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l. 1ntrcducció. í',lQUn!.; canvis i tsnd?oncies 

qu;; s ',:;¡~unt\'il en dos any~. 

2. AlQunec; con~: idt'r<-~ciuns sobtl'- el creixe

msnt i la qu;¡J.ifut, 

3. t\lgunes pro!:;Jsicions • 
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1. Introdu.cci6. Alguns canvis i tendències qu(~ s '¿¡punten 0-n do:: ;;;nyo;, 

"· 

Aquest capítol ha estat afegit ol llibre a111b ¡;osterioritat a l'otorgn-

ment del premi amb ~ue va 'sser gunrdnnat. 

La ruó pes la c;u8 va se.mblnr-me cunveiiÜ'.nt tJ 'afer_:ir ;drJunes con:oülera-

cians al text inicial $s ~uP untre la dota de 1 'ocab~lnGnt del llibre i la data 

de lc s8v~; publiceció hauran pcssot ;_~ny s. U os <-<ny s 

i en el seu dpcurs passen moltes coses. 

La ;neva intenció #sl~ de rucollir i d~ con~ioerar alguns del~ Fets 

que s 'han esdevingut ~entres tant i uue tenen uno relació çr0~1eru amb Pl ~u e 

e~ tract~va Gn el text original. Des del ~~eu punt de mira hi ha tres grups de 

¡_;n primt>r lloc, L:. n-<flr<xi6 sobrf' l'e.s¡:;:::i. i soLln• l "L"ducGci6 en 1:-<l 
lleura s'ha enriquit amb consideracion5 voluosas, 

8rl sr;gon lloc, 1211 cnoixt'mt1nt t 1u;:;ntitatü: i l0::1 inflexions qualitativf!s 
que hen Bstut característics rh1l psti.t ;, :5n dp 1 'educaci6 en el lleure 
fan apar~ixar amb m~s i m~s força la p~cblrm~tica de la ¡¡rofassionalit
zaci6 del~ ~ue lli treballBn, 

final~Gnt, sn la petit~ p~ccol.l~ d'ecuoz~ m6n 2 la que jo dedico las 

cus r1arro els origens en at¡u~st llibre ~·11~ ~n~t fent gran -molt gran

i ha anat canviant d'horitlons, d~ plant!·j~mGilts i d"estrat~gias. 

Voldria dedicar une breu rrflexi6 a to~ plog2t per tal de recuperar 

nas da les reflexions continçuda~ en Fl llibre. 

El prinJGt aspecte del que vull fer Bsm0nt 6s ~l rrlatiu a les censi-

dFrDcions tebriquos ~ue han ~nriquit 21 camp d0 l'esplai, da 1 'animació, d~ 

1 'educoci6 en el lleura. 

No 8s necessari altre esforç. c;ue el d':.~nar mnntFnint viu t'l contacte 

ali!b la producció de diV8rsss associacions i/o SQrveis de formació per ~don~r-

se qua \O reflBx.ió que a Catalunya es menr: en ~-;t_;U(-lSt camp es diversifica, s 'ap rE_ 

fundpix i manifesta ~quslla salut que s'exprassa pel vigor dels debats: entre 

sl sector pÚblic i Pl privat ("privat" 2n parf.ntesi pBrquP la noci6 mateixa 
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@s dubtosament Útil quan la pro~tensió esspncial és l<J de fornir' un SfHVI?i a tot

hom qui sf demani) es manifesten diverg~ncies i conflictes que contr::.bueixen a 

precisar els plantejaments d'uns i altres, entre lGs associacions o moviments 

sducatius d'una banda i 8ls "servf:'is" (amb la prGtensió d8 nt~utralitat en tant 

c¡us estrictament serveis) hi ha tamb6 conflicte i, per tant, una tensi6 concep

tual c¡ue exigeix de cada una de l8s parts. El r.<és Lnportant, però, no és p3S 

1 '8xistència dB la pluralitat d"opcions sinó 1 "ús que V8ig que ss 'n fa gpneral

ment: tinc la sensació que no hem perdut la capacitat d'abordar les difer~ncies 

, tl4boraf'" 
i d ~-lBS i crr>c que aqu8st Bs el nostrG millor p8trimoni. 

Sense voler ~ir que saudire d'Lrn panorana idíl.lic, penso qu8 6s molt 

i1nportant que puguin coexistir i mantenir un to general de respecte i d'inter-

canvi perspectives tan diferents com les que s6n representades, per exemple, 

per l 'IMAE, l'Escola de 1 'Esplai o Traç, o~r l'Esplac, el [ovibaix, la Coordi

nació Catalana de Clubs d'Esplai o 1 'EscoltisnG, En aquests dos anys la diver-

si tat s 'ha anat afermant i això signific<;_ LJUI? icJm ;-;profundeix r;¡n el que vol 

oas de diverses pprspactivas. Des del terreny c!o la pr~ctica GUotidiana, la ra-

fl8xi6 esdevé progressivament sÒlida justament p!"rqu8 hi ha un grau aborCabls 

de conflictivitat. 

bé un producte estimable: 81 llibre ds Josep ff." Puig i Joums Trilla qUs amb sl 

títol de "Pedagogia d8 1 'oci" ha t:~stat gunrdonDt amb Bl prsmi Josep Pallach. 

Jo crec que 's un bon llibrB -voldria fins i tct afegir QU8 la seva lectura, 

almenys fins a la meitat, m'ha proporcionat un;¡ estona molt ngradable- i que, 

conedxsnt l"origsn dels saus autors -als ssplais d'Horta i de ff.atar6- sn s h8m 

de sentir orgullosos tots els que treballsm en aquest camp. 

c;ua jo sàpiga no hi havia a Catelunya una refl8xió de 1 'fntitat de la 

que ens plantegen r·uig i Trilla i això és molt d 'agra!r p8r bé que, a partir 

d'un cert punt, el llibre deixi el lector amb les gDnes de saber qui haguessin 

dit cas. d'haver-sB mantingut en une perspectiva una mica menys ¡:•speculativa • 

• Aquest llibre mereix algunes consideracions amb un mínim de detall: 



• 
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" El primer que m'ha cridat 1 'atenció ha estat la consistència da la tas-
ca de fonamentació qua Bn Josep ffi!l: Puig i em Jaume T.rilla desenvolupem 

en el primer tetç -aproximadament- del llibre: la perspectiva històri
ca i sociològica quE! ofereixen en una síntesi molt rt<sixida constitueix 
una contribució que molt important per duss raons. La primera ra6 és 
que aquesta s!ntesi 8s necE!ssària i la segona és que es desenvolupa de 
forma gens doctrinària. 

Jo crac que aques~a és la contribució mSs important del llibre a la con
solidació d'una reflexió sobr121 1 "eclucaci6 Pn el lleura. 

En segon lloc, m'ha cridat l'atenció la coincid~ncia entre fl treball 
d'0n Puig i d'en Trilla i Bl qu8 he des¡o;nvolupat jo mnteix Pn nlguns 

asppctas: ssn5e haver-ne parlat mai i sense haver coincidit des de fa 
molt d8 t0r.1ps en sessions de trDball, penso que no solsamsnt e.s dÓna 

relleu a unes mateixes q0estions com a qUestions essencials, sinó que 
ss tracten en tGrmas similars, 

Cu~ 8s el temps lliure?, quines virtualitats ofereix a l'educació?, 
quins són els dinemismGs articuladors e 'una in~;titució que es vulgui 
8ducativa en el context de. 1 'oci o del lleure? •• , són qüestions al:or

dad~s des do les dues band9s i abordade~: de manera !JUB les coincid~ncies 
són m8s freqüents que no pas les discrP;--.lncies, 

bbviament, per raó de la diferent tasca professional que dFsenvolupem, 
en Bl seu trsball té un mnjor J:8lleu aqur;ll rigor 8n el tractament que 

~s propi da la psrspectiua acact~mica. 

En tercer lloc, el llibre que comsnto eru pot ésser un bon estri de dia;a 

nàstic en le mesura que podem <:Hnprar-lo com un rev8lador de le.s. insOfi
ciènciss dels nostres propis plantejam8nts. 

m'explico, sn la mesura qus. molts de nosc1ltres estem treballant en sl 
terreny de 1~ relació habitual amb els ncis i noies o en tasqu~s de ges
ti6, 6s ben explicable que la dimensió c:1ncreta i limitadora dels pro
blemes ofegui una mica .l'anàlisi i 1 'elaboració conceptual. En aquest 

sentit, un llibre com aquest -que 6s fet per persones que no desconei
xen als problemes reals- 6s portador de perspsctiva, i les perspecti
ves ans són molt neceos1ries. 

