
EXPLICACIÓ PER DINAMITZAR 
(aquest full no pot ser vist perles persones que participin) 

 

Cada “partida de pressupost” té tres opcions, les 

quals tenen dos valors conjunts, diners i temps. 

Aquests valors s’hauran de restar al total de l’equip si 

escullen aquella opció d’entre les tres possibles. 

A més, cada opció té uns punts d’impacte 

mediambiental associats (els quals trobareu a la 

taules de la següent pàgina). Aquests no surten a les 

diferents opcions, ja que la decisió no s’ha de prendre 

entorn a aquests. Tot i això, a cada decisió s’han de 

repartir els punts corresponents, i al final serà quan es 

descobreixi què signifiquen. 

Al final, amb els resultats, la idea és fer una mica de 

debat. Algunes preguntes proposades són:  

o On han arribat?  

o Per què han arribat? 

o Ha estat senzill? 

o Quin factor heu tingut més en compte? 

o Creieu que la nostra economia és sostenible? 

o A part de les opcions donades, heu pensat en 

alternatives amb menys impacte? 

o Es troben amb aquestes situacions al cau? 

Quines solucions hi ha? 

o Alguna altra cosa que us hagi remogut? 

Podeu improvisar segons el moment i el mood. 

  



PUNTS MEDIAMBIENTALS 
(aquest full no pot ser vist per les persones que participin) 

FER EL PRESSUPOST 

No fer-lo 0 

Amb perspectiva ecofeminista 30 

Fer-lo normal i corrent 10 
 

BANCA 

Seguir a la Caixa 0 

Tot a un tupper transparent enmig del cau 10 

A Triodos 20 
 

SUBMINISTRAMENTS 

Endesa 0 

SomEnergia 20 

Punxar l’electricitat del barri 5 
 

ALIMENTACIÓ 

Makro 0 

Mercat del barri 20 

Supermercat 1 
 

MATERIAL FUNGIBLE 

Abacus 5 

Botiga de barri 10 

Escoles i reciclar material 30 
 

MATERIAL NO FUNGIBLE 

Decathlon 5 

Botiga de muntanya del barri 15 

Xarxa de material compartit 40 
 

TRANSPORT 

Cotxes de famílies 0 

Transport públic 30 

Autocar amb AVANT 10 
 



QUE COMENCI EL CURS! 
 

Comença el mes de setembre i, per tant, el 

nou curs. I amb un nou curs a la vista, l’equip 

de tresoreria s’ha d’encarregar d’una cosa 

importantíssima, la previsió econòmica del 

curs.  

Això ens serveix per tenir clar on destinarem 

els recursos econòmics dels quals disposa 

l’agrupament, ja que sinó la gestió econòmica 

serà més complicada. 

Els diners disponibles aquest curs per gastar 

són * diners. Si passeu d’aquest valor, haureu 

d’incrementar quotes, el que podria significar 

que moltes famílies no puguin pagar-la. 

A més, tenim un petit problema, només queda 

* temps per poder-ho fer. Si s’acaba el temps, 

no estareu ben preparades pel nou curs i la 

gestió econòmica serà un caos, així que ràpid! 

 

* Quantitat marcada per les persones que dinamitzen. 

 

(passeu la pàgina)  



PRESSUPOST 
 

Toca fer el pressupost, però el 

podem fer de moltes maneres 

diferents, què fem? 

 

• No el fem, total no serveix per res: 

➢  - 20 diners 

➢  - 0 temps 

• El fem amb perspectiva 

ecofeminista, demanant ajuda a 

una entitat que ens pugui donar 

suport: 

➢   - 10 diners 

➢   -  20 temps 

• El fem com sempre: 

➢   - 0 diners 

➢   - 10 temps 

 

  



BANCA 
 

Decidir on tindrem dipositats els diners 

és un pas molt important. Això ens 

marcarà de quina manera gestionarem 

les despeses i els ingressos i serà algo 

que utilitzarem durant tot el curs. 

