TEST: “El naturímetre”
Valorem la nostra relació amb la natura
durant els campaments
1. El tema estrella: les latrines. Com ho portem?

5. És de nit, estem a les tendes i no para de ploure,

A. Aquest curs he fet un monogràfic de pionerisme i als
campaments d’estiu hem fet unes latrines de luxe, les
hem perfumat amb unes branques de plantes aromàtiques i tot!
B. Mentre plantem tendes i instal·lem la cuina, un grup
s’encarrega de fer un forat per la latrina; sort que el propietari ens deixa una pala!
C. Avui hem actualitzat el «cacarànquing» i anem prou bé
però... ara que hi penso... on deuen estar anant els RiNG?
No estaran fent servir el WC de casa el propietari?!

sembla que la tempesta cada vegada és més forta
i l’aigua comença a entrar a les tendes. Què fem?

A. Evacuem el grup i amb les capelines anem a l’aixopluc
d’emergència que prèviament hem buscat per situacions
com aquestes.
B. Truco al 112 i espero que m’indiquin quin pas he de seguir.
C. Estic tan nerviós/a que no puc pensar. Començo a trucar
a tots els números que tinc al mòbil.
6. Aquest any fem campaments en un terreny que està
dins del Parc Natural del Cadí – Moixeró.

2. És l’hora de la dutxa! Quin sabó utilitzem?

A. Sempre intento que comprem una ampolla grossa de
sabó biodegradable que utilitzi tota la unitat però no
sempre ho aconsegueixo...
B. Per tradició del cau, cada participant decideix quins productes utilitza per a la seva higiene personal.
C. Mai m’havia plantejat que a l’hora de preparar els campaments també podia tenir en compte quin sabó utilitzar...

A. Vull fer un campament estrella, a la visita prèvia parlarem
amb el Parc a veure si ens poden recomanar excursions.
B. Anirem amb els nens a visitar la seu del Parc el segon
dia de campaments i preguntarem si hi ha alguna ruta
xula per fer.
C. Com que el projecte de curs es tanca aquest estiu, tenim
molta feina i no podrem sortir a conèixer massa el Parc.
7. Als campaments no hi ha endoll ni gas natural...

3. Què fem amb les aigües residuals de la cuina, ren-

Com solucionem les nostres necessitats energètiques?

tar plats, roba o gent?

A. He demanat a Demarcació la cuina solar per aprofitar
les hores de sol per la il·luminació i cuinarem part del
menjar, així reduirem el consum de fogonets.
B. Com que tenim prevista una nit de «disco» i a més volem
portar nevera, el primer dia li demanaré al propietari del
terreny que ens deixi endollar a casa seva.
C. Ah! No hi ha endoll? Bé, doncs, cap problema, com
que demà ja sortim de campaments, improvisarem allà
mateix una mega-solució ecològica... (els mòbils es
poden endollar a un forn solar?).

A. Quan era RiNG vaig aprendre a fer un clot per abocarles prop de la cuina i lluny del riu, amb graves a dins per
millorar el filtratge que causa sensació a tots els campaments.
B. Busquem el lloc que menys molesti per fer un clot;
m’han dit que el terreny és argilós, això va bé, oi?
C. Sempre ho llancem al riu que passa pel terreny, així es
dilueix ràpidament tota la brutícia i tot torna a veure’s net.
4. Quin tipus de relació tindrem amb la gent del territori?

A. Estem en contacte amb el Parc Natural per organitzar un
servei de millora d’un itinerari.
B. Molt bona relació! Volem organitzar una festa sorpresa
pels nens del poble a la plaça (espero a que l’ajuntament
no li molesti).
C. Doncs cap relació, perquè anem al Pirineu, i allà no hi ha
habitants, només boscos verges.

8. Aquest any vaig d’intendent. Per fer la compra de
menjar seguim aquests criteris:

A. Fem compra a l’engròs a una cooperativa de consum
ecològic, i els productes frescos a les botigues del poble.
B. Quan arribo el primer dia, em diuen quins diners tinc per
gastar, i miro d’anar comprant barat i ecològic.
C. El menjar bàsic que surti barat, perquè quedin diners
pels «ganxitos» i les Coca-Coles de la festa final.

Resultats:
Majoria de respostes A: Els campaments són el meu moment de l’any, vull que surtin rodons!
Majoria de respostes B: Tot i que cada any n’aprenc una mica més, cada estiu hi ha alguna cosa que no havia previst i em descol·loca.
Majoria de respostes C: Sóc un desastre! Em pensava que això de muntar campaments era tan fàcil com anar de càmping amb els col·legues...
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