En quart lloc, i no tot han d'6oser elogis, l1e de dir tamb~ que a par
tir d'un cert moment i molt espscialment sn el darrer terç -aproximada
ment- dsl treball he tingut la sensaci6 0u8 la reflexió de Fuig i Tri
lla se'n ona us sense que. jo poau6s snbt4t on an2va. 

Algú va cor<Jenti."E""-me que FS tractava d'un llibre ociós i r¡ue aj.xÒ no Gra 
a~tra cosa que' pura coherGncin amb Gls ::::'US propis par2m8tres. Jo crec 
que no es tracta oxactame.nt d'això: 81 probJ.emn, tal com E'l VE'.ig, Ss 
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qua a partir d'un cert moment la simptonia amb la ll"Ctura d8pen de l;ua 

hom"accepti com a corr8ctes els paràmr;~tr8s ar:1b que. els autors definei
xen sl qua ells anomenen la"pedagogia de 1 "oci 11 i que, des d8l mBu punt 

da mira, si bé s6n definits amb una precissi6 suficient, no s6n prou 
contrastats amb d'altres precissions conceptuals i no es dBmostren com 
a millors qua aquelles. 

rs com si Pls autors definissin 81 camp omb certa arLitraristat i, lbgi
cament, a partir d"aqupsta definició només pot seguir fluidament la lE'C

tura qui accepti la definició qur ss'ns proposa com la millor de les d8-
finicions possibles. 

Encara, en cinr¡u8 lloc, erriba un ::Jomto;nt C-'11 quG Pl J..libre es ¡1l?rd -almsny:;; 
pGr a mi- quan preten ti 'pstafJlir uns models gtmt<rals, 

Crec oua la ~rGtensió és desmesurada ~i atenem a l'Px~eri~nciA dis¡1onibls 
.i al nivell d';;:nàlisi d'aquBsta t1XpGri8ncic. ! cre.c true 1 en ;;quest". cas 
sí, es tracta d 'un2 prettensió ociosa, s::;r:eculativn. 

A les frontRres de la pedagogia -i elcamp qup ens ocupa 6s un comp fron
terer- illlb m~s essencial ~s l 'an~lisi de dinamismes precaris i quo es 

revelen només t!midament, L ""Gstablimc;:it ,:;o quin~~ són Als factors genèrics 

que "pcdanu configurar un camp implicn tú r.isc que aque.st camp ss confi

guri prematurament sott:»rrnnt éillÒ qut~ l'::' inst;:urot inicialmGnt. 

Que Rm disculpin <"n .Josep m~ FuiQ i en .J¿;u¡n¿~ Trill¡:¡ si t::-obGn qu(-' 

aquests comentaris són poc fonamGntats o si cc:1~iJrr2n que no he ant~s prou 

bt sl seu treball -que tot pot ser-. En tot cas, vull dir ben clar qua l'apa-

rició del seu llibre ha estat pBr a mi una 8lf'~!.'ia -doble, per inesperada-. i 

un motiu de goig en la lectura ds moltes pàgint~S con:-;istBnts i que considero 

qua, das del punt de vista del que treballa on l'educació en el lleura, ¿s una 

bona noticia, potser la ~illor d'a~uests dos anys. 

I que t;m pf1ri7.etin, addicionalment, dr1 '::' . .1998I"ir-los quEücom. Cnda dia 

m&s tinc la sensació que la pedagogio nom{s assolirà avenços realment substan-

cials si re!x a procedir a un mínim d 'experimPntaci6. A qui pode¡;¡ damanor-li 

que assagi d'estructurar programes de recsrca sistemZtica?. Es d.ifícil de pro-

nunciar-se, però és legítim de pr:msar que aquelles pto.rsones (1ue con10üxen bé e.l 

camp de 1 'educació e.n el lleure pe-rqui1 hi han Lu•bnllat i perqu8 hi han pensat 

ssriosarnBnt i que, a més a més, s6n en connexió amb td món univ8rsitari,dispo

' sen d'unes possibilitets que no podem men"yspraar 
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El segon aspecte que voldria tractar respecle del que s"ha produ!t en 

aquests dos anys 6s el relatiu a la problemàtica d8 la professionalització dels 

qui treballen Eln 1 'educació tm el lleur<'· 

La constatació d'ordre material GUB dóna peu a lc reflexió ~ue ha de 

seguir ós al creixement -i l~ diversificació- de les activitats i serveis que, 

da fet, estan- incidint 8n el can;:¡ de l .. tH.lucació en el lleura. I tar~bé la cons-

tatació que, de f8t 1 hi lla fHH·sones qu8 viuen, dsl tot o en port, d'aquest 

treball i que al nombr8 d'aquestes persones augmenta. 

Considero qua, en termes generals, hem de saludar aqussc proc~s de 

professionalització per bó que mereixi la reflexió aprofundidda d'alguns dels 

saus aspectes i l'avaluació d'algunes de les repercussions qua pot tenir. 

Allb qua l'experi¡ncia mds propera permet de e .nsiderar ~s el segUent: 

,, 

Pot acceptar-se, a priori, qu8 la profc~;:oionalitzac.i6 pot implicar una 
major regularitat i uno major ~ualitat t~P determinats servGis. 

Pot acceptar-se aquesta premisa en la 1~u~ura que professionalització 
no es limiti a l'ax.istància de retribucions i que comporti un major 
rigor dG la preparació i da 1~ sel.lecci6 de les persones i un grau 
m{s elsvat de la prsperació i del control. dels projBctas i activitats. 

La professionalitat ~s definida per aGu~stes ca~acterístiques. La pro
fessionalitzaci6 n'és una conse~ü8ncia. 

Ara b4, l'acceptació d'aquesta hipètasi no hA d'implicar que sigui la 
única vàlidn ni que hagi da prevaldre en totes les circunstàncies. 

(s evident c¡u8 hi tla o.ssociacions que f;-,n dpls volunteri<:Jt dels anima
dors qua hi treballen un dels trets -i u11 valor afirmat- de la seva pe
dagogia. 

Com ois tamb~ cert, sJ as contempla de prop la realitat, que en aquestes 
circwnstànciFS es donen actuacions altament professionals en el sentit 
d'ésser dotades da professionalitat per bé que no siguin professiona
lit z.ades. 

D'altra banda, pot 'sser ric d'elucidar quines s6n les hipbtesls subja
cents a les tesis da la professionalització. 

Elna de les més smprades recentment ha e::;tat la de qua l 'sducaci6 an el 
llaure pot ésssr una !i!ducació "formal" -en dir això, ampro una paraula 
que no m'agrada i qua em sembla fal.laciosa pFr la superficialitat amb 
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" qua la dicotomia formal/informal encara els problemes de l'educació-. 
Bé, no hi ha dubte qua 1 'educació en el lleure "pot ésser" una aducaci6 

"formal". Però tampoc no hi ha dubte qua pot no ésser-ho. 

El problema, par tant, rau en determinar en quines circunst~ncie= fs 
més aconsellable que as plantsgi rm termss de "formalitat*' i en quines 
circunstànciss no ho Bs tant. I, abnns, en precisar quin és sl valor 
afegit de que la connotació de formal dota a una determinada pràctica o 
plantejament. 

Sembla com si "formal" impliqués 1 'flxist8ncia de projectes sÒlidame.nt 
fonamentats i d8senvolupats amb prf!!cissi6, però això tamb~ ho impliquen 

altres perspectives que no reivindiquen la ''formalitat". 

Sembla tambt!i com si '1 formal" impliqu8s 1 'exist-ència d'una mBtodologia 

precisa i establerta amb detall, perb aquests trets qualitatius de la 
metodologia poden també trobar-se en d'altres plantejaments. 

ConseqOentmant, la pretensió que u~a Bducació '1 formal" sn el lleura 6s 
la (¡ue es caracteritza par Jlrojactas, programacions i mBtodologies ben 
datRrminadas ~s una pretensió que distc:· .. iona la realitat. L'existència 

ds projectes clars, de programacions bpn slebor<Jdes i concretes i da 

metodologies aptps per a estructurar ls!~ relacions dels nois amb al món 

~s un requarimant de ~ualsovol intenció tl'educar. 

