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1. 

1.1 

1. 
; 

Organització del campament. 

Procés d'organització 

Va iniciar-se el mes de dnsembre de 1.983 reunint un g~up de 
25 persones -monitors, ajudants i biòlegs- per tal d'establir 
~les bases generals del projecte dels 4 camps de treball. 

A 1 'annex 1 s'hi recullen els documents de trebcll entregats 
a totes les persones implicades en l'esmentada reunió. Lògi
ca~ent, es tracta de documents molt gen~rics que plantegen 

,els princip2ls problemes -esbós de les activitats i marcs ho
raris, llistats 'd "activitats a desenvolupar, aspectes de la 
infraestructura material que es preveien i calendcris de tre
ball per als equiJs de monitors-. 

A partir d'aquest moment, el ritme de treball va establir-se 
'de la següent 8anera: 

• 

• 

,, 

una sortida de treball -diumenge- de tots els inplicats 
per tal d'anar concretant sobre el terreny les solucions 
als dive~sos problemes relatius a les activitats, a les· 
descobertes, als treballs propis d·un cern~ de treball, 
etc. 

aquestes sortides es completaven -a les tGrdes- amb 
una reu~ió plenZria en la que es posaven en conú els 
acords dels diferents equips de monitors ja c,ue s'havia 
constituït un equip per a cada torn. 

una reunió quinzenal de cada un dels qu2tre equips de 
monitors en la que s·anava configurant el nrog~ama de 
treballs i d•activitats de cada un dels quatre torns. 

1.2 Esquema organitzatiu definitiu 

No tinc informació exhaustiva sobre els quatre torns. En can
vi, sí que en tinc de relativa al segon torn -~ue és ar¡uell 
en el que intervenia de forma m~s directa i on hi h~via la 
participació pr9porcional més elevada de nois de Giron2-. 

Pel que fa a a~uest torn -que d'alguna maner& va suggerir 
nautes de discussió als altres tres- pot veure·s l'annex III 
on s'hi recullen els acords finals relatius al cc.~Gndari 
d'activitats, l'ho=ari blsic, l'organització dels serve~s del 
campament, els criteris rectors de lc formació dels grupst 
1 'esquema del joc de simulació que es preveia dessnvolu~ar i 
la llista dels treballs a efectuar en el camp de treb2.ll. 
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1.3 P:·oblemes m~s rel.levants que varen apar~ixer en el treball 
d'organitz2ció orevi a l'activitat • 

• 

• 

El fat d'~sser una activitat p~ojectada amb mentalitat 
d,Ajuntament -oer entsndre'ns- i finançada i regida amb 
msntalitat de Generalitat (major distància, abandó dels 
monitors, manca d'atenció al concret) va provocar molts 
petits conflictes que es solien resoldre ~.itjançant tele-\ 
fon2des airades i ~acificació immediata. ' 

I 

Dic oetits conflictes, psr~ no voldria minimitzar-los. \ 
Eren petits ~er~uè eren relatius a qüestions concretes, 
però, des del,meu punt de mira, moltes de les qüestions 
objectes de discussió, tenien una rel.levància educativa 
que ~enso que els meus interlocutors no oercebien -per les 
raons que siguin- amb la profunditat que jo requeriria. 

El fet que l'activitat fos encomanada -pel que fa a la dire~ 
ció- a una rersona contractada per la Generalitat ?9rÒ, d'al 
tra banda, col.laboredora habitual de 1 'Ajunta8ent -ir&ncesc 
Grau-, v~ deixar aquesta persona en una s!tuaci6 amb!gua 
que no va contribuir gaire a la nresa de decissinns or~c
tiques. 

L'absGncia dels tÈcnics i responsables de la Generalitat 
al llarg del procés d'otg~nització. 

De cap manera voldria im·-·utar-los responsabilitats 0erso
nels, però tinc la sensació que ho vivien d'esquitllada. 
Pot haver-hi dues raons, o tres: 

• 

• 

• 

el grup que havia d'executar l'activitat és un grup efe~ 
tive~ent tancat, ~JC permeable a presències extranyes i, 
en aquest sentit, pot ~sser que els res~ansables de la 
Gene~elitat es sentissin exclosos o tractats de fo:ma 
ooc deferent 

algunes ambigüatats i malentesos varen agreujar aquesta 
situació: ner exemole, les vacil.lacions sobre el nornb~e 

de monitors a contractar el que va produir, per exen~le, 
que aquests reduissin la seva retkibució per tel da no 
excloure ningú 

el fst que els resoonsables de la Generalitat hEguessin 
d'organitzar moltes activitats i molt diverses, el que, 
poss:blemsnt, els disoersava i els fòia difícil d'ésser 
suficien~ment presents en cada una 

l'estil de fer Drapi de les ~ersones que treballen ac
tualment a la Direcció de Joveneut que em penso ~ue ls 
distant. 
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2. Els objectius del camoament. 

