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S i hi ha un sector de la població
capaç de sorprendre és, sens
dubte, el sector jove. Avui en dia

aquesta franja engloba des dels 15 fins
els 30 o 35 anys. És l’etapa d’auto-
afirmació més intensa i on la formació i
la projecció cap a un futur adquireix una
dimensió real i determinant.

Els joves tenen la necessitat i el poder
per associar-se movent-se per interessos
comuns: lúdics, esportius, culturals,
polítics, de lleure... i cada franja d’edat
té la seva pròpia dinàmica.

Entre aquestes associacions n’hi ha de
tipus altruista. Dedicar part del temps
lliure a promoure activitats que es
projecten en la formació dels més joves
és una d’elles.

El CAU és una associació de joves per
als joves. Fa temps que els coneixem. El
seu compromís amb els objectius de
l’agrupament els fa tirar endavant
malgrat els alts i baixos que hi hagi pogut
haver. A casa nostra compta, a més, amb
el suport de pares i simpatitzants que han
creat la seva pròpia associació; «Amics
dels escoltes.”

El seu objectiu principal és educar en
el lleure, dins d’uns valors de respecte i
tolerància, amb unes normes i actituds

que fomenten la integració i la convi-
vència mitjançant el joc i el diàleg.

El servei que aquests joves donen a la
societat hauria de tenir el reconeixement
de tothom, des dels pares que confien
els seus fills als caps de l’agrupament fins
les institucions, entre elles l’Ajuntament
que els ha de facilitar els mitjans perquè
es puguin dur a terme les activitats que
prèviament han estat programades i
autoritzades.

L’acampada dels dies 18 i 19 de se-
tembre, amb uns tallers oberts a tots els
nens i nenes d’Agramunt, va suposar pels
organitzadors un esforç considerable en
unes dates de principi del curs escolar i
de retorn a la feina, que malgrat tot no
els va treure la il·lusió de tenir-ho tot a
punt. El temps acompanyava i el fet de
pernoctar al passeig i “dormir” en la
tenda era una experiència motivadora
sobretot per als més joves.

Una activitat així comporta assumir
unes responsabilitats per part dels caps i
monitors. Permisos, autoritzacions, vigi-
lància durant la nit. Tot havia d’anar bé.

Per què, doncs, es van produir els alda-
rulls amb una acampada lliure per part
d’uns que no estaven autoritzats, sorolls
i petards de gent aliena i no inscrita que
a hores intempestives es van dedicar a
molestar? Què es podia fer sinó demanar
ajut als mossos a fi que posessin ordre?

Per què els responsables de l’activitat
es van sentir desprotegits davant l’actitud
dels que, en teoria, els haurien d’haver
ajudat a imposar ordre?

No és d’estranyar que aquests fets
provoquin un desencís i una sensació de
navegar contra corrent. Es planteja dins
de l’agrupament si val la pena repetir
l’experiència.

Els joves que tenen ganes de fer coses
pels altres s’han de sentir valorats, la
societat ha de confiar en ells. Els pares
els han de fer costat. Educar en el lleure
és una tasca que complementa la que fan
els centres escolars, i si a més es fa de
forma voluntària i desinteressada, qui els
ha de recriminar res? Educar no és fàcil,
però bé sabem que l’educació és feina de
tots. O no? ■
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...i els joves què?    El CACAU del CAU
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Els joves que tenen
ganes de fer coses
pels altres s’han de
sentir valorats, la
societat ha de con-
fiar en ells.
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Coherència
❚  Equip de Govern
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C ada història personal té la seva
coherència. Aquesta és una
veritat fidedigna. Amb tot, hi

ha persones que arriben a triomfar o
fracassar, són uns guanyadors o uns
perdedors. Moltes altres fan camí per la
vida amb les seves petites o grans
històries, de forma planera i sense
estralls: són la gran majoria.

Totes les persones, al llarg de la seva
existència, tenen un comportament basat
en l’educació rebuda i els principis que
guien la seva ètica personal.

Sempre s’ha discutit la influència de la
càrrega genètica i la influència ambiental
per atribuir el motiu que condiciona a
actuar d’una forma determinada.

Sembla que s’ha arribat a la conclusió,
per part dels experts, que totes dues
parts tenen molta importància en els
comportaments de la persona.

Sigui quin sigui el motiu que condicio-
na el comportament humà, gairebé mai
no canvia de forma radical al llarg de la
vida. Sempre seguim un itinerari, ens és
permès d’aprendre de forma continua-
da, i amb tot se’ns conforma la fama que

nosaltres teixim dia a dia.
A les poblacions com la nostra que tots

sabem la vida i miracles de tots, gairebé
mai no ens estranyem quan algú surt amb
un estirabot. Gairebé sempre coincideix
amb que el fa aquell que l’ha de fer per
coherència.

Guanyar-se la credibilitat

La credibilitat ens la guanyem o ens la
perdem en funció de la coherència del
nostre discurs i les nostres accions.

Els representants de la vida pú-
blica, que prediquen una filosofia i viuen
en funció de la contrària malmeten el

crèdit que els concedeixen els seus veïns,
quan aquests acaben per comprovar que
aquells no es creuen el seu propi discurs.

Uns funcionaris que diuen voler el
millor per la ciutadania però que sols es
preocupen d’omplir el seu sarró, acaben
a la fi amb el seu crèdit personal esgotat.

Per coherència, qui més qui menys sap
d’algun personatge de la funció pública
acostumat durant anys i panys a disposar
de màniga ampla en les seves funcions.
Quan se li esgota la confiança dels seus
responsables públics, el personatge cau
víctima de la gran depressió, i en dóna la
culpa als nouvinguts.

A continuació presenta un recurs Con-
tenciós Administratiu contra el consistori
municipal.

Tanmateix, sempre hi ha una sortida
per una nova situació de màniga ampla
en altre lloc, en paregudes circums-
tàncies. Fins que el crèdit s’esgoti de
nou...

Només és una reflexió per comprovar
que continua sent vigent allò que deia un
padrí que ho havia sentit dir al seu: “els
homes fem el que som”. ■

A les poblacions com
la nostra que tots
sabem la vida i
miracles de tots,
gairebé mai no ens
estranyem quan algú
surt amb un
estirabot.