5Ji això Gs cert, acabo pe.nsant (;u e allÒ propi de la reivindicació ds 

la ''formalitat'' de determinats projactes d'educació en al llaure 6s l'as

piraci6 n un;:; d8ter-r:d.nada forma d'instituc.ion;,o.U.tz:aci6: aquella ((UB dó

na carta Jo pdblica ncturcl8Sa a rlet8rmin~ts ¡Jrojectes i/o plantejaments 

i sls incorpora al. conjunt d8ls npartüL; d't<ducació del 'estat, aq~alla 

condu¡mt a invitar a hts .institucions ptJLJ.iquas a c1xplicitar i a insti

tu!r quin contingut, quines metodologies, quins controls, quins aparells 

de suport, quines finalitats ••• són les prÒpies d8 l'educació en el 

lleure. 

En un mot, sn la realitat de lt~s societ;~ls industrials, tot això impli

ca la definició del car.1p en termes qua porJen contribu!r més a tancar-lo 

que no pas a mantenir-lo en lt~s condicions de sensibilitat en que s 'ha 

anat obrint al llarg dels darrers quinze o vint anys. 

No cal que digui lJUB jo no ho crec pas conveniBnt, almenys en termes ab

soluts. 

Crac qua pot ~sssr bo que les institucions p~bliques abordin el proble

ma -gens f1cil de resoldre- d'establir un marc per a la determinació 
de les coordonadas qu8 han dG parmetre ln professionalització da deter

minats serveis i esfor¡;os qus, vinguin d'on vinguin, són pÚblics ja que 

~6n serveis i que s"oferaixen "pÚblicarnont 11 , a tothom i se.nse discrimi

nacions de cap mana i, e.l qut~ és m8s important, ¡:¡n situacions i circuns

tàncias molt especialmetnt dalicndt~s i conflictiv¡;;s. 
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Ara b6, l'establiment d ~un marc per a detenlinad8s situacions no ha de 
fer-se al preu da l'atribució del monopoli de l'educació: eix~ j 2 ho 
ha fat 1 ~aparell de l"sscola i sabEm bé qu8 ~s el qua ha doni1t da sí. 

FÓra una llàstima da r8petlr l'error i ds confondre "un" marc amb "el 11 

marc. I fóra doblament llastimós quE! als qui varam anar instaurant en 
l'esplai un :narc alternatiu al marc oficial ds l'Bscola fossim els que 

al comatassim aquest error. 

Voldria resumir aquestes consideracions fent tres afirmacions: 6s na-

cass1ria la gPneralit?aci6 de la ~rofossionalitAt, ~s necessari algun o ol~uns 

nodals que garanteixin la pussibilitDt dG la professionalització allà on ~s 

la soliJCió·m~s racionH] i 6s igualmont necess~ria la per1:1an~ncia del volunta-

riat en Gls camps on cont~ valor nn si n;:toix o en el context de l~ pr1ctica 

educativa que s~hi ef8ctJa, 

El tercer as¡Jacte al que vull refsrir-n1e ~s l'evolució de l'experi~n-

cio Ce l<> c¡u8 n'hB explicat l'inici 8n unn bon, part J 'aqu8st l.libre. 085 de 

l'8stiu de 1 any 1.983 enç~, han passat d1Js GSL!US m~s i s'est~ ja ~reparant 

el proper a l'ensems que s'intenta de donar For•,•a a una afarta d'activitat per 
·• 

e tot 1 "any. 

El creixpment ha Bstat molt espactnculc-,r i h<-t comportat nlguns can-

vis que pot ésser útil da sotmetre a anàlisi. l. 'experiència viscuda, cf'altra-

tanda, ha estet rica i molt diversa, fins a l'~xtram qua suggereix reflexions 

t:;UB podrien OI:'Ümtar difei:'e,ntment algunes de lPs activitats Bspecialitzade.s 

qu8 el govern ds la Generalitat ofereix als nois i noies dotant-las d'intsn-

cians més precises. 

Com quB p·oc8dir a <:!questa re vis sió de.l que s 'ha esdewingut i a un 

inventori de les perspectives que senbla indicar ~s ll~rg, ho desenvolupar6 

e.n apartats successius • 

• 
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~--··· -· 2. Algunes considara~ions sobre el crcüxemant i la qualitat. 

l'organització d'activitats en el context de la Iaeden i, posterior-

ment, del Parc r~atural dels 1\iguamolls dB l'Empordà ha sofert un proc8s de cred

xement molt ràpid. Les dades d'aquest cnüxBment són le.s ssgüents: 

1982 1 campament 35 nois i noies 

1983 1 campament 80 nois i noies 

1984 4 cç;mpamc:nts 22.0 nois i noies 

1985 8 camparaents 400 nois i noies (aprox.) 

Par e 1 'est iu da 1986 s 'està treballant en la preparació d'un equip de 

pGrson8s par a atendre 12 carnpam¡¿¡nts. 

¡'\quest creixement ha sigut possible· nil' e· e és a la cooperació de diverses 

institucions: la Iaeden, la dir acció del Parc .:., molt 8spc.¡cialment, da 1 'Insti-

tut Català de Serveis a la Joventut, Aquesta da~rera institució, l~gicament, ba 

estat d8terminant pP.r les raons que comentnrE'm, La primera efirmació que ha da 

far-ss és qua el creixement ha estat sotm~s a l'exist~ncia de dues candi-

clons: en primer lloc l·inter~s intrír1ssc dR l'~spai 11atural protegit del Pere 

i de las activitats que s'hi poden dur a tsrma i, en segon lloc, la ga~eralit-

zació de 1 'oferta a partir de la prss~ncia de l 'ICSJ. 

La pre:sf.ncia de 1 'ICSJ a la gestió da :,:s Gctivit.;;ts d'estiu ha com-

portat, tal com jo ho puc percebre, las conssqü~ncies segUents: 

Un increment molt gran del pot8ncial material: 1 'equip<>me.nt, l ~infraes

tructura material i organitzativa i la s~renti~ que no he de produir-se 
un risc econbmic s6n condicions que afavoreixen sensiblement la realit
zació de projectes ambiciosos, 

Paral.lslamant, i e.n 1.:: mesura que e-l que" era inicialment un projecte 
privat ha anat conve.rtint-se en unn of8rta. pÚblica, s 'ha donat un pro
cés d 'esva!me.nt de 1 'esquema idt10lÒgic i del proj8cte educatiu que, en 
el primer momGnt, era molt pn1c.ÍD. í\quest esvaYment sembla apuntar a 
lj neutralització dB hs components ideolÒgiques més agudes. 
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No ~s negligible, i a ix? va patir-se per ls.s dues bandes 1 '8stiu de 

1984 -en qua la iniciativa de la Iaeden i la de l'ICSJ varen haver 
de re·soldr8 conjuntame.nt un munt de qüostions-, el fet qua el projec

te d'inb:<rvBnci6 al i=arc dels Aiguamolls ha hagut d'anar subjectant

sa a un procediment qur- li Ps estrany, e.l procGdiment administratiu. 

Aquest procediment afecta el recluta~ent i el r~ciclatge específic 
dels monitors, l'assig~aci6 i la gestió dels recursos econ~mics, l'ela
boració dels projectes ••. 

Per la incid8ncia conjunta d'alguns dels factors esmentats -i segura
ment d'altres que tenim dificultat a registrar-, s'ha donat ur1 proc~s 

d'apartament de ls s persones qLH1 i«1ViFn gFnarat sl ¡nojecte. 

r-Jonés un dels monitors prescmts a lP-S activit2ts de 1985 havia t'stat 

a les dels anys anteriors, mentre que durant el període 1902-84 va man

tenir-se un mateix nucli b~sic de p8rsoneo. 

Fins aquí no he fBt 8ncara cap considnrnci6 qualitativa ja que em s8rn-

bla que el que acabo d'enunciar h"!- d't>ntendra,.:: com sls f<Jctors que ent~an en 

joc i que permeten d,.oxplicar-se quines són lc~; condicions ~0nls l?-n quP es pro-

duaixsn les activitats i quin ~s el nivell de 1:u~litat que ofereixen. La traduc-

ció da la incid~ncia d'aquestes condicions genGrals a termes m6s concrets per-

mEt d'sfectuar un eltrs pas per upropar-sH n la qUesti6. El farsm lmcar:a en 

tsr~es d'a~roxiinaci6: 

lPr. lla augm8ntat molt e.l nombro i lo d.i.vFrsit::t clcü::; nois i noies. 