2.1 Cbjactius genè~ics 

~1 solt ~·organitza~ un ~nie ca~~ ,er a nens a crQ~nitzar-ne 

~uatre, tres par a joves i un ryer a nsns, responie 2 un gra
"at de motivacions ~2ssa div2rses: 

• 

• 

• 

• 

• 

l'interès oer consolidar el ~ue pcdriam =lr-ne ~ctivitats 
de vacances 1'es~ecialitzades'' -an a~uest cas, rslat~vss a 
la natura-

l'exist~ncia ~Girona d'un grun da Jersones arn~ co~2c~tat 

t~cnica i talla humana suficient ~e: des8nvo!uner 2~uestes 
activ:tats de forma satisf~ctòria, 

la cojuntura de la recant creocid dsl P~rc dels Aigucmolls 
en el que j~ s'hi havi2 fet una activitat l'estiu 2nt2rior 
-amb el ~ue això co~pJ:t2 d~establiAent de vincles ae:so
nals, de g~nesi de Q~Cjsctes de continuitat, da de~ig d'ap~o
fundir en les ~ossibilitats d'uno es:Jsci2litzac~S, otc.-

les converses a~b sls s~.TT. de J~vontut i la ccincid~ncia 
~·interessos -els convenia da tenir la ~cssibilitat ~·~fe
rir activitats "de nivell'' a la d:recci6 Gane~al i ens con
venia de poder oferir a nois de Girona ssrveis ~us no ~ssu! 
tsssin gravJsos per a !'~juntament-

indubteblenent, motiv2cions ~GrDonals 

2.2 lbjactius :elatius el ~:cjocte d'educecid. 

~! document annex II s'hi t==bsn sstE~lerts els objsctius ~ue 
va donar-se !~equip da monitors ~us va intsrvsnir en el seçon 
torn -recordo que ~s el ~uo v2 CJ~P~~r 2mb una m2jor ncrtici
~Gci6 de l'Ajuntament i 2s~ uno prons~cid najo; de n2rticio2nts 
giror,ins-

~nuest2 concracid dels object:us -que is es,acíficn d'un dels 
terns- va servir de oc0tG 2ls rsstants. 

--·---·--·-------
do 1 '::rg:oni;:zac· 6 :::er-

vei ~s ~uant!ficablo en ~:as 2s~,actes: 



3.1 L~a0ortaci6 dc 3.747 ~ts., c~:~ss)=nento a lEs 13/528 ~arts 
de 1 'ass~:u~ança U'2c~iCcnts. 

~questes 13 ass3;u~anccs v2~sn t~a~i~a~-s~ sr ~:sv~s8i6 d'un 
~ . .. . . . " " . .. 1 ' . zxcss o :nscr1~c~ans ~ue s sx~~~csr2 e o~. r~2t co~rss~onent 

al sistena d"insc:i,ci6, ~u~ts3 i beoucs. Lc resta ds les as-
scò';_juro:nc·.;s 
t2t. 

s~en cobertes 0el =~~tracta 

3.2 Jo:: vi2tges do ca~i~nGt2 da les b~ g2des munici~2ls oer tal 
da resoldre el trans·~ort d"sru~~umsnt 0es8nt nccossnri ~~ 1 

~untatge del cam~zment. 

3.3 la dedicac~6 Ca jo~quin Fr~nch ~urant quinze dies f2in:rs du
~cnt e: cernpacent i, d'un glct~l ~is~Grs ~us ~ot cclcul2r-se 
en Ou 'nze d'"s ne's ~1 v-···o- -·"--uo ..__ - -t-,._ .. ' ' · 1-9 n-s ¡ .e • "'" : .... _ '--- -'- '-' '-~: -S'...<-' '-';J'J~ a,_..:..o GS oe .:; .o . ....: 
98Ssetes sn sou b~ut i de 112.356 pessetes on seu net. 

tres ~ue em senbla necoss2ri es~ec ficar: 

3.4 El ~r~stec el c~rnne~ent d"~I0uns nstorials os: a s~ui,or el 
cern~arnent: tculons ds las br~g2des, nurcls, etc. 

3,5 Li=.: dedicació ·2dicional dc J'Jsr:uim ."ranch fora de les ho:tes 
treball: 

• 
• 
• 

• 

sis diurr.snçes 
rsuni6 satmanal durant set nosns 
visita al camnancnt ta:des slt=rnes dur2n~ sl nrinar to~n 
par tal d'assegurcr un~ bona c~r:ncada del" ctivitet: sis 
visites, benzina ir1closG 
el n~tor d'un L2nd 9over dos~rossat psls sabctatçes que 
varen croduir-se ~u~2nt sl tercer t~rn: sl lmnd ~over era 
el r:lBU 

h. Finançar:1cnt general de 1"2c~ivit2t. 
-----------·---------·--·-----------

L2 titalnritat de l'~=t~v!t~t -i ~er tDnt, els çastos- ha 

estat da !"Institut Catal~ ds Serv~is a 12 Jovantut 

en col.lnboraci6 GUQ constav2 2 tcts els dccur~onts i c~rtells asb 

1 ',' 'un'-nenJ.. '"'"'<"'i-on-- 'J -'-'' '- L~ u_~ ""' el P~rc r!cls Aiguanolls i ~lo ~juntnnsnts 

~els pobles vsins. 



9. 

