GUANYEM-HI TOTS!
NORMA DE RÈGIM INTERN 2.CONDICIONS DELS CAMPS DE TREBALLS DE LA FUNDACIÓ SANT JORDI DDE.
GIRONA

1. Antecedents
L'equip d'infraestructures de la Fundació Sant Jordi de la Demarcació de Girona determina en aquest
document les condicions per fer camps de treball.
Un dels objectius de la Fundació i del seu equip d’infraestructures és crear llocs adients on desenvolupar
les activitats educatives pròpies del Moviment Escolta i Guia a fora dels locals dels agrupaments. Llocs
on poder acampar tot l'any, fer-hi formació, trobades de caps, d’agrupaments, festes com les del
Pensament, Sant Jordi, o altres. La fundació vol que aquestes infraestructures estiguin més pensades per
fer-hi les activitats educatives pròpies del moviment escolta escoltes que les que es poden trobar
actualment; per tant, l'acampada i el treball en petit grup, es contemplen de forma específica.
Per construir aquests llocs hi ha dos tipus de feines, les que han de ser fetes per professionals, i d'altres
que es poden fer en camps de treball, per persones menys especialitzades. La Fundació ha optat per
realitzar periòdicament aquests camps per tal d’abaratir-ne el cost, donar avantatges als agrupaments
participants, fer que els nois i noies, donat que són els caps del futur, sentin seves les instal·lacions i, en
general, que els membres de la demarcació considerin com a pròpies les instal·lacions i paratges.
2.

Condicions

Primera. Hi poden optar, de forma prioritària, tots els agrupaments de MEG de la Demarcació de Girona.
En cas que per un camp de treball no hi hagi cap agrupament interessat, l'equip d'infraestructures el pot
fer extensible a qualsevol altra associació sense ànim de lucre que sigui gestionada, de forma primordial,
per voluntariat.
Segona. Normalment tindran una durada de cap de setmana amb l’obligatorietat de fer un mínim de
treball de quatre hores al dia.
Tercera. L'equip d'infraestructures estimarà la durada del treball a fer a cada camp, el nombre de
persones necessàries, el grau de dificultat, i la unitat escolta i/o edat, a qui va adreçat. S'informarà al
web de la Fundació, de la Demarcació, a tots els Agrupaments per correu electrònic, i per qualsevol
altre medi que es consideri oportú.
Quarta. Si a la unitat que fa el camp de treball hi ha més membres dels necessaris per fer els treballs,
tots poden gaudir de la instal·lació de forma gratuïta durant el període d’estada, encara que no hi facin
cap treball específic. Veure exemple u a l'annex.
Cinquena. Les contraprestacions al treball realitzat, a part de l'estada gratuïta, seran valorades en
"motxilles" o en aportacions dineràries a l'agrupament. Perquè siguin dineràries és imprescindible que

hi hagi un projecte concret d’unitat o agrupament que necessiti un "extrajob" per fer-se o abaratir el
cost.
Sisena. Cada vuit hores treballades a un camp equival a una motxilla que, per trobar la contraprestació
final, es multiplicarà per la dificultat. Cada motxilla correspon a una estada gratuïta un altre cap de
setmana. Donat que es demanaran feines més senzilles o més complexes s’aplicarà un coeficient
corrector segons el grau de dificultat. Hi ha quatre graus de dificultat, el més bàsic multiplica per 1 per
trobar les motxilles, el grau dos per 1,1, el tercer per 1,2, i el quart per 1,3. L’equip d’infraestructures
farà públic en les condicions del camp de treball, el total de motxilles que s’aconseguiran en un camp
aplicant la formula anterior. Veure exemple 2 de l'annex.
Setena. Les motxilles seran descomptades en una propera estada quan ho demani el mateix agrupament.
Veure exemple 3
Vuitena.- Si un agrupament sol·licita la contraprestació en forma d'aportació dinerària a un projecte,
haurà de fer un petit projecte i el presentarà a la fundació. Aquesta en demanarà el vistiplau de l'equip
de demarcació. En cas d'aprovar-se, donat que és dinerària, la remuneració serà quelcom inferior, en
concret es multiplicarà el nombre de motxilles obtingudes serà del vuitanta per cent. Veure exemple 4 a
l'annex. L'import s'abonarà aproximadament al cap d'un mes de realitzada la feina.
Novena.- L’Agrupament es compromet a realitzar les feines acordades amb la màxima seguretat pels
assistents i assegurarà que tots els participants tinguin assegurança que cobreixi possibles contingències
en els treballs i l’estada a les instal·lacions. També l’acompliment de la legislació actual en matèria
d’activitats al lleure. Es compromet també a vetllar per l’estat general de conservació de la instal·lació
durant els treballs.
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Annex
Exemple 1. Una unitat de trenta Trucs fa una acampada a una instal·lació de la Fundació on s’ha
demanat un camp de treball de vint persones i vuit hores de treball. Aquesta és la base per trobar el
número de motxilles a descomptar en una altra ocasió, però el cap de setmana en que es fa el camp,
tota la unitat utilitza les instal·lacions de forma gratuïta i distribueix les hores de treball com més
convingui per la resta d’activitats.

Exemple 2. S’organitza un camp de treball amb feina per quinze persones i una dificultat de tres
(coeficient corrector 1,2) Les motxilles obtingudes (cada vuit hores de treball fetes per una persona és
una motxilla), treballant vuit hores al cap de setmana seran:
Núm. de persones treballant vuit hores x coeficient corrector
En el cas d'aquest exemple serà 15 x 1,2 = 18 motxilles (això vol dir que, en una propera
estança hi haurà 18 persones que no pagaran)
Les dificultats poden anar d’una a quatre. Per exemple, estassar un marge pot tenir una dificultat d’un
perquè es considera una feina senzilla, en el cas exposat, si la dificultat fos un el total de motxilles, seria
de 15. En les feines de dificultat quatre normalment caldrà alguna persona amb certs coneixements en
alguna matèria, poden ser pares, caps, ex membres de l'agrupament, amics, etc. Aquests hauran
d’orientar a la resta. Per exemple, fer una base de fusta per dormir necessitarà d’unes persones amb
coneixement de fusteria. En aquest cas, si la dificultat és de quatre el nombre de motxilles és de: 15 x
1,4 = 21.
Exemple 3. Seguint l'anterior, un altre cop que l'Agrupament utilitzi la instal·lació, si aquesta valgués deu
euros, estalviaria 10 x 21 = 210 euros.
Exemple 4. Seguint amb el cas anterior, la quantitat donada seria 210 x 0,80 = 168 euros, o calculat
d’una altra manera 21 motxilles x 0,80 = 16,8 motxilles x 10 euros l’estada 168 euros.