Les xif:-es E'!xposadss ::;6n revslnc!orss de ~ 'incrGment qualitatiu p!i\rÒ sl 

que rsalmant mereix d'~sssr considerat 6s 1 'aug~1ent de lo diversitat i 

ltos conseqüències que comporta. 

S 'han diversificat enor:msrnont el:; indrets de procedh1cü; dsls noiS i 

noies, les caractsr!sti1uas personals i, subretot, lo qualitat del grau 

de la rnntenença al grup, de la implicació amb d projecte d 'acci6 que 

sa·ls ofereix i l'intarbs per la mateixa activitat. 

En un mot, el pas d'un grup de nois r~lntivement conegut a l'atzar de 

qui són Bls primers qu8 3rribGn a inscriure 's 8 les activitats organit

zadPs per l'ICSJ ~s un pas que ss viu amb dificultat perqu~ comporta 

-1 ,.experiència ens ho ha mostrat- un grau rr.olt més slGvat de complexi.--'. 

tat d ·estructuració de la col .. l¡;¡ctivitat; s ls nois arribf!n a l0s activi

tats amb par~mstres d'implicació molt diferents i amb un vontall d,.inte

rs'ssos enormement dispers qu8 va d8s dB 1 'urassionament fins a la simple 

submissió a la voluntat paterna d'insciure'ls a tal o qual activitat d'es~ .. ... ~u. 
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Aquèsta servitud inpos<Jda per la divt'tsitat -br•n cocJ!->tt'nsible quan 85 

tracta d'un servei afElrt pe.r un orgnnisr;\e pÚblic- provoca c;ue 1 'pt..uili

bri a aconseguir entr~ l'atsnci6 als nois i el daGenvolup~msnt d'un pro
jecte d'intervenció el m~xim de precisos trenca sn la realitat: l'aten
ció als noi8 ha de dispBrsar-ss i ha d'ate-ndre; un noubre de cnntingèn

ciE!S molt importont* -sovint en contradicció 1-:c:nb el tipus dG- vid;;¡ que 

as preten dp proposar a la col.lectivitat-, de q¡anera que es fa excessi
vament difÍcil de desenvolupar un projecte suficientment natissat -oi 
hom pensa ~ue el projecte d'intervenció efect~ cnda grup en un per!odr 

m~xim de quinzs dies-. 

2on. Ha augmentat també. 81 no¡nbrs i la diversite.t del~ monitors. 

AGuast fet comporto inevitablement una grPu dificultat per e trobar un 

~mbit d 'Eilabor<Jció delt, projt<ctes i de. ls problem¡,os en J?.l t;ue sigui pcs

siblt~ d8 construir u•• c!iscurs prou intl'HJrat con per rionar uno resposta 
satisfactbrin ~ les situocions ~ue van plantejant els camps, 

Si e això s 'hi afegeix c·;tH' el proc.:Pdiment IH't a co¡·,tract.:o.r els ;nonitors 
6s un procediment administratiu, hom es ~-uba nddicionalment amb el pro
blema que ~s molt difícil procGdir a on~litznr la r¡u~litat de la impli

caci6 dels rnonilors. 

~n procediment de sel.lecció i d'assign~ció dels ~onitors co~ sl que s'ss

tà emprant ~s una justa Q~rnntia de la iQuGltat d'oportunitats en l'acc~s 
a l'exercici d'un servei qua ~s pJblic, i rn aquest sentit 6s un mecanis
me corrE'cte sn peincipi. 

F~rb 12 seva correcció final r~sult2 ~sser Funció d'altres consideracions 
que, al meu parer, no són prou dosGnvolup~des: 

com s 'estableix quin és el nivell r.dnim d'implicació quB rasulta 
suficient per a garantir lc qualit2t d'una oferta qua vol 6ssar 

educativa?, 

qui i com garanteix aqusst niv8ll t~inim d'implicació? 

qui o en quin àmbit s 'analitza i é<s regula cas d 'Bsser necessari 
procedir a ajustaments i correçcinns? 

A la pràctica, respondre o no a aquestes qüestions t~ una importbncia de
terminant del bon funcionament de les activitats, Per exemple, com s;sx~ 
plica que r8stllti possibls r;ue un director de camp no corwgui encara els 
mbnitors amb 8ls que ha de doop~rar ni l'indret on es desenvolupar~ sl 

camp quan faltrn només deu dies per a 1 'inici de 1 'i.lctivitat?. 

Un altre exemple il.lustrador 6s el de ln divissi6 interna de funcions 
en el grup de pGrson8s que ate.nen ols no.'..:3 i noies al llarg d'un camp: 

h
1
i ha anirn::;dors qufl es pr80cupen d8 la vida co1.lecti'Ja, ~ 
~~ hi ha tè.cnics qup tenen cura dB la dire.cció de les activi
tats prbpies d'un camp de treball, l1i ha responsables d8ls serv8is ma-
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terlels de cuina i d~intsndència i hi ha uns ;JE!rsona que -en la mesura 

qua li ho pElrmat un volum molt important de feina burocràtica- ha d "asse

gurar la coordinaci6 de tots plegats, A la pr~ctica, ~s Fàcil que als 

animadors no Bntenguín gens del tipus dB realitznció tècnica c.¡ut- es duu 

a terme, que els tècnics no siguin presents a la vida quotidiana, qua 

se'n dese-ntenguin i fins i tot que la desvaloritzin, qus els cuiners res

tin relativament marginats del conjunt de 12 vida del col.lectiu i que 

als directors de l'activitat no s~piguen com posar-se a resoldre la 

paperassa. 

No ho dic p~s per dir. Totes aquBstes possibilitats he pogut vsure-les 

en la realitat. Cl qus he pogut obsorvor em fa ¡Jensar que; 

en primer lloc, 8s francament difÍcil d'ar-ticulzr tècnics, moni

tors, cuinFrs i coordinador si no hi ha une trajpctbria en corn~ 

prou rica, 

en s8\]0n lloc, 911 PlS cassos tjU8 la pt>rsorH> quo actusvo de coordi

nador sp·n sortia d'npL~rcar omb prou r:1pidssa als tcm0s burocrà

tics i podi<' derJlcar-s8 al grup, r,,ls n:sultats s 'asse1r1blpn a allb 

{iUB, Gncara que sigui només vag<:::.:.o;>t, es preten, 

en qualsevol cas, exlstsix una dificultat real mol~ important 

[)8I' a equips .improvitzots per n: 

dofinir i mantenir uns pro~~sits propis dsl grup que si

guin prou sblids com ¡1er re~ir ~1 desenvclupamant de l'ac

tivitat, 

~s a dir, saber clarament ~u~ i per qu~ es prsten i com 

8S realitza 6s normalment fora de l'abast dels grups ~ue 

són responsables de les activitats, 

conseqüentment, la construcció d'una intervenció gl?bal i 

coher8nt 6s pr~cticamQnt i:::~ossible. 