A~ues~ finançcment ~obria totes les despeses ' . 'lf:J;llGS d'una 

r.ue 

~nterior i las oue c~ts~6 sra: 

¿. 1 . - La ret~i~uci6 de ~uatre dBls ~an!tors. Ai::ò degut ...._ c;ue la 
Censralitat va co¡:¡~rJnst:c's !ni=iclmsnt ~un na~bre d~terGi
nat ~e c~ntractes oua v= :cb~i~ar ~ostsrior~snt. Els ~oni~ors 

2ltres ~erson~s i~pliccdes veren decidir de: 

• 

reduir el seu sou ~e: t2l ds no h2vsr d'e~cloure a ning~ 
h ,. ...... 1 , d ·' que egues 1n1c22~ e_ 'lrocGs e pre~oroc1o, 

cercsr altres• fonts j'!ngrassos: en ccncrst es -onsev2 an 
l2 vsnda d'uns bolígrafs seriarafi2t~ 2nb el :~tol ''2i
gua~oll~ de l'¿m~~r0~'1 

• l'organitzcc·¿ d'un f~stivcl al fins! dels ~u2tre ~orns 
que va susnsndre's ~=ral de ~reduir-se l'accidont. 

4.2 El ~roblema gsneret ~sr l'inco;~~limsnt ~~r n~rt de lE Gonore
litat del ca~oro~ís verbGl ~ue s'havic zdquirit -~lls diuen 
que 11 no se'n racorden 11 - rcs~ects dsl nombrs ds perticinDnts 
8n sl sGgon torn. 

L'inco~~limsnt dei~cve fore ~sl camp 40 noio de Girona de 
Figueres en benefici d'e!tres serveis territorials. La nostra 
onci6 -oer cert, del tot irregular- va ~sser !2 ¿'acollir el 
n~mbrs ~revis~ dels ncstres nois i de prscurer de cobrir el 
cest corresDonent ~sr òuss vies: 

cobrer-los la m2teixe ~uot8 ~uo !2 que psrce~ l2 Gener2li
tet en un cam) de ~rsb8ll: 3.SCO pessetes, 
racorrer e lss fant2 d'in;ressos es~entades par ~al dc co
b~ir !~ difsr~nc~a entre u~ inor5s ds 3.SCC ~essstas ~ un 
cest esti~~t de ll.CCG ~e: noi: ai~~, Pultiplic~t ~er (0 
nois feia nreveu=o un d~ficit de 3CC.COO pessetes. 

4.3 El 'l~~blema, qus :es~a ?8~dont da scj3r les xifres definiti
ves d'ingressos ~er !ss vies dsl bol!graf, ~e ~2gar lGs reps
racions dels aut~1~èbils m=l~esos ja ~uc sa~bls que ln ~8nera
litBt no se'n vol fer c~rrec. 

S. ~!stc~e d'inscri~c~6, qu~tss i b~~ues. 

------·--·---- ------
Lo 

. . . ; 

1nscr:..:;c .. o cc.nro.ls ' ~uo s:n h2.bi-

tuals en las zctivitats org~n!tz~~3S ~sr l'Institut C2.tal5 ~o Ser-

veis e 12 J:ventut i ~ue es ~~sen sn l'8~licac!d d'unes ~u~tos de 

prooorci~nzlitat a cad2 u~ ~3lD S~rveis Territorials. 
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¡ 6. 

ds 3.500 oessstes • 

Els torns 'ri~sr, tsr~sr i cu~rt v~r-n cs~yir-sa ~stric-

tzn!nt 2 a~uestes ~ases e~ectua~~-s~ lc in~cri~c!6 els diversos 

S3.TT. ds :ctalunya d'ecord cmb ol~ ~~~uls nwrn~~ics ass!gnnts a 

cado un i, pel que diuen, sst2blint co~ ~ criteri ds ~~i~:itat on 

la inscrioció el de l'ordre dc los s~l.licituCs. 

Al segon tocn -cfG:t a nens meners ~e 15 anys- va ~=o-

du!:-se una situaci5 atípica ~er l'incJmpliGsnt -~blit ¿iuan slls-

per part de lc Generalitat ds las ccndiciJns pQct2des scbre els 

m~¿uls num~rics que h2urien de corres~~ndre a cada circunscrip-

ci6. A continuació, !z com~ar~cid entre l'acard verbe! -~ostsri~r-

msnt msnystingut per l2 Genarslitat- i ~ls m~duls que 1& GGnerali-

t-at im;JOS2V2 com a·dafinitius: 

i'!ois ds Girona 

;;~is de IAE~EN/Figuares 

~ois da ~'~rec del Parc 

N~is de la rest~ de Cata-
2.unye. 

20 

20 

20 

El canvi de ==iteri, ~ue v~ 

R~duls Gralitat. 

15 

15 

2C 

lO 

constituTa una injustícia en el sentit ~ue -sn 2 ·rc~i2r-se l'acti-

vitat le Generalitat- i~~~seva sls saus ~ro,is ~~duls ~~lidant ~ue 

les persones que le feien ;~ossi ble dG l2 L"EJC-.;, 

o bé ciutz,dans de Gi:-ona. I , 2- ' rilGS z.rrel del Jan >esultct 

re l'2ctivitat l'any 2nteri,r, ln ds~~nda havia aug~e~tat tsnt a 

Girona com e Figueres i hi ~cvi~ un cart co1~~rornís moral do la 

IAEDEN i de l'Associecid dc tur~list~s de Gir~n2 GnvG~s sls seus 

socis, 8ssentdifÍcil da jwstificer el fet de no do~2r res~osta 2 
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Adici~nalment, des de lc ~srs:1ectiva dels SS.TT. del He-

di r:atural -que feia cantr.~buci:::.ns ::l 'ec:ui·cennnt r:ls cB:n;:¡s de tre-

b2ll- i des Ge la di:ecçiÓ Cel Pere dols Aigu2nalls, es r.lcnteja-

va ls insufici~ncia de l~s 2C ol~ ces 2torJades ~ls nJbles ds l ·~rea 

del Pzrc als ~ue es pretenia de ~roporcion2r un mÍniD de sat!sfac-

cians -oua es xifraven en l'ofsriment de 3 ~laces a ccda ~oble-, 

sl que im~licava sl pas d'un oferiment de 2C ~lacas a 27. 

