aquestes comissions, o potser. un equip, 
l:iaurà de desplaçar-se a comprovar sobre el terreny 
la viabilitat i els problemes del projecte. 

Aquests treballs, repartits ja per l'Assemblea d'Elecció, es duen 
a terme al llarg d'un període fixat i _es clouen en la primera 
As_semble~ de Programació o Assemble-a de Fre-programació. 

Èn l'Ass~mblea de Fre-programació hari de reunir-se totes les in
foPtn.::t,....ions procedents dels equips, dels tallers que han fet estu
òis i de les comis ions per a començar a _configurar el projecte. 

,EQUIPS 
Rece-rques 
generals 

~ 

' 

I 
I 

ASSEMBLEA D'ELECCIO 
--··¡ 

i 
. s'ha pronunciat per uns projectes. l 
. el grup s'ha compromès trebailar-hi. l 
. ~'han_re~artit feines a equips, tallers I 

~ com~sslons. 

-·-------· ------~-- --~· . ________ .L _____ _ 
TALLERS i COMISSIONS . 

I Comprovacions 
_ sobre el terreny ¡--

; ... . Estud1s tecn1cs 

l 
ASSEMBLEA DE PRE-PROGRAt~CIO 

es recullen totes les informaçions 
d'equips, tallers i comissionS. 
es llencen noves feines, més precises. 
es fa un esboç de calendari o. programa. 

2. La 1;rogramació definitiva s'engega a l'Assemble_a de Pre-pro
¡;ramacl6, .es· clou a l'Assemblea. de. Progr_amac_ió. 

Entre una-- i altra As_semblees els equips tenen ja una feina més 
precisa i els tallers continuen funcionant si es nec~·ssari: 

.... ~dada eqq:ips ,comença a limitar-se a aquell aspecte de la 
feiña que--,més 1 1 intere~sa, possiblement el més relacio
nat amb la part del projecte que ell havia proposat: va 
precisant programa 
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-els tallers han fet un estUdi tècnic: l'Assemblea hau
rà decidit si és sufiClent o bé si cal que continuïn 
treballant fins :a la p'opera. o fins a l'acabament del 

proj-ecte. 

-igualment, potser que alguna comissió continui funcio 
nant, encara que el·m2s proQable 2s que comenci a pren
dre forma una única ·Comis~ió de Coordinació general del 
projecte i una comissió de finances. 

ASSEMBLEA DE PRE-PROGRAMACIO 

. ha repar~it feines a equips, 
tallers 2 comissions. 

. ha fet un primer esboç de 
programa i calendari. 

¡J J, . ),-

EQUIPS TALLERS COMISSIONS 

limiten 
. 
limiten verificació . es a . es a . de 

un aSpecte del aspectes tècnics. detalls. 
projecte. . . e·studi 2 disseny. . inici coordina-

. passos a fer'. . e ió general. 
. materials . 

. pressupost. . estudi financer 
. pressupost . del projecte. 

. material . . calendari :rèdlit-

. precissicions- . ' zacJ.o . 
calendari. I • 

. 
.),¡ J. .¡ . --
ASSEMBLEA DE PROGRAHACIO ' 

. re_cull totes les aportacions dels-
equ_ips, tallers i cOmissions_. 

. fa el p--re-'ssiJ.po'st final 2 l'e.studi. 

. estableix el calendari .definitiu. 

. fiXa la Comissió ·de Coordinació..; - -, . 
. 

Adoneu-vos ·que, al Ïlarg d' aqu'e-sta fase de. programació, :e:J.s no~~_ 

han fet dues cos'es: 

la·.- -Han sigut ells ·mateixos que,- en. equ;ips, tallers, 
èomissïons i'assemblees,_ han p~otagonitzai; l'orga-
nitià.ció:-del projecte. :-,;-

2a.- Han viscut-, i vivint~ les, han configurat unes J.ns
titucions de gestió i de govern del grup: equips, 
tallers, comi9sions i assemblees. 



•• 

• 6 

Adoneu-vos que l'autogestió del grup consisteix donos en que hi 
hagi coses concretes a gesticn,ar i, segón, que hi hagi unes ins
tituc:ioriS. internes del gru.p qüe s·--~rveixen de me'c2nismes de -decis-
sió i ·d.e gOvern. · 

3. Realitzar. 

En aquest moment els nols 1 noies: 

han decidit de continuar a la Uni
tat. 
la Unitat no és quelcom eteri i pen
jat del cel, sinó que s'ha definit 
en un manifest i una reglamentació. 

han elaborat un projecte. 

han creat les institucions que els 
han de ·pe·t"metre '1 de dur-lo a terme. 

A partir d'ara ja no s'hi val a tor
nar enrera. 

S'obre un per·Íode llarg en el que cada equip. taller i comissió 
haurà d'anar complint les previssions que ha elaborat amb el con
sens de l'Assemblea. 

El treball serà, en una àmplia ¡¡,e sura.' autònom. Enllaçat únicament 
per la supervisió de la Comissió Coorainadora (Caps, representants 
dels equips i tallers, tècnics, t _~essorers.). 

El local serà obert sov.int: continua 2ssent un lloc de trobada 
dels nois i noie3, s'hi tr·obcn les convocatÒi'Íes que cada grup 
llença per a les activitats que té C:ncomanades d'acord amb el ca
lendari general. 

Es també un lloc de treball, de disseny~ d'elaboració l, quan s'a
costen els examens, potser també d'estudi. 

La Comissió de Coordinació té una funció executiva nolt important: 
d'ella depén en bena part e.l que el programa vagi duent-se a ter
me de manera equilibrada. La Comissió de Coordinació ha estat de
legada per l'Assemblea precisament per a que acompleixi aquesta 
funció: vetllar que sigui possible un treball descentralitzat, 
una activitat múltiple amb molts centres de decissió, però amb 
el llige·~ necessàri entre tot. 

4. Revisar. 

El 
' es 
de 

consell de coordinació pot convocar trobades (o Assemblees si 
que ha de prendre 1 s alguna decissió) 1-·,er a informar a tothom 
la marxa del projecte. 

Aquestes trobades han d'encloure una posta al dia del compromÍ$ 
dels Pioners/Cara.vel.les amb el grup i el seu prc.jecte: una revi
sió puntual de la vida del grup. 
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La revisió final ha d'ésser una revisió en profunditat i ha de te
nir en compte tots els elements que els nois i noies han près com 
a base de la seva activitat: constituci6 del grup, projecte d'ac
tivitat, institucions de go·.¡ern: 

-què s'ha fet?. Comparació entre els resultats i les 
previsions. Perquè de la diferència entre el previst 
i el realitzat. 

-cóm s'ha fet?. Coherència entre el compromís del grup 
i 12 forma com ~ealment ha funcionat. Perquè de les 
incongruències. Dificultats que ha experimentat cadas
cú, origen d'aquestes dificultats. 

- eficàcia dels organismes de govern de la Unitat: s'ha 
aconseguit una gestió descentralitzada i autònoma o 
no?. Per què?. Dificultats que s'han trobat. Entrebancs 
que ha pogut representar els excessos d'atribucions a 
algún organisme. Lentitut', ineficàcia: per què?. 

- descoberta feta de la vida.: del barri, de la gent, de~.s 
ccmpan~·s, de la societa<:, d'un racó de món, del tre
ball, de l'esforç, de les dificultats viscudes, de sí 
rr:2.teix ... 

,, 
. 