Com a conseqU~ncia, en aquells camps o ~ctivitats en els que l'articula

ció entre els membres de 1 • equip no PS produeix, F s fàcil i molt fre~ 

qUant de constatar que: 

• 

hi :l.J una -rnanca ostensible de coher8ncio global entre. el que ss 

viu, el c¡u8 es fa i el l¡ue es p<:~rla i 1 ~ p8r part dels implicnts 

hi ha una tend~ncia forta a 1 'ocultaci6 dels problemes: tothom 

t~ n8C8ssltat de coher~ncia i exptJlsc del viscut allè que no aca

ba d~ lligar amb la resta, 

8ls nois i noü~s e.xpressen amb dificultat el seu viscut i, fins 

i tot en el cas que gosin f¡;¡r-ho, no manifesten explÍcit.Jment 

allÒ que 8ls provoca mal8star 1 

en d~t0rminades ocasions, els nois i noies sxpressan una nost~l

gie del significat unitari ¡Jotenciol qup podria haver tingut l'Bx· 



4. 7 (13) 

p'E!tiència que han viscut, unitLit i globalitat c¡ue no hi hun trobat, 

en aquests cassos exprssssn de. fon1a confusa la fascinaci6 qut1 ha 
axsrcit damunt d-ells l'indret on s'ha desenvolupat el camp o les 
realitzacions t~cniquas qua han dut a terme,per~ ss nogupn a fer 
re.:.f¡;o.rència a les dim8nsions quot idianos i no sabem exposar clara

mant les considGracions d'altre ordre -ideol~gic, ~tic- que hagin 
pogut gtmerar, 

en aquBst cont":<t, r;s froqiient que ols monitors <'·S refugiin en una 

pr~ctica qua pot etiquetar-se de ''talleriste'' en el sentit que con
sistGix G~ l'estructuració ~·un sesuit de situacions ~~nors, cadas
cuna d8 les r¡uqls t8 ce.rt c>iQnificnt c>-n elle tnatlüx pPrG poca rela

ció amb un conjunt iclpntificablP, 

el ••tallerisma'',c¡up Js una p2tologia infantil de l'ssplai,pot ~sser 
un bon mec.;misme dt; dL"ft>nsa L'nfront dP situacions quG no tenGn un 
contorn global definit arnb ~r~cissió -fins i tot pot 6sser un meca
nisme doblament eficaç ja ~ue da veg3des permet d'assolir resultats 
brillants Pl que contribuvix 1nillor n ocultar el frac~s de la globa

litat i n t•liminar 1 'angoixn quo 98f1(' 

ll8surnint, allÒ ¡.¡rPocupant no Gs p8s 1 'cw:,l'i?nt quantitetiu df'l nombre< de 

monitors, ni tempoc -oncara qur 8c> mc;s ¡ r1.Jblern¿¡tic- la major dispPr::>iÓ 
de l2s seves característiques personals i d0ls nivGlls d'implicació de 
::::;da un d"!?lls. 

ALlÒ pr¡>ocup<Jnt 8::o lo inexistè.ncia t!'un r:::1·c e:1 rl qwl" sigui possible 
d'cl2borar -amb el temps i los condici8n~ 2G~UFrides-'a~uosta divorsitat 

de ~~anera que sigui possiblr d'arribar a l0 for~ulaci6 do projrctGs pre
cisos i a 1 'a¡nenentatgc de l;:¡ r rgulnci6 :;,, lr.s situacions pr.r rmrt del 

col.lectiu -monitors, tècnics, cuinr>rs, co-.Jrdinndor- que SE'-'n fan Tà

rrec. 

iiixò, quE; tf ur·•·'" soluc.L6 rel<:Jt.i.\:dr<lr:mt f2c_'~l c1ur,n el QF.Jtor da l 'Gcti
vitat ~s un equip constituit, GSd8v? pxtr¿maJamGnt difícil en les condi

cions sn que es formen els equips p0r o l1 ~activitats J'estiu que són 

organitzades en col.laboració emb 1 ~ICSJ. 

Ja he dit que ~s just -i que cant{ un v~lor d#axemplariatat- el criteri 
d'equiparar las oportunitats dels joves ~ la prestació de serveis en 
programes p0blics de vacances i de temps lliuro educatiu. 

,',ra bé, si hu1n prsten, a mfs a més, qut~ ;_,c,uests programes i aqut~sts sBr

vsis siguin realment educatius i t¡ua ren;libilitzin al :~àxim al potencial 
dR les situacions quB gnnGrin, caldrt, ceL·cer mscanismas correctcrs qua, 
presservant ].'essencial de criteris que oodrism ~ualificar de constitu
clonals, permetin a m~s n m~s do r~alitz~r efectivament 81 ssrVBÍ i la 
qualitat de la relació i de l'anàlisi de 16 realitat que, d·alguna mena
ra, prometen. A l'apGrtat rrop8r r~prendr~ la q0esti6, 
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3. Algunes"" proposicions. 

Al llarg da l'apartat anterior h0 ~esenvolupat el mou punt de mira so-

bre al creixement d'un oferiment d'activitat per a lGs vacances i he procurat 

posar de manifest els problemGs m~s tGl.levants que, ¿es del meu ~unt do mi-

ra, s'han originat en un creixement molt r1pid d·~~uostes 2ctivitats o, m€s 

ser cal afegir tambd gr~cies e l'impuls- dr l'ICSJ. 

Un resum esquem~tic da l'essencial d'aquasts problemes pot 6sser el 

següent: 

El cre'-ixeHnent i la gGstió per part dEl 1 'aclr;tlnütraci6 han comportat 
una neutralització ideolbgica. 

rl.ixò és lÒgic nn EÜ con: ext d'una ofs-rL, GG l'administració p8t dues 

raons: la prim8ra és 
lativc n8utralitat i 

comr.nt dels monitors 

qus 

lo 
ho 

1 'administracit~ 

s8gona ós qu8 }... 

afuvon.dx. 

i1a d'oferir productes da re

forma da roclutament i emmar-

Jlra b6, és un f8t que té conseqüències. [L; noi:::. també ir~pregnen d'ide..e_ 
logiH determinadPs experi~ncips i, llavors, pet eGcauro's que els moni
tors h<;HJin dJefectuar cpert:cions cie Cfnc:uto ,, quP dG ixin d .. efsctuar
.les -dimitint d'un í;roblema c¡uG els desll~ rda- i r1~:-rmotin lliure curs 
2 u11 procé-s que no ccntrola ningú. 

Per exemple, pot ésser toler~bl8 c;ue en ~.m cc::mç de trBbell hom va.gi 
a la discoteca, que hom faci pintades, Gue o 185 mateixes instal.la
cions hom hi noti una certa dr.ixodesa ••. 

Tot això és tolt~rable. dins d .. uns límits. i~erò la tol8dlncia pot 8ssa 
temb' una forme d'abandó i cie p~rdua del ~otancial educatiu d'una si

tuaci6. 

~·~ J 'ha ¡nodu.tt unD disp!:'.rsió i una e. vaporació dG le.s di
mensions aducativss que, originallli8nt, eren en el proj0cte. 

ts clar que, inicialmont, al projecte no fou pas generet per l'admi
nistració i que la institució qu8 va posar-lo sn marxa tenia les ~ans 
més lliures, no era tan obligada 8 la pluralit8t, no havia de cenyir-
52 a un àmbit de generalitat tan obert. 

~erb el fet comporta conseqa~ncies: el p~ojpcte educatiu perd pracis
si6 i, el qus 6s m~s important, pérd t2mb~ capacitat de ragulacici de 

les situacions. 
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Precisament pel fet d~hav¡;¡r d ~éssBr un projecte mG s 1J0nPric i d~havr,:r 

de .-~8nuncinr a l2 funció rsguladora que. hi t8 1<.; dimt1nsió id2olÒgica, 
els seus propis margens d~interpret2ciÓ són nf.s laxos i l<; intl:'rven
ci6 se'n rasant, perd pracissió, troba amb 1n~s dificultat el mom2nt en 
qua ha da produ!r-~e, no ss refarGncio F~cilmGnt ••• 

Com a conseqüència, 1 "experi~ncia viscuda ¡_;f'.ls nois psrd globolitat i 
cohEH'Òncia: d'una banda, h;s incitoc.:ons quB l:'0'ben rls nois es d8scom
pansen, allb t~cnic o allb místic adquireixen un pes específic superior 
a allÒ concr8t i ·quotidià i, d'nltro bc1nd2, la Uificultnt Ge construir 
un bon ensRmblatge entr<'l 

la vida en f-nt."}l'ltt.nt:s 

t~cnics/monitors/cuinprs/dir8ctors dispersa 

r¡ue, si bé poden tenir cada un• d'ells• un 
significat propi, partien unitnt, 

El rBsultat final 6s una expPri~ncio rlesco1nnensoda 811 la qus el quoti
dià 6s desvaloritzat -i p~rd obj~ctivament 4ualitat-, 

Ls ç;8nera una situació d8 la quG ho¡~ pot fugir mitja11çant al recurs drü 
tallarisma p~rb que no aporta cep signific~t r~alment global i quG no 
em~nlma amb al conjunt da la vida de ce~-- noi o noia d'una forma harm~
nica 

Enfront d'nquesta problernÒtica -l;uo m ,r.r·LJ.d;2::-io d'hav€lr trnçat en 

:torc;es prou precisso::; i, eJ c:uP é~o :n2s difícil, obj<<ctius- psnsc qua és passi-

ble dn suuçsrir êÜlJUI18S solucions i l¡t.:8 1 en tot ct.lc:> 1 :~ l;; vista de lo inversió 

ci.;.;. 

tJbviamPnt, lP-s rneV(4S prcposicion::; són (>"Jndicionndes ¡n~l que con::;idero 

~ue pot 'sssr una forma correcta i engrescadora d'oferir projectes en el' temps 

lliurE! i, m8s, pel fe;t d"hav8r e.stat im¡llicnt Gil 21 n~üxemsnt del proj8cte a 

que astic fent refsr~ncia, Per~ tot i aixè1 i tot i seber que allb que puc propo-

sGr no constitueix una bona solució ni una solució definitiva als problemes 

p2..cntejats, ptSnso qu8 val la ¡.;ena d"arriscDr-se. 