Davant de la situaci6 d'in~~sse creada, l'o~ció rr~ctica . ' 

~ue es v~ ~rendre va ésser -com8tant amb el ~us pvdriem Cir-ne un 

consentiment p~ssiu dels SS.TT. de Joventut- l2 d'cG~liar el nom

bre de places des de 60 noisfins a 100, amb el ban ent~s oue ols 

organitzadors ens com~rometiam 2 no afectar el pressu~ast ds des-

peses previst ~er la Generalitat. La conseqU~ncia immediata d'a-

quostB decissió va esdeveniP el ~rablema del finançzmant de les 

4~ places no pressupostades, c,us 8dmetia tres vies: 

• 

• 

el cobrament als GO nois del cost real del car:1pament -xi
frat en 11 1 000 pessetes-; l'o~ini6 majo~itària dols moni
tors -no pas la meva- vn ~sser que tothom havia de nagEr 
el ~ateix, és a dir las 3.500 pessetes que p9rce~ la Gene
ralitat, el que gsnereve un d~ficit segur de 300.00C. 

per tal de cobrir el dÈficit només hi havia ducs solu~ions: 

• 1 'osta! vi de dss~eses Q~evistas, de forme ~ue allò es
timat per a un total de 240 nois arribis dins del ~~s
sible a cobrir les necessitats de 280; aquesta gestió 
ere encomanada ei cap del campa~ent contractat per la 
Generalitat, el 3r. Francesc Grau, 

1 'obtenció d'ingressos aCdici8n~ls ~er les vies j2 es
men~ades de la venda d'uns bJlígrafs i de l'Q~gonitza
ció c'un festivnl 

Veure al full segUent ~ucdra amb la coopJs!cid, psr zo-

nes, de le població usuària del2 quatre :nmps. 

florn noto~~ que, al ssçon torn, ol nomb:e de barco!~nins 

pesents al cemp 6s SUJa~ior a l'2cordat. i·ix~ ds el resultnt de 



.. 

• 

sions ~rovinents da la Gene:zlitzt, r·ue va salt2r-se ols criteris 

que ella mateixa havia dictat ~er tal de satisfer com··:roGisos d~al

guns c~rrecs de l'Institut Catal~ de _Serveis a le Jov~ntut i/o de 

la prèoia Jireccid General: alnenys aquest2 is la res~0sta ~u~ 

vaig obtenir en el manent de ~anifestar la ~!5VS pratesta. 



Pel que fa el orocediment d'inscri~ció, nosaltres vexem 

tenir incid~ncia ~nicament al s2gon torn en el quo verem oader 

controlar les insc:iocians corres~anants a Girona, a 1~ IDcden i 

als 9obles del Parc -i cap cont:ol pel que fe o 1~ resta de Cata-

lunya, qua ho feia la General~tat-. [n la ~r2ctica, això va ges-

tionar-se de la següent naneea: 

• 

oel que fa a la IAEDEN, en Jordi Sargeta!, en ~ualitat de 
president de ~a mateixa, va moure la secretaria d'aquest 
organisme JBr tal ds cob:ir el seu cupo; 

~el que fa als pobles del P¿rc, el ~ateix Jordi Sargatal, 
en qualitat de director òel Psrc, vo comunicar als alcal
des dels pobles que en s6n beneficiats la disponibilitat 
de tres places pe~ poble; val a dir que des dels ~cbles 
no varen fer ~s de les places que els ?srto=aven; 

pel ~ue fa a Girona, varen obrir ~1 prcc!s normal d'ins
cripció .el dia 7 de n<Sig -no sé si la data "execta era aque2. 
ta, en ·tot cas era el mateix dia que va obrir-se la ins
cripció a -les co~~nies de l'Ajuntamant-. 

A resultes d'algun malentès del que em vull CesentGndre, 
la Generalitat havi2 acce~tat inscri0Cions des del dia 2 
de maig i ens les va is~osar alterant d'a~uzsta nanera -e~ 
cara que ooc subst2ncialment, ja que es tractava de 4 ó 5 
nois- el nostre criteri ~ua e~a: 

• 
• 
• 

obrir la inscripció el di2 fixat 
atorgar les pl~css per ofdre d'inscripció 
obrir una llista d'es~era per l'eventualitat qus es oro
duíssin baixes, que se'n v2ren oroduïr. 

