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Lleure/

Escola

Família,
marxem
d’excursió!

BELÉN GINART

FOTO: CEC

V
iureplegats el
contacte amb la
natura.Conèixer
nous indrets.

Compartir el reptedel
camí i la satisfaccióde
l’arribada. I passar temps
junts enunentorn salu-
dable, diferent a l’àmbit
natural de relació. Són
algunsdelsmolts benefi-
cis que recompensenels
aficionats a les excursions
en família. Peròperquè
tothomengaudeixi calen
uns certs requisits. Els
més importants sónade-
quar ladificultat de la sor-
tida a les condicions físi-
quesde tots els queen
participaran, assegurar
unabonamotivacióde
tothom, i planificar amb
antelació tots els detalls,
desde l’equipament
necessari fins a les condi-
cionsmeteorològiques.
En relació a aquestúltim
punt cal ser flexibles i s’ha
de saber reaccionar i pot-

ser canviardedestí si el
tempsdecideix revoltar-
se aúltimahora.

Hihaunsecret que
coneixenelsmésavesats
a aquest tipusde sortides:
ésmoltmés fàcil que
siguinunèxit quan la
famílianova sola.Als
nensquanes trobenamb
altres amics els resulta
moltmés fàcil fer camí, la
seva capacitat d’esforç es
multiplica i potpassar
fins i tot queni s’adonin
de lesdificultats. Per això
alguns centres excursio-
nistes tenen seccions i
comissionspensadesper
a les sortides en família.
ComelCentreExcursio-
nistadeCatalunya (CEC),
que famig segle va crear la
Comissiód’Infants amb
l’objectiud’aconseguir
queels socis amb fills
d’edats entre els cinc i els
14 anyspuguin ferde les
sortides a lamuntanya
unaexperiència gratifi-
cant tantper a ells com
per alsnens.

“Lanostra experiència
és com lade tantes famí-
lies delCEC: els pares,
abansde tenir fills, ja
éremmuntanyencs entu-
siastes.Quanvannéixer
elsnensnovamvoler
renunciar a lanostra afi-
ció i vamcomençar a sor-
tir a lamuntanyaambells.
Primer amb la típicamot-
xilla perportar elsnens a
l’esquena.Quan ja cami-
navenunamica, fentpeti-
tespassejadetesper la
muntanya.Caminarmitja
hora fins arribar aun llac,
resseguir el cursd’un riu,
travessarunboscmirant
els diferents tipus
d’arbres i escoltant els
sonsper esbrinar l’animal
queels feia…Elsnostres
fills fanexcursionspel seu
propi peudesdels tres
anys, i abans, a coll dels
pares. L’excursionisme
per anosaltres és gairebé
unamaneradeviure.Ho
vivimmolt profundament
i intensament, ensomple
molt”, diuenJordiPinto i

ADAPTADES.Abans de
posar-se enmarxa cal
planificar bé la sortida i
veure que l’esforç que
caldrà fer és adequat a les
possibilitats de tothom.

Motivació i
planificació
són la clau
de l’èxit

Compartir
la sortida
amb una altra
família farà que
les criatures en
gaudeixin més

“Quan van
néixer els nens
no vam voler
renunciar a
la nostra afició”,
diu el Jordi
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La setena hora

U
na lleugera amonestació, això és tot. Nosaltres seríempar-
tidarisd’unaaltra resolució: que laportinaescola.Aaquest
exemplard’excel·lènciade la inculturapolítica l’handepor-

tar a escola. Perquè segur que a la diputada popular que va deixar
anar el “¡Que se jodan!”, tristament famós, el seupareno la vadei-
xaranaraescolaeldiaquetocavaexplicarcomvaaixòde lademo-
cràcia. Bé que ho fan amb els conductors quan demostren desco-
neixement omenyspreu per les normes bàsiques de circulació.
Doncs que apliquin elmateix criteri amb els polítics. Proposem
que elmestre que l’atengui li faci llegir l’obra de Plató, per exem-
ple. Aquest nom, a ella, no li deu sonar de res, però ambpaciència
se lihauriad’explicarquequanaquest filòsofesplantejaons’hade
viure, responde lamanerasegüent: s’hadeviureambelsaltres, in-
tentantque cada individualitat trobi la sevaharmonia en lapolis.