Pl'Dposo que es considprin les següents possibilitats: 

lPr. Basar l'acció de l'ICSJ -sGmpre que sigui possible i raonable- en el 
suport qus pot prendre sn col.le-ctius de ::ersont's o en institucions 
quB garanteixin algunes funcions bàsiques. 

Le1 m~s importants d'a~uastes funcions que h2urisn d'acomplir 0ls col.lec
tius o institucions t¡ue col.laboressin amb l'ICSJ són aquestes: 

Establir i discuti.r les base!.> del pl'ojecte. d'intervenció en HIL /Ulliiti; 
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la realitat (este<m parlant d€1 camp¡:; de tr8ball) i d8l projecte educa

tiu qua as proposen ds rsalitzar, 

No es tracta nom~s d8 dBcidir quina feina es farà, sinó sobretot de. 

precisar qu~ represento aquesta feina per al país i per als nois i 

d'establir sl com ha de dur-se a terme por mor da la cohor~ncia. 

No as tracta nom's dc presbntar una llista d~objectius i da procedi

ments Gue els tradueixin (aixè 6s massa f~cil pPrqu~ g~ireb6 ssn1¡;re 

propicia tGflFxions lineals) sin6 so!Jrstct [l'elucidur quins elements 

astructur3nt~ cont4 1 'sxperi~ncia qu~ ss proposa da viure als nois i 

noies i d'extrFure'n quins s6n Pls prnpbcits dltims dF la intsnci6 

d'Bducar. 

[xplicitnr un procedimunt i efectuar a la rrbctica un proc~s d'an~li

si dp} CHsBnv~1lupélmen:: dt1 1 ';:¡ctivit2t l"~\ totE?-S les sGves dim&nsions: 

rsalitzacicns Gfuctuadns, t¡ualit~t de lus rBlacions intsrpsrsonals, 

axplctació de las situacions dP cunflic~n, actituds, h~bits i valors 

que es desvetllPn .•• 

(s a dir, explicitar dR quina manara 8~ (urh o t~r1ne l'actualització 

del propbsit pactat originalment a la v~~to de com VD traduïnt-se a 

lr-1s situacions 8n lPs que 8S concn•ta: ¡Jrobl¡;mes [¡Ue gconara, rF.spos

tes qup hi donen els 11ois i noies, arau ~~ saLisfucci6 de les nsces

sitots i dels interessos que s~expressGrl 

!\c;ue.sta opció no ifs p<:ls incorr.pé>tiblr' ::n;¡b un ¡;ri.ncipi general (:f;:;ccl~S ob<:>rt 

o la participació dels joves en la gestió Jfofers pJblics. 

la difar~ncia respecta da l'opció actualment vigent reu an qu8 la pdrtici

paci6 6s articulada per un intermediari institucional o per un col.lactiu 

organitzat. 

Si m~s no com e experi~ncia controlada, val la pena de provar-ho i de 

comparar als r?sultats que so 'n obtenon. 

2on. Delimitar ~mb pracissió el pot0ncial de qu~ són portadqres les situacions 

c.ue es propose dn viure als nois i noies i rstc.blir quins propòsits són 

t:ls òptims e-n t<::l o quel situació don~•da. 

(0cltes de l~s situacions de vacances cont~n~n un potrncial enorme r¡ue 

sovint rssta pcc rxplotat, En lc m0sura r:u~ la situaci6 hogi estat es

tructurada i dotHda da ~ignificat psr un col.lectiu que la ''senti'' com 

a p~bpia o per una institució que hi vPu 12 formo dfintsgrar les seves 

aspiracions ai~b l8s da l'administració, ~~ ¡:rob¿ble ~up la gestió ten

deixi a rsndibilítzar td corrcret i'' fsr efsctiu allb que, inicialment, 

ds simple possibilitat. 
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A ix~ pot fer-se procedint shtc-m?Jticz11nant: 

• 

l. Admetelnt com a hipÒt<>Si que- ls s activitets d'estiu (~iguin 
camps d8 natura, siguin camps de treb~ll) no constitusix8n 
la realitat que els nois viuen habitualment, sinó sn cons

titueixen unc distunciaci6 que pot donar-los pn-sp('Ctiv;::. 

són susceptiblPs rJp prcdu.tr un ii~líJi'.!ctF ¡:-rofund i un;., !'(!-es
tructuració d(l dFtcormi11ots aspsctt~s de lc id¡::-ntitat dels 

nois i noies. 

3. Ateses a~uestes consideracions, 6s n0cessari d'elucidor amb 
el màxim 0e prscissi6 qu~ ~s el c;u~ s'ofereix, En el cas que 
m'ocupa, l 'esso,ncüü h8 de cprc;-,r-sr< ~-n: 

l'exist~ncia d'un entcrn incitant: un paisatge qu0 sedueix, 
una relació parsona! '1U~ [¡UPstionn rl for hstitual ds ca
dascd, un2 invitcci6 a ;•ctuar, 

quP requereix de l'aportaci~ .iGls ~ue vulguin ~r8ndre-hi 
part, el que constitueix unn ~nvitaci6 molt clara per a 
detsrnin~ts joves, 

4. I és nBce;ss<Hi, Dddicionalmsnt, ;~e! prBc.isar éJ.uè és el cu e hom 
pot pretendre i qu~ ~s el m~s desitjable de pretondra. 

En Fl cas que em servsix de rsf~r~ncia -sls camps de treball 
al rarc dels ;,iguamolls- s6n pru:o11sions QIJG hi han estat pre
sents des de l'inici l~s segUentfi: 

I 
\ 

estructurar situacions ds contncte amb la realitat i· fer pa
tant que aquesta t6 una Gstructura identificable, un fun
cionament que li ~s propi i unn histbria (una seqfi~ncia 

lÒgica de funcioncme.nts que 2-~~n (jPfH?rats per i que gonE<ren 
una estructura), 

Fer patsnt ¡_¡uB cm!ascú és un.::: p<!rt Ll 'aquto'sta hhtòria i que 
hi t8 un papBr. 

Extrapolar a~uesta refloxi6 
om s 'ha gen Grat. 

Estructurar situacions 0n les que sigui possible f8r al pas 
des de plantejar-se un problema a actuar per resoldre'l, 

Això vol dir donar prioritd i-l L! re.cerc~; dB 1 'acció possi
blP- per damunt d8 1 '8spPculació1 ~sar drt Iu ra-ra..../es fdt· pr"l)¡ec.fes_ 
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Conduir l'act.ivitzt Pstructurant qua el grup efGctúa prop 
de si mateix de manera que fonamGnti la seva prbpia orga
nització de manara realista. 

(s a dir, m~surant les possibilitats que ofereix el poten
cial humà dt1l grup i 1 "¡;quipamt<nt materüll que é<J disponi
ble. 

Estructurar situacions d'anàlisi del viscut, p(H' sxr.rnplG: 

fins a quin punt les decissions preses responen a un~ com 
prsnsi6 global de la situaci6 sobre la que hom actúa, 

fins a quin punt e.ls probl8mss quB hom s 'ha plantejDt en 
desvetllen d'altres, 

fins a quin punt las dt:scobFrtes qualitativame.nt novedo

S8S que h2. aportat l"exp8riBncia viscuda serveixen a un 
procés global d'anàlisi de la pròpia cultura i dels pro
pis models de referència 

Estructurar situccions de ccr-:c.octs entre monitors i nois 

en la qua la prdsència dels ~rimers serveixi als nois per 
a anar integrant els diversos elements d'experi~ncia qua 

s'han descrit 

Les situacions que els nois i noies viuen en algunes activitats de 
vacances dispersen el seu potencial p~r manco de situacions o d'in

tervencions que serveixin a un propèsit sssencial ds fer accessible 
la integraci6, per part de cada noi o noia1 de 1 "experi8ncia. 