Per dir tota la veritat, cal afegir qua os~sonalment v2ig 

cuidar-me d'advertir amb temps 2lguns nois i noies per tal que no 

fessin tard a la inscri~ció. En xif"es foren: 

• 
• 

una dotzena dels assiste~ts l'any anterior 
l'equip d'educadors del Tribunal Tutelar 
els nois de Bè. d'[gb del col.lRgi del Pont, amb els que 
havia fet alguna activitat 

També s'ha de dir que 12 Gsne~alitet i la Iaeden varen 

acceJtar inscriJc:ons irre~ulars en el sentit que els nois no com-
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nlien en algun cas els requisits d'edat mínima • 

6. Titularitat institucicnel ~ relacions amb la Generalitat. 

La història de les relacions amb la Generalitat hs estat 

senyalada, des del meu punt de mira, per l'e~bigüetat. Intentaré 

resumir-la: 

6.1 Converses inicials 

~lfons Aartinell i Jo¡•quim Franch, ryer part de !~Ajuntament, 
varem tenir c~nverses amb Paca Pérez i Jordi Girbeu, per p~rt 

de la Generalitat, intentant d~establir un marc ampli 0til 
per a col. laborar de V3ritat en 1 'organització d'activitats: 
la nostra sensació -suposo que ha de parler-se de sensacions
és la de que no tenien intèrSs en una col.lebaració en pro
funditat i que, en canvi, pretenien de:sel.leccionar aquells 
dels nostres oferiments que els oodrien resultar m~s renta
bles i que eren prou _concretats en ac:uelles dates de des·em
bre. 

A una d'aquestes converses ve intervenir-hi el Sr. Salelles, 
insinuant-se en aquell mamant el requeriment de la Generali
tat de· signar un protocol de col.laboraei6. 

6.2 Desenvolupament general del treball. 

Establert que la col.l€bo~ació rest~v~ circunscrita a l'orga
nitzac~ó dels quatre cemrs de treball als Aigucmolls, Joaquim 
Franch va prendre 12 represent2ciÓ concreta -on el sentit de 
gestió del projecte- de !~Ajuntament. 

kqu! s'inici~ una hist~ria. de despropasits, nalentesos o in
compliments -no volCria ésser injust, per' tampoc massa co~
prensiu. La Gsn~ralitat va menystenir acords sobre: 

• 
• 

nombre de nonitors a contractar, 
nonbre de nois proporcional e cada circu~scrinció terri
torial -en detricent d'~cords verbals ~ue afavorien Giro
na-. 

Aix~ va origin~r discussions molt asc~es i les solucions que 
s'exposen a l'apartat 5o 
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11. 

6.3 Desenllaç i no signatura d~un protocol 

A vuit dies de l'inici de l'activitat ens trobavem oue: 

• no hi havia ca~ orotocol de cnl.l~borac~d signat 
• la infraest"u~tura m~terial del camps era 9enjsda ècl cel 

V2l a d~r que, ~entrestant i al llarg de sis mesos, jo havia 
tirat endavant l'elaboracid d'un projecte concret, la foraa
ció dels equips de monitors i la consolidació dels mateixos, 
la prewaració dels guions de treball ~ue són 2nnexos. 

En aquell moment i en aquelles circunstàncics, teniem al cim 
de la taula dos documents: 

• 

• 

les demandes' materials del director contractat del camp 
Sr. Francesc Grau (annex VII) 

un esborrany de protocol de col.laboració qee sns va sem
blar impresentable per dues raons: 

• 

• 

manifestavB nc vzlorer geirebé gens la contribució fe
ta des de !~Ajuntament quan, crec, si 1 'activ~t2t era 
possible aix~ es devia a que una -ersona de l'Ajunta
ment l~hevia impulsada -fos a hores de treball o en 
altres hores-, 

com a conseqU~ncia d'aquesta menysvaloració, el docu
ment (annex VIII) intentava d'esgarrapar contr:bucions 
materials de l~Ajunta~ent que no eren prou orecisades 
i que podien posar-nos 8n situacions de con~romís pre~ 
supostari que no ~odiem acceptar de cap monsra. 

En aquella discussió hi eren presents per oart ds l'Ajunta
ment els Srs. Salelles, Rartinell i Franch i per part de la 
Generalitat els senyors Pérez, Girbau i el directa; del camp. 

~tesa la urgència, va p2ssar al davant de cao altra conside
ració la necessitat de ~unta~ el ca~p i varem 2cordar coses 
com tendes, taules, taulons, transports ••• 

Dos dies abans del cam~ament, varen descarrega:-se uns ca
miOns plens dG material a l'entrodad'un basc i una b:igada 
de monitors, amics i voluntaris diversos varen treballar dos 
dies com a bojos oor deixar-ho tot a punt. 