Aixòsí,proposemferuncanvi.Comrecordemelsquevamanar
aescola,Platóafirmavaquecaliadeixar foradels afersdel govern
de l’estat els artistes, perquè representaven un pensament eixe-
lebrat, pocadientambles reflexionssobreels afersde tots.Doncs
bé,mantindríemla idea,peròsensereferir-nosals artistes.Laco-
sa quedaria així: Plató defensava quepermantenir l’àgora de de-
bat sobre el bé comú foradeperill, cal prohibir-hi l’accés als caps
verds, ambtanta capacitatd’insultar comincapacitatperestruc-
turar un discurs que sedueixi el poble. Esperemque la proposta
vagi endavant.Esperemtambéqueelministred’Educació tingui
la bondat d’acceptar per uns dies aquesta alumna a escola. L’hi
agrairem tots, d’unamanera especial els jodidos. Amés, si Plató
aixequés el cap segur que ens permetria la llicència, perquè ell

tambécreiaquesónelsmésvaluosos imésbenpre-
parats els únics que són dignes de conduir la co-
sa pública.

Amb el beneplàcit de Plató!

Jaume Cela & Juli Palou

GregorioLuri és doctor en filosofia i educador

La cua de Quiró

Gregorio Luri

D
uescoseshauríemd’exigiraunanova lleieducativa:unestu-
diseriósdelssuccessius fracassosde lesreformesprecedents
iunaconcrecióde lescaracterístiquescomunesdelscentres

educatiusmediocres.
Almeuparerlesreformeshanfracassatpertresraonsprincipals:

nohan sabut situar els docents comels actors centrals dels debats
educatius;hangeneratfalsesexpectativesquehanfetamitjàtermi-
nimésmalquebé, i,peracabar,elshamancatunavisióclaradecom
lessevespropostesmillorenrealment la instruccióa l’aula.

Pelquefaals tretscaracterísticsdelscentresmediocres(elsque
obtenen uns resultats per sota del que seria legítimdemanar-los
tenint present el seumarc sociocultural), es poden indicar els se-
güents: 1)hanacceptatelseufracàscomunafatalitat;2) tenenpro-
gramacions anàrquiques, poc seqüencialitzades i no gaire cohe-
rents;3)mostrendificultatsdecomunicació interna;4)elsmanca
una ideaclaradelqueestan fent;5) tenendificultatsperaprendre
de la seva pròpia experiència; 6) els costamolt sumar consensos
internsoperatius; 7) els seus equips són inestables.

Noésrellevantqueelministreestiguid’acordambmi, sinóque
ensdoni respostaa lesduesqüestionsqueencapçalenaquestaco-
lumna.Fal’efectequel’equipministerialesmousenseundiagnòs-
tic acuratde lanostra situació, és adir, senseuna reflexióprofun-
dasobreelsnostresproblemesespecífics.Nopodemdesaprofitar
una altra oportunitat d’aprendremés dels nostres er-
rors que de les experiències alienes, és a dir, de cons-
truir-nosun relat educatiupropi.

La reforma Wert (II)

JaumeCela ésmestre i escriptor
i Juli Palou ésdoctor en
filosofia i educador

NúriaVarela, paresdel
Joan (13 anys) i laMarina
(11 anys).

Els preparatius

Peròabansde començar,
cal saberquinaés la forma
física requeridaperquè
tothompuguiparticipar
en l’excursió senseque
l’esforçdesmereixi el
plaer. “Cal estarmínima-
ment en forma, però
depèn tambémolt de la
durada, el desnivell, les
dificultats i les possibles
inclemènciesmeteorolò-
giques...”, diuenDavid
Bueno iMariaTricas,
paresde l’Arnau, de 13
anys, i delGerard, queen
té 11. “Ésmés important
lamentalització, sobretot
dels pares.Cal que les
nenes i elsnens se sentin
motivats, nopasobligats a
fer-ho (simésno, queno
se sentinobligats tota
l’estona) i aixònomés
s’aconsegueix tenintben
clar queels seus interes-
sosno sónelsmateixos
queels dels adults.Ells
vand’excursiónoper fer
cimsni grans travesses,
sinóper jugar i xerrar
ambels companys i amics
gaudintde lanatura. I
aquest és el trucde l’èxit
de les excursions en famí-
lia, que fills i pares trobin
el seupropi interès en la
sortida, per la qual cosa
cal que laplanificació tin-
gui encompte l’equilibri
entre els interessosde
pares i fills”.

ÀgataPedrerol,mare
delMiquel (9 anys) i
actual responsablede la
comissiód’infants, des-
taca: “Cal tenir presents
les característiquesdel
grupa l’horad’escollir
l’excursió. Permolt que
ens agradi fer cimscone-
guts, com l’Aneto, el
Canigó, el Pedraforca, la
Picad’Estats o elPuigmal,
si ensofeguempujant les
escalespotser valmés
buscaruna sortidamés
senzilla aMontserrat, al
Montseny…Calpensar
queundesnivell de 100
metres és equivalent a
pujarunedifici de gairebé
300pisos, i quedesprés
cal baixar”.