 

• La Caixa sempre ens ha anat prou 

bé, i si algo funciona perquè canviar-

ho: 

➢  - 20 diners 

➢  - 0 temps 

• Guardem els diners en un tupper 

transparent al mig del cau, així els 

tenim a prop: 

➢  - 10 diners 

➢  - 20 temps 

• Ens passem a Triodos que és banca 

ètica: 

➢  - 0 diners 

➢  - 5 temps 
  



SUBMINISTRAMENTS 
 

El nostre local necessita recursos com 

aigua i llum, i hem de buscar un 

proveïdor per això. Hi ha moltíssimes 

opcions al mercat, així que toca decidir. 

 

• Endesa sembla una bona opció, no 

sembla car i la gestió és senzilla: 

➢  - 40 diners 

➢  - 5 temps 

• Ens passem a SomEnergia que és 

un proveïdor més ètic: 

➢  - 30 diners 

➢  - 15 temps 

• No ens agrada cap dels proveïdors 

possibles, creiem que la millor opció 

és punxar l’electricitat del barri: 

➢  - 0 diners 

➢  - 30 temps 
  



ALIMENTACIÓ 
 

Durant els diferents campaments i sortides, 

caldrà alimentar als infants i joves 

(teòricament). Tot aquest menjar ha de sortir 

d’algun lloc. 

 

• El Makro és la millor opció. Té tot en 

quantitats enormes (tot i que hem hagut 

de comprar 20kg de macarrons quan 

només en necessitàvem 12, sembla que 

haurem de fer collarets amb les sobres): 

➢  - 30 diners 

➢  - 5 temps 

• Anem al mercat del barri o a la botiga de 

queviures d’on estem de campaments, 

així fem comerç de proximitat: 

➢  - 50 diners 

➢  - 15 temps 

• Anem al supermercat, està a prop i té de 

tot: 

➢  - 45 diners 

➢  - 10 temps 

  



MATERIAL FUNGIBLE 
 

La majoria d’activitats necessiten 

material, així que hem d’anar a 

comprar-ne perquè no en queda. 

 

• L’Abacus és la opció confiable de 

sempre: 

➢  - 20 diners 

➢  - 20 temps 

• Al barri tenim una botiga perfecta: 

➢  - 30 diners 

➢  - 10 temps 

• Podríem anar a les escoles del 

barri i preguntar si els ha sobrat 

material del curs anterior que no 

facin servir: 

➢  - 0 diners 

➢  - 30 temps 

  



MATERIAL NO FUNGIBLE 
 

Però l’únic material necessari no és el 

de les activitats. Tant per cuinar, com 

per dormir, com per mil altres coses és 

necessari el material tècnic. 

 

• El Decathlon té de tot i és barato: 

➢  - 10 diners 

➢  - 5 temps 

• Anem a la botiga de muntanya del 

barri: 

➢  - 20 diners 

➢  - 15 temps 

• Muntem a Escoltes una xarxa de 

material compartit on podem 

compartir el material amb altres caus 

i viceversa: 

➢  - 0 diners 

➢  - 30 temps 
  



TRANSPORT 
 

Quan ens haguem de moure pel territori 

per les diferents trobades i sortides que 

fem necessitarem un medi de transport, 

normalment dependrà de on anem, però 

podem fer una previsió. 

 

• Demanem a les famílies que ens 

portin en cotxe: 

➢  - 0 diners 

➢  - 5 temps 

• El transport públic és més sostenible 

i arriba a molts llocs: 

➢  - 10 diners 

➢  - 20 temps 

• Els autocars AVANT són una molt 

bona opció, i per ser d’Escoltes tenim 

un descompte      : 

➢  - 20 diners 

➢  - 10 temps 

  



RESULTATS 
 

Tots els punts que heu anat rebent 

a cada decisió eren punts 

d’impacte mediambiental. 

Si teniu menys de 75 punts: 

Ooh.. Si fos per tu el planeta 

col·lapsaria aviat. Visca el 

capitalisme! 

Si teniu entre 75 i 95 punts: 

Uiii casii. Vas per bon camí, però 

no sempre es pot ser perfecte. 

Si teniu entre 95 i 115 punts: 

Enhorabona! Ets un fidel 

consumidor de la ESS. Sempre 

consumint en coherència amb els 

teus valors. 