1 el protocol que ls Gene~alitat reclemava va rest2r sense 
signatura 
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7. Valoració del orofit obtingut per la ciutnt de Girona 
·--------

Entenc que le ciut&t de Girona ha obtingut p~ofit quan-

tificable sn els següents aspectes: 

• 

• 

• 

• 

• 

monitors: 9 joves gironins (i d~s de la rodalia ~ssociats 
a l'Associació de ~aturalistes), sobre u~ ·total de 15 moni
tors -el que implica una proporció del 6C~ o del 73~ segam 
si es conte~pla el fet de residir a Girona o també el d'és
ser membre d'entitats gironines- han tinQut accés a: 

• 

• 

treball r~munsret durant l'estiu -molts d'ells un mes-, 
possibilitats d'aprofundiment professions! com a mes
tres o com a biòlegs, 
feines de real responsabilitat en un conte~t d'exig~n
cia elevada, 

ajudants de monitor: 3 joves gironins h2n partici~at els 
camps ·com a ajudants -so;~ dels r;uc= hi han .i:nte:-vingut- han 
tingut accés a: 

• 
• 

• 

manutenció -ja que no re~uner2ció-
possibilitats de cont~ctc amb altres joves ~ós grans 
que ells, amb mestres, amb biòlegs, etc. 
possibilitat de masurar els seus intsressos i d'entre
nar-se en un treb2ll que diusn que volen fer 

adolescents i joves: 21 2dole5cznts de lss 120 ~laces ofer
tes -no s~ si varen cobrir-se integr2l~ent- el ~u~ r~nrs

senta un 17,5 ~~ del total. 

nom~s dos joves el cGm~ intsrn2cionnl -ofsri0 18 pla:es 
per catalans-, el ~u3 ra~rssenta una ~=o~orc16 de 11~: 

ttl 
nens: j(1 nens gironins o d '~ntit2.ts •:;ir0nines sobre un to-
tel de 99 plf:ces ds.l 2on. to:-n, sl que rerJ:-ss;:;nta r<l )-2~·~. 

ltl,l"/,. 
total d'usucris, ol n~nbre do gi~onins h2 ost8t 
que rsrnesenta un 1.-'l,f ~ 0 ~ 1:11. y.· J1exdot.. bt ¡•ffz;f'"t-

ci& ""¡;,;f'"' 

sobrs el 
de 6~ s 1 

si es conte~~lés ol conjunt de 
~=o~orci6 ~s significGtiv2~cnt m~s f~vo~ab!c i d8U Eituo:-
~e e l'entorn del 50~ 

Tot això contrz un cost :::::;tinc.ble :-::n un <:>:im de lt;3.S52 

ots. i doc viotges dG cami6. 

Una compar~cid s2~zil!G ~ot ssoossa~-se an el ru~dre sc-
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( 1) 

·1 Colòni<: de 

Cast Ajuntai'ilent 

Preu negat 0~r l'usuari (2) 

Cost psr noi e c2rrec 
de 1 "Aju-·.tem:::nt 

5G 

3L:.C. COC 

7.2GC 

6.SGG 

-- -- '-<, 

~ :sm,6s dels 
,',i:;u<.:·i1alls 

6~ (1) 

143,. 552 

3.500 -'l.. z <.3 

S sn se comptar-hi sl s mon i ':.ors nl'-·<ljud;;.nts t~uc h<: n 

que volien i na ens he costat res. 

12 ~is • 

(2) Usueri igual a gironí que; ês rasc2 l2 but::2cc. ::e !:.:-"hi co"'p
ten les bec;ues. 

S'he de dir que la com~~r2ci6 efectunde 62 desigusl: d"una 
banda hi ha el qus v~ ·1;essu~~~tsr-se ,er e l~s Col~nios ds l'Ajun
tament -que no 6s exact2ment 21 ~u8 vs )2osor- i de l"cltre banda 
hi ha els rssu!tets dels cam~s dels Aigu~molls. 

03 totes ~assadss, l= com~arecj6 dels costos, tant ~er 
a l'Ajuntei'ilent com ~er als ciut~dGns qus ha~ utilitzct aquests 
serveis es dec~nta clarament. 
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s. Avaluació qualitativa 

Forçosament, les considerRcions segUents tenen una campo-

nent de subjectivitat, oi?. 

B.l Els camnaments són pre~arats de forma seriosa: una ulleda 
als annexos IV, V i VI sn sls que s'hi recull el rnGtcriel 
~re~Erat abans del campa~ent ~ot don&r una ~csura d~aquesta 

sfirmació. 

Amb eix~, crec pue s~aconsegueix un benefici poc ~elp~ble, 
~er~ que podria incloure's a l'apartat anterior: crec oue, 
en aquests moments Girona est2 donant la pauta nel oua fa 
a la filosofia i l'organitzec:6 dels esplais i de les acti
vitats d'estiu; elgunss mostres: 

• 

ols annexos esmentats: no hi ha a Catalunya caD altra ac
tivitat preparada amb tanta precissió 

l'exper~~ncia de l'any oassat als nateixos Aiguenalls va 
~sser presentada al ! 1 re~i Artur ~1artórell -convocat per 
la Direcci6 General de la Joventut- i va guanyar-lo. 

Gcaba de sortir al mercat un llibre signat per les Cues 
oersones ous treballen a !'~juntament en aquest camp i ha 
tingut uns acollida ~-alt bona 

Vull di:r que, en aq'..lest terreny, hi ha 11 asc_o1a.!.!.=flrr~: se'ns 
demana amb freqU~ncia articles, c5nfs~~ncies i ·articipaci6 
a jornGdes o congressos i diria qus se sol cs~er2r molt de no 
saltres i que a~uestes activitats, tal com l9s organitzem, 
serveixen de nauta 6 molts d'altres. 