Undels predecessors
dePedrerol al capdavant
de la comissió,Ricard
Ribas, parede cinc fills
(l’Èlia, la petita, queara té

13 anys, és qui l’acompa-
nyaen les excursions en
família) aconsella escollir
una ruta “engrescadora
per alsnens, i que també
motivi els pares.Buscar
nous indrets, recorreguts
inèdits,mirantquines són
les sortides adients
segons l’èpocade l’any”.

Material adequat

Lasatisfaccióquepropor-
cionauna sortida en famí-
lia també téuna relació
directa amb l’equipament
queesporta. Per assegu-
rar-sequenohihaurà
ensurtsni queixes, cal
anarbenpreparat.El cal-
çat éspossiblement l’ele-
mentmés important:
caminar ambelpeuplede
butllofes o feridespot ser
unaveritable tortura i
desmotivar aqualsevol. Si
es va a lamuntanya, calen
unesbotes adequades,
que, amés, sónel calçat
més segur. S’hadevigilar
especialment la sola, que
hade ser semirígida i no
lliscant.A lamuntanyael
tempsés imprevisible,
així queno s’had’oblidar
la robad’abric i depluja.
Encaraque la intenció
sigui fernomésuna sor-
tidamatinal, per fer front
apossibles imprevistos la
famíliaBueno recomana
“nodeixar-semaiun llum
frontal, gorra, guants,
menjar i ganyips i cantim-
ploraplena”.Elmapa, la
brúixola (i els coneixe-
mentsper emprar-la!) i la
farmaciola sónaltres
coses imprescindibles
quehande tenirun lloc
assegurat a lamotxilla.

Però la claude l’èxit
són, definitivament, les
ganesque tinguinels par-
ticipantsde fer la sortida.
Jordi Sancho iClaudia
Vallvé, paresde laCan-
dela (13 anys ) i elNico
(10) resumeixende
manera admirable les
dues caresde l’excursio-
nisme: “Caminardurant
hores ésdur, fer 1.000
metresdedesnivell per
unpedregarpot ser esgo-
tador, caminar sota la
pluja o ambun fredqueet
glaça lesmanso suant la
cansalada sota el sol de
juliol… tot té la sevadifi-
cultat. S’hande tenir
ganes i esperit per saber
gaudir tambédel queens
costa i ésdifícil”.e

La motxilla
Què cal portar

e

Els excursionistes expe-
rimentats recomanen
que tots els nensque
facin l’excursió caminant
s’acostuminadur la seva
pròpiamotxilla desdel
primerdia.Al principi no
cal que sigui gaire granni
quevagi gaire carregada:
l’important és l’hàbit,
perquè el contingut ja
s’anirà ampliant a
mesuraque tambého
facin les seves capacitats
perportar-la.

Una bonamotxilla ha
de ser còmoda, ben
adaptable a l’esquena i
ha d’anar a lamida de
cadascú, ambunes cor-
retges amples i encoixi-
nades que es puguin sub-
jectar bé a la cintura i al
pit. Amés, Àgata Pedre-
rol recorda que “tot el
que portemde superflu
és pes que pugem i bai-
xem, i si l’excursió és
llarga és una pèrdua
considerable d’energia”.
I tanmateix cal ser pre-
visor i prudent, i
incloure l’equipament
bàsic que ens permeti
aguantar un temporal o
una baixada sobtada de
temperatures.

“Cal que els
nens se sentin
motivats, no
pas obligats a
fer-ho”, diuen la
Maria i el David

El Ricard Ribas
recomana
triar una ruta
“engrescadora
per als nens i que
motivi els pares”

Proposta de ruta
Per a tots els nivells

e

Nocal ferunaexcursió
demolteshoresni plan-
tejar-se reptes d’elevada
exigència per gaudir de la
natura.Hiha recomana-
cionsper a tots els
nivells. “ElMontseny
estàple d’excursions fan-
tàstiques, a tocardeBar-
celona, fàcils i boniques
en totes les estacionsde
l’any. Pujar alMatagalls
desde coll Formic o arri-
bar-se fins aSant Segi-
monpassantper l’Erola
sónexcursionsprecioses,
que espoden fer enun
dia i que tenimauna
horadeBarcelona”, pro-
posenJordi Sancho i
ClaudiaVallvé.Àgata
Pedrerol, per la seva
banda, recordaque “en
l’últimany, a la comissió
hemfet excursions senzi-
lles comel pantàdeFoix
o elsEmpedrats de
Morou.Però tambéde
més exigents, comels
Empedrats aBagào els
Bastiments”. I Jordi
Pintó iNúriaVarela
comparteixenunade les
primeres sortides que
van fer ambels fills:
“Pujar alMontcaudes
del coll d’Estenalles:
bonica i sensacióde cim”.