Una mínima sistE>matitzaciÓ ds la int('tVI?nci6 -que tsndeixi a iden
tificar que conté de potencialrnF.nt c·structurant 1 "8xperiSncia qua 
se 'ls proposa- pot proporcionar-los un marc conceptual, d'acció, 
de relació i de valoració qua als servBixi per a viure i per a 
interpretar una situació concreta i, a mds a mds, per a depassar
¡ a. 

3e:.r. Establir un procediment da discussió dels projactes dels equips da mo
nitors que sigui mds rigorós i qur:; tingui r;l$s en compte la comple.xitat 
da las activitats d'estiu amb grups de joves. 

Altrament dit, sembla que el modal da dissany basat en els llistats 
d'objectius tendeix a restar en els papers i td dificultats par tra
d_u!r-se a la pràctica per ra6 de CJU(~ no Góna compta da la complexitat 
~ las situacions reals. 
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Es...,_tracta d~8stablir un altre proc0dimsnt que, eS!:iE'nt tan susce-ptiblE 

da concrecid com sigui possible, aconseguoixi do fornir elements de 

reflexió mPs dinàmics, de caràcter més dblèctic. 

Un procedim0nt tal hauria dr< t8nir en comptE\ als p2ssos segCJe.nts: 

l. Prscisar algunes afirmacions g8n8riques: 

• ralr:tilllliia t1 les necessitats dels nois i noies, 

relatives als paràm8trss ccncrets de la situació que viu

ran a 1 'activitat qur. 8S tracti tie- projectar, 

relatives als propbsits -establerts en termes gPn~rics

dels animadors de l'activitat, 

r€'12tiv8s a lGs opcions d 'ordrB lllf'todolÒgic que 1 'equip 

d'animadors hegi fet pr~pies, 

2. Establir lBs lÍnios estructurants de la intervenció tal com 

s'han dt.<scrit n l'upartDt segon; Ss a dir: 

il\tervencions estructurants c!el conLJcto a;:-,b 18 realitat, 

int0rvsncions estructlJrants de l'acció, 

intervencions estructuronts da l'crgonitzaci6 del grup, 

intervencions estructurants dp l'nn~lisi -reflexió-, 

intervencions estructur3nts da la integració dol signifi

cat dG l'c~peri~ncia viscudr!. 

J. Esteblír hipbtssis e pror~~it 0¡• lo intervenció qus h~ da dur-ss 

e terna per tal ~uP els nois fLcin explícits els seus prbp~sits: 

dlr:1 volsn viure? 

cèn vol tm resoldr8 t'ls prob1H71!:'-S ·~uP se 'ls plantrqin?, còm 

vo.lFn satisfPr l¡:s se'J0S IH°Cf'ssit2ts? 

4. Pr8veure quins dinaHiism8s seiren posats en ¡nàctica p8r tal de 

r~gular les situacions t¡uG vagir1 produint-se 

vn proc0diment d'elGboraci6 ds ¡1rojectss com aquest t6 l'aventatge 

d8 quR obliç;¡ a concretar tont com altres p~rb, addiciona.lment, reva

la amb una prPcissió m¿'ljor l"o~iPntec.:.ó o-al i:lp l'equip ds r:\onitors i 

la seva capacitat per a abordar la cos~lexitat i par ~bordar-1~ no 

LÍnicoml?nt en 81 moml?nt deü diss<>ny si~ Bl r:1oment d8 la intarve.n-

'ci6. t-:<,.,.be' 
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"'-Aqu~stes tres propostes tenen un significat global i apunten a una 

direcció identÚicable. Parteixen de considerar alguns dels proble-mes qu8 

s'originen en el fat qua al volum d'activitats d'estiu organitzades per l'D~ 

ministraci6 catalana és molt gran, que 8S rBgulen per control rsmot i extem

porani -o pre o post- i que s 'estructuren N1 un llPngu;::¡tge e.xcessivame.nt im

pregnat• d'elements administratius. 

Sense voler entrar en la q0rsti6 -que hi l1a qui la planteja amb in-

sistGncia- df' la lBgitimitB.t de< la iniciativa cie 1 'admi;1istraci6 en aquest 

camp perquÈ; t:m se.mbla quB es tr<.>cta d"unn qCJrosti6 mtf:; discutible. que. no pas 

resolta -iJencar<.l menysJ solublB .:ea b8S8 d'em;nciar principis 1Jl'-fl8rals-, pto<n

so quG hi ha vies d'Gcci6 que permeten de millorar el• rendimunt• d'aquestes 

Gctivitats i que unn d'3questes vies consisteix Bn utilitzar rl pott::;ncial 

disponible en diversos int.Jrots dBl pDÍ.s i pi: :Jonnr- curs a snBrgiss qu8 vo-

lsn manifastnr-ss. 

En aquBst sentit, t>m semblü raonable pl dGso:nvolupDmt.mt d'aco.rds 

d'acció conjunta basats o:n ln Formulnci6 de r~rojflct8s explÍcits fiU S puguin 

tenir inter~s per n ambdJes parts i ~ue comptin amb processos da regu!aci6 

tnmb~ Bxplícits i elaborats amb la profunditat necsss~ria per constituir una 

garantia • 

• 
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4. Des d'una altra perspectiva. 

No sabria acabar aquest epíleg sense fer refer~ncia, ni que sigui 

breument, a l'avoluci6 que ha anat seguint ~1 grup de nois i naips -i uls 

que s'hi han afegit- que varen 'sssr presents al camrament de la crènica. 

Alguns s'han fet gran i han anat trobant vies als camps de treball 

i n les relacions ~up els obren: els propis ~iguamolls de 1 '[rnpord~, 1~ zona 

volc~nica d'Olot, el Delta de l'Ebre han estat altres indrets de perFgrina

ci6 i d'establiment de relacions. 1Jo ~s sorprunenl, psr~ VG! la pena du res

senyar-ho, que a les darreres Fires de Girona es trobessin a la ciut2t, con

vidats a casa d'un o altre -a una casa ere11 rrop d'una clotzena- a en algun 

Plluipament pJblic, a la vora d'un centenar d0 nois i llOiPn vinguts d'altres 

indrets dp Catalunya. L 'pxplicació t'ra, siiT',plement: v2rem trobm.·-nos a un 

camp de treball. 

La intensitat dB les rBlacions que IJ·.·r•t'ra el fet Ue compartir pro

jr;:;ctes de treball depassa ds molt el marc dels quinzE' diBs. 

Els rn~s petits han tingut ta1~b6 altres ocasions de trobar-se i da 

desenvolupar nous ¡-n:ojpctes. 

f', 1 'estiu dr 1984, ¡;;n un wltre camp r!r· n;.tura/trsball, prop de oent 

nois i noies de menys de tretze anys varen poJer trsb2llar en l'arranjalnent 

del Parc dels Aiguamolls: la neteja d'al~uns ~upais, la vigil~ncia de lss 

zones que requereixBn una protecció m8s acur;;.da, 1 a cOnstrucció de represe.s 

i d'illes artificials, l'edificació d'un observatori i, sobretot, la instal. 

loció de plataformes per a la nidificació de cigonyes varen ~sser les realit

zacions que varen cridar-los mis 1 'atenció. 