8.2 Els cam~aments 11 altsren' 1 els nois: als deixen difsrsnts. 

-La ri g1L§LSB_..J_la~.t!:?.~.~~.Ll::.é!.i_.9¿_ Jc?~-e .. X.:J_e.:ü ènc_ia .. c;u.~L-G;t_p_q~~~ 
viure no els deixa de c-:;.::L""f:.g.;¡::m_z.. __ .in.se.ns·ible,s. Tinc constància 

. __ ,_.,. -"'''"'""""'"'""'""-""~~'"'"···~' , 
qUi.r'ê'ñïac;Uèsts moments hi h:: dos grups de nens qus s o:;:-ganit-
zen oer seguir activitats ~!urEnt l'hivsrn, ~ue n'hi h& un al
tre que emet per r~dio ee~n2nalrnent i que alguns dels joves 
s'organitzen de manera ~us jo ~uzlificaria d'excessivznsnt 
co~•bativa per tal de, diuen olls, 11 dafsnsar la terre 1

', nsn
tre que altres est2n dese~b~rdissent una case de !6 v?ll de 
St. Daniel per tnl d''nstal.l~r-hi un centre de recJ·;arzci6 
de selvdtgines ferides. 

Aix~ no ham da ccnoidars~-ho un m~=it norn~s nostre. Ho ztri
buirie, csrtz~ent, a que 8ls c5~ps combinen correctament l'ex-
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.~ . "b1 b ,.. . .... '"f" ' oerlancla senst _e a~ ~ ex,er encta ctan~t tea o tscnica, 
el treball amb l2 descoberta ••• de tal maners ~ue l'ex~e
ri~ncia global fs Equilibrada i enriquidora. Par~ ha d·~tri
bu!r-sa, sobretot, al contacte due al llarg del coopament 
sls nois poden tenir amb la ~ersonclitct d'en J3rdi Sarga
tal i alguns dels seus col.lsboradors i, dc farmD ¡nanys rel. 
lavnnt, als contactes eventuals 2~b ''Datums'' ncc:~nals o f~

r~nies que ens visiten -per exaDole, acuest 2ny hn vingut el 
S:. Axel, que ~s la prime:2 au~oritct mundisl en .12t~ria de 
zona humides i l~2utor de 1 'or~snoció de Joñana-

8.3 Els camr2rnents no resolen alguns proble8es que podrien con
tribuir a resol•dre. 

En general, constatem ~ue els nostres nois tenen uns csccssa 
capacitat ~er s v·ure zmb cutonomia, per orden~r-se 811~ ~ue 

~s seu, que sdn mancats d'h~bits slomsnta!s d'ordre dQ~~sl;ic. 

T · · h' e ho de" e "-t 1 '--ny n- -t i h""""'" ,.,, ~n"'J·-..... l" •. ·;o o:. ~ .,v r- L:: Ct..'O' -c. ,-<-SS"" - ·-~~. ,_., .• '".'-'"'< .. t.. <· ...,l.' .• _ê. 

tid amb certa profunditat -veure, si es vol, l'nnnex II-, tat 
i h2.ver cercat 2lguns r:wni tors m3s predis~:Jsats 2 co;-:sar ar;LI::St 
pr~blema, crec ~ue no s'hi h2 incidit sufic!snt~ent. 

Totes lss activitats je vacnncGs espGciElitzedes -p.ex. les 
colònies nusicals o ls ca8paments que ens ccu~sn- han de 
trob~r un e~uilibri entre l'2~ortacid ''especialitzadc'' que 
els monitors tendeixen a ~ubratllar excessiva8ant i un2 slt~e 

rnone d'cport~c!6 gens 9snacial ~uo consisteix 2 l'etsn=id 
gen~rica s les ne~essitets de tots ~ls ncis i noies: naces3i
tsts da se~uredat, d'o:dre, d'srn;~2rC2Dcnt de les si~uacicns, 
.~ ...¡ •••• "''h'b"t O 8 .. qUlSlC10 ., ,2 1 S • • • 

Per b~ qua onino oua el nivell pu~litatiu ~u~ s'2ssol~i:: 6s 
~'--'-o t-~-s-o·b··to,,_.,.r!-;~"'1::-··m-,·-:;:--,._n~--·o··e·· '1"''"' -c··'v··;:·~-;_s •ue _;~· ;:~-s··-n· 
,)~~---~ . .: .. ·':_:_,_:;-<.:-... "-:'--~~"""~.':::"";. •.... -9_,...." ~- .l.l.<.-1.. ~,_- ~- ~·e< " -

v~~~¿;_;_~tl.~.f..! .n_ç_s.t_r¡:: ___ p_aJ,.s, _tr:r•1b2 crec ous en can~ f:rn curt i que 
caldr1 un esforc n~s intens de nsrsu2ssi6 delo 80nitars sn 
el·-;,~¿;;ti~- qu; h;.n d ~r,t8ndre ós gl'Jbr.:.D.r?nt els nois. 
~--------· 
C~ec que l~~ccident ~us he 0~tit un noi h2gu&s sstet menys 
pro~eble ces tue tot~:om l12gufs est2t m6s co~v~nçut de le 
necessitat ds donar als nois unss ref8~~ncies rn{s estrictes. 
~er~ tarnso= no ha dc ~2gn~fic2=-se: durant 60 dics hi ha hoau~ 
60 nois en bicicleta ~er les correteres i ni~~ vol dir ~us hi 
he hagut 3.600 vi8tges natí i t2rde, n m~s e rn~s ~·h2 t~e

bellst amb t~actors, 2mb ~ot=os, s'hp hcgJt de ~c~i,u!~~ ei
nes de tall i, de vsged8s, ho h2 trebsllnt delt d~2rbrcs de 
~ i 5 metres: hi ha molt de risc, nc hi he hagut tant2 irnpra-. . ' VlSS.J..O. 
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15. 
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~. P:-os~sctive 
-- -----------

h<.: ss':2.t 

9.1 Considsraci~ns generals 

• lss activ~tats d'eitiu e2~nciali':;zadcs tenen futur: lo co
l~ni~ i el carnse~zn':; convancic~als tc:·u~n sastre i n2nife~ 

ten li:;¡itacions 

d'entre las ~ctivitats es¡1~ci2litzades, hsm ccrn~rovst ~ue 

las ralstives 8 l'ecol~gic obtenen un =sss6 ;1oit 0rofund 
en nens, adolescents i j0vss; h~ 2t:-ibuiri2 e ~uss raons: 

l~ nc: tur<: 2 trau 
la problem~tica eccl~gica ds ssntida E~b f~cilitct ~els 
nois i, 2 m€s e rn~s, sls ~s=rnet un~ eccid que no ~s no
n8s lúdica siré qu:: sls co.~::rcr::Jt_ ar:-tb construïr el seu 

~ 

~al. s 

9.2 Trumfo5 que tenim a les ~2ns 

• 

• 

• 

aquesta linis d'Ect~vitst s'he 
ciat raonsblemsnt b~; ai::~ vol 

inicL:!t 
dir: 

• l'activitEt t6 un~ Je~~nds =~si~nnt 

i s 'ha ini-

• Girone pod:ic sentir-12 com a pr~pia: en ~~uest ~~Dent 
e~~ort= un ~odsl j'2ctivitat i unc ~sdcgoaie que 2~ilbla 

'h. . ~ ::us S 1 8JUS<.8. 

!'axcel.l~nci2 de 12~ rel2cions =~b Jordi ~argatal i a~b 

el Parc dols gu8colls aUJUr2 la ;c3sibilit2t de conti
nuitat i è'z.;¡rofundi:ll~nt (-'} 

a l'Ajun~~msnt hi ha un~ ~srsone nolt not~vadc a ··ro~~sit 
d'cquesta te;n~tica -lss ~otivaci~ns F~n ~anal deso~rofi

tar-

a Gi~ona hi h~ un ''cos'' de ~cves sGnsiblos 2 la ts~~tica 
i prodis~osats a ~~sar-h~ 21 coll, con ho hsn damoetrat 
dur&nt dos estius 

(1). Con ~ue el Pz:c nG=sssit~ t~cb2lls, Qls C2D~G 2ls Aiou=nolls 
seçuiren 2mb o sansa l'~jun~smont. 
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16. 
; 

G 'sn-

Ls sotr:12nc de Pzsc::ua :.G;~s':: t:-·~:;bé un ::::8ill:"J o do:: ::;s sir::ul

t<:::nis. 

D'aquest volum ~ot·~nci2l 

poden fer diversos usos: 

' se n 

B.l El Par~ i els SS.TT. do Jsvantut es p~ssn j'~cord 
orsocindint de l'~juntement ~e- t2l ~·=~~2nitzar lss 
seves ectivitsts con ~ joves 

8.2 ~ls nateixas ~s -•ossn d'~c2rd COi1~tcnt ~rnb l'Ajunt~

ment 'u·~ té sncsro .::.lgunz t:-ur~fos a lss ;::z-.ns i ss 

forçG lc ~u~t~ dels ~~~ti::::!~ants gironins 

8.3 L'Ajuntamont I ol ?erc cc pocsn ~'oco:d o:cccin'int 
dels SS.TT. de Jov~ntut 

Crec que 8.1 no ens intsresse i que 8.3 ~ns sortiria n2s

sa car 

C. ConseqOsntment, suogsririe un 2cord a t~es bandes en el 

que sns rsservessirn: 

lar. 

2on. 

3e:ò. 

int~rvsnci6 sn l'slecci6 
de r.orn. ::or-s. 

La possibilitEt d'~f~~ir ~ctiv:tats 6 nsns i no 
Únicsncnt 2 jcvcs 

Un ~cord esnacífic a~b 31 ~arc en e! santit :~us 

oferissin ectivitatc d'un dia o de dos/tres d~es 

e las escoles de G!~~nc: 12 z~ns dels Aiau~nolls 
per~et un trab;~ll d~ ca:G~ ri~uíssi~ ~a lRs :i~n
ci83 ;:nturGls 

Voldri~ subratll2r que el llarc -0ue 6s una nice l2 n~r8 dels 
ous- n::; necessitG. l',~.junt;-,;:;ent -::e Girons. i que els .S-5.TT. de 
:ovantut tenen 1~ 0~etsnsi¿ de (UG tnn,oc el neccs2"ten, de 

l ' d ' h ... , . - l ' . . msnera ~us ecor ssgons ~e .1 .o~es1 d. no es ~;:s lnnossl-

ble: si es pr~duaix, crec ~uo Giranz haur~ ~erdut un~ bon2 

o~ortunitmt i ~ue I'activit2t sofr!r~ un~ d~arajecid 