En un altre ordre de coses, el ca1np v;• ¡Jerm~tre'l~ d'intervenir en 

una operació de salvament de gavinps que havien estat i11toxicndss per una 

concentració excessiva de pesticides i d'6ssar presents a la raintroducció 

d'una ~uila marcenca al se>u entorn natural. :iE'rnblantment, var8n pOd8r pren

dre part a una operació seriosa d'anellamBnt d'aus i a un estudi d8 la pobla-
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ció d'ora.natas da l'Alt Empordà. Altr8s aprsnentatges possibles e.n aqu8St 

camp varan 'sssr la iniciació a la fotografia de la natura i la realització 

d'un 8studi -basat en una simulaci6- dsls im¡JoctRs qua produtria Pn una zo-

na natural la posta en pràctica dE> dste:trminnts projectes d'urbanització i 

d8 rs~odGlaciÓ de lss xarxes viàries. 

fil llarg d8 1:any següBnt, 1 fGliç coincillència entrE nois i joves 

-o adults- ha anat oferint oportunitats de particirar, ds m~s aprop o de ~6s 

lluny, a diversos projectas de protecció: s'ha visitat un Centre de flepro-

ducci6 da Tortugues i alguns nois han dut a tsrma operacions concretes de 

protecció d'aquesta espicia que ~s en risc d'extinció, d'altres han tingut 

1 'oportunitat de col.laborar a la construcci6 d'unes g~bies pDr n lo cura de 

repinyairrs e d'altres animals fsrits en el marc de l'[R[A (Estació de Rscu-

¡.¡Gració da !::am.Ífers i Aus), L:lguns han pogut ·;eurE! d8 prop 1 'O¡ sració [sp;.!r-

vPr Cendrós que preten de carcar i sotmptra ;, vigilància els darrers nius 

d'ac¡uesta rapinyaire qua 's en una situaci6 ~~ risc gair0b6 irrevFrsible. 

Encara, a masura qua hom creix, homtP la pcssibilitat d'accedir a 

rsspcnsabilitats m~s precises: em consta qua dos nois, com a mínim, són ~Pm-

bres de la junta directiva d'una entitat i 3 ~~n responsabilitzat de la pes-

ta en marxa d'una secció per als m~s joves. 

La posta en marxa intpnsiva de camponyes dG protecci6 dels Aigu3molls 

del Baix Empordà i dels Estanys de Sils han 8St<Jt ocasió de seguír da prop 

una problemàtica compl8xa i no és dr,l tot rar Fl veure: algun d'aquests nois 

o noies dsser presents en reunions dels grups de de:fensa. Com ds ben versam-

blant pensar qus alguns seran també presents ;:;ls mome.nts en que la protecció 

pugui requerir accions més concret8s. 

També era visibls la presP-ncia d 'Dlguns U els nssistsnts els ca;;opament 

a una Col.loquis sobre les Zones Humides de les Comar~ues Gironines -orga-

nitzad~s per l'Associació de Neutralistes de Girona- i a les II Jornades 

• de Joves Naturalistes -organitzades per· la Iosdan-. 
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En 81 momt::nt present són sn marxa les campanyes d¡o protpcci6 de Pals 

i de Sils. Algunt>s pe-rsones rstan elaborant les bases ;Jer a pr8parar C.Juies dB 

r8carca i. d ~estudi sobre div2rsos indrets dB lt"s com;:::rques gironin8s :-el que 

pot implicar un bon nombre d8 nois i noi8s en les thS(¡ues de 1nostreig i de 

r8ce.rca d'informació-. 

En un futur molt proper caldr~ començar a treb2llar en la prenara-

ció de material per a un museu i 8n la construcci6 d'unes instal.lacions ap-

tes per a acollir la primera poblaci6 tle cigonyes que, esperem, tcrnaran 

aix! de forma definitiva a Catalunya. I hi ha fins i tot qui parla de pro-

var la reintroducci6 de l~s foques maditDrr~nies a lrs nostres ccstes. 

La quantitat de projectes que s6n en murxo o en fase de g~nesi i la 

l!ualitat de la incitació que representen per .ls nois i noies fan pensar en 

un creixement pot~ncial molt gran dr las posc1bilitats Ge fer oferiments de 

;:;orticipació. 

Com qua he~ da creure que aquestes rcssibilitats d'actuar en el real 

són potFncinlmrnt ¡educatives i he>n de fer e-l ¡;;;sible. per a que aque.st pot6n-

rsciclatg8 per a per:o:onas que són en possessi0 de ls titolació com a ·monitors 

i, potser també, en la conveniència d'una forc1eci6 especialitzada. 1'\ixò po-

dria traduir-sa, no gaire lluny, en el projectp d'una escola de formació. 

Estic conv8nçut qua allò ' mes essencial de IPs virtual i tats quo o fe-

reix tot aquest proc~s rau en poques idees de base: 

la baixa institucionalitzaci6 dels grups que es fan i es desfan a 

propòsit d "unaidea gen8ral de protEtcció dE? l 'c·ntorn i que es concre
ten a propbsit d'una determinada feina o realització, 

la coincid~ncia, en un mateix projecte, d'adults, dP joves, ds nois 
i de nens 1,ue troben cadasc~ el ssu llec sempre i qucn es tingui 
consciincia que cedesc~ t6 unes necessitats e satisfer i unes poten

~cialitats especifiques i qua· ~s inport. 11t dE? rsspsctar-ho. 



!l 

4,7 (24) 

el fet qua la problemitica ambiental que vivim fs, sntrP altres, una 
problem¡tica cultural rn el sentit r¡ue obligo a prendre postura res
pecta d'allb que la nostra cultura l0gitimo ~rfinint unfs formes de 
relació entre 1 'home i el seu entorn, 

Si aixb ~s cert, pot dir-se l:ue un trrt ss¡JrcÍfic del proc~s ~ue in-

tuim consisteix en constituir un proc~s d'insorci~ crítica i activa u lc cul-

tura industrial i urbana. 

No crec qu8 s'aspiri de for~a generalitzada al retorn a fases ;Jre-

ln:custrials -tots els nois quo conec f2n svruir l ·a~censar i nl ~ucuJiscs 

re produeix en el seu entorn i l':1ne¡lAÇ8 ~UF representa. Em b~usst sentit di-

companys respecte dels qtJals 

dsse•1vclup8n apreci, ultra ser•tir-sG ciutadans ~ctius- es plantsgin, Coin a 

conseqa~ncia dP l'oxperi~ncia ~uu h~11 viscut G·,¡; nosaltres, qus hnn d'estu-

di--H' moJ.t2 qu.Írnicn, o enginieriu, o llei~..1 o ... pm· tol df:' í;UClo.r cnntribu!r 

dia, hauran d'encarar. 

O 'altra bnnda, hi ho una COílOildo'roció ,,u e no voldrL-~ Geixar passar 

psr alt. Una ullada al desanvolup2ment ¿'aqusst~s activitats d'ostudi/tra-

ball/intervenció sn lo gesti6 de lo natura ho sufart un proc~s de creixa-

msnt incre!ble: cas ds mantenir-se la tenC~nci~ nctual -i psnsant on el con-

junt del ten·ritori dG Cutelunya- hom pot prevcurs ::-,us 1 'estiu de 1986 seran 

prop dB 1.200 nois i noiBs tret:allcnt t'.n <:¡L¡uests cam¡Js, 1 'nny 07 íJOden {sssr 

~.~CD i 81 88 5.000. 

J',ccept8rn c¡u¡;::. al¡U8St8 estin-,nció -?s ;:;olt optimista. i"letsrdern dos 211ys 

l'acc¿s•a la xifre dG 5.000, ser~ nom#s l'any 0U. La meva hipbtesi ~s que 

G.COO voluntaris tonFn un potencial suficient p0r a arrenjnr tots els Fspais 
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protegit& de Catalunya, I això sens8 comptar els efectPs sl?cundGris -c..us no 

poden preveure-s- t8pras8ntats per 1 'ncci6 ds ceda noi o noia en al seu pro-

pi tarrítori. 

Estic convençut qup aquest pot~ncial 0xisteix realment i que 6s pos-

sible, mobilitzant-lo, d'efactuar una acció real par a lo recup8raci6 del ma-

di ;c;mbi8nt dt'l nostre pnís i dt< ciur <:l turm0 unn acció educ2.tiva dto ¡;rimer er-

dra. Uui vol jugor? 

ir~ fent al S8U caní i ~us constituirb un Ppisodi bell i incitant, A torus 

J'~ra j2 hi ha moltFS ds cosvs p2r explicar i, bp11 s8gur, v2l la pena d'anar 

0laboront-les, com 2 històriu, com a il.lusi6 o com 2 llBgenJa. 

Jo crac qu¡;;; ar¡uf:lll indi dol t!UU fl?L 'Jn :el cDnwnr;omGilt dC'l llibre. 

tenia mol tu ra6. TUtri<HBm n pa:rl;u-n8 c<l dL_; , t)(-l i'l [;:¡LJlunya hi tornin a 

volar lto-s cigonyes, 

' 


