NORMES DE CONVIVÈNCIA
Les normes
Les normes són una eina per aconseguir que la convivència sigui fàcil, fluïda i
satisfactòria per a tothom. Faciliten models de conducta i responsabilitat que es poden
ensenyar des dels més petits fins als més grans.
A nosaltres ens agradaria no haver de posar mai normes. Creiem que podem viure en
un món on valors com el respecte, la tolerància, el civisme i la solidaritat siguin els
pilars de la societat que volem construir. On el sentit comú (de comunitat) sigui el que
ens faci saber què hem de fer i què no.
Però malgrat tot, l’experiència ens ensenya a diari que no podem confiar en el sentit
comú dels altres. Allò que per a nosaltres sembla lògic o evident, als altres se’ls escapa
o bé, per desconeixement o bé, perquè per a ells no ho és.
Per tant, hem decidit fer aquest decàleg de normes. Veureu, quan les llegiu que són
molt bàsiques, però alhora molt importants. Us demanem que les llegiu atentament,
que n’estigueu assabentats i que si teniu alguna cosa a dir, ho digueu amb tota
llibertat. Volem millorar dia a dia per a fer de la vostra estada a casa nostra una
experiència de valor tant per a vosaltres com per a nosaltres.

L’entorn
Respecteu l’entorn on ens trobem.
Pedres, branques i plantes. A la Guàrdia Lada tot té un sentit al nostre entorn. La
llenya està apilada, les pedres aguanten els marges, tapen irregularitats del terreny,
estan recollides per a no molestar al pas dels vehicles. Les branques protegeixen la
terra d’esllavissades quan plou... Jugueu amb la Natura, però respecteu-la i sobretot,
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deixeu-ho tot exactament igual com ho heu trobat perquè pugui seguir tenint la seva
funció.
Mobiliari exterior. El mobiliari que trobeu a l’exterior l’hem fet nosaltres amb les
nostres mans. N’estem orgullosos perquè significa la realització de la nostra feina. No
el malmeteu irresponsablement. Els bancs són per a seure, les taules per a menjar o
beure, les tanques per a protegir-vos i delimitar espais. Quan trenqueu alguna cosa
perquè n’heu fet un ús irresponsable, ens trenqueu alguna cosa a nosaltres mateixos.
Els animals. Per a nosaltres, els animals formen part de la nostra família. Us els
presentem: Josep Maria Ruc, Carmeta Cabra, Marieta i Manel les Ovelles, Teresines
Gallines, Gala Gossa i Mariano Gat. Alguns d’ells viuen al nostre corral particular. Els
podeu visitar sempre i quan els infants vagin acompanyats d’un adult responsable.
En el corral heu de saber que les eines que hi ha no són joguines. Poden ser molt
perilloses en mans d’algú que no sap com s’utilitzen o per a què serveixen. El menjar
que hi ha emmagatzemat compleix unes condicions especials. No es pot malmetre, no
el manipuleu. Si voleu donar menjar als animals, nosaltres us en donarem tant com
vulgueu i us hi acompanyarem.
El soroll. La casa de colònies està situada dins d’un poble amb una cinquantena
d’habitants. A l’estiu, podem arribar al centenar. En un entorn rural i en pobles tan
petits, la convivència amb el veïnat és quelcom més que mera formalitat. És pura
supervivència. Nosaltres no volem molestar als nostres veïns sota cap concepte. Perquè
no s’ho mereixen i perquè tenen tot el dret de viure en un entorn privilegiat sense
contaminació de cap tipus.
Per això, com comprendreu, hem de limitar el soroll que es fa al carrer. A partir de les
00:00 de la nit, no es pot fer soroll al carrer. Hi ha tot el dia per jugar, córrer i fer
activitats a l’aire lliure sense haver de patir per si es fa soroll o no.
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Aparcament. El cotxe és una eina necessària per venir fins a la casa de colònies. És per
això que hem habilitat dos zones d’aparcament prou àmplies i còmodes per a deixar-hi
els vostres vehicles. Tot i que sigui un poble amb poc trànsit necessitem tenir places i
carrers lliures sense cap obstacle pel pas d’altres vehicles com ara cotxes i tractors.
Deixalles. Volem viure en un entorn net de deixalles al carrer. Busqueu les papereres
per tirar-hi allò que no heu de fer servir. Si us en falten, només ho heu de dir i us en
facilitarem. Quan sortiu a caminar, endueu-vos una bossa (si no en teniu nosaltres us
en donarem) on anar-hi posant mocadors, llaunes, papers, etc, i quan arribeu, la
llanceu a les escombraries.
La Piscina. A l’estiu, la piscina és un dels espais més valorats de casa nostra. També per
als nostres veïns i per als pocs nens que viuen al poble durant tot l’any o durant les
vacances d’estiu.
Per a poder ordenar l’ús i la convivència a la piscina, procurarem fixar uns horaris per a
que pugueu gaudir-la vosaltres sols i us sigui més fàcil vigilar als infants.
La primera norma de la piscina és que els nens i nenes no poden estar mai sols dins
del recinte.
La supervisió dels responsables ha d’incidir moltíssim en els següents aspectes per
garantir-ne la seguretat:
•

No es pot jugar amb pedres ni tirar-les dins de la piscina.

•

No es pot menjar ni beure dins del vas de la piscina.

•

Per evitar relliscades i cops, no es pot córrer al voltant de la piscina.

•

Evidentment, no es pot jugar a ofegar-se.

La piscina forma part del recinte de la casa de colònies, per tant, no s’hi pot fumar.
Tampoc es pot entrar dins del recinte amb recipients de vidre, ni gots, ni ampolles.
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A casa
La casa de colònies és de tots, també dels que encara no hi han vingut. Tracteu-la com
si fos vostra però també d’ells.
Utillatge del menjador. No traieu els plats, gots i coberts del menjador. Si heu de
beure fora del menjador, utilitzeu els gots de plàstic. Evitem els vidres trencats a les
habitacions i a l’exterior de la casa perquè són perillosos.
Cuina. Si veniu a casa amb dret a cuina heu de saber que l’equipament que hi tenim
és molt car. Utilitzeu només aquelles coses que sapigueu com funcionen i per a què
serveixen. Si voleu, nosaltres estarem encantats de donar-vos un cop de mà a la cuina i
d’assessorar-vos sobre com fer les coses de manera segura i controlada.
Tingueu en compte que nosaltres cuinem per a gent amb al·lèrgies i intoleràncies,
algunes molt greus, per tant, si no teniu formació al respecte, demaneu-nos consell,
però sobretot, procureu no contaminar l’equipament que hi ha. Algú s’hi pot jugar molt
més que la salut.
Lliteres i armaris. Les lliteres i els armaris són els nostre mobiliari més especial. Hi ha
tota una normativa legal al respecte que hem de seguir escrupolosament. Teniu
llibertat per a organitzar-vos com millor creieu, però sobretot, és molt important que
quan marxeu deixeu les lliteres i els armaris tal i com us els heu trobat.
Recordeu que les lliteres són per dormir-hi i els armaris per desar-hi les vostres coses.
Qualsevol altre ús no està permès. Penseu que en aquestes lliteres no només hi
dormiu vosaltres.
Mantes. A l’hivern, disposem de mantes per escalfar-vos si teniu fred mentre dormiu.
Aquestes mantes no són per tapar-se a l’exterior si sortiu a fumar, ni tampoc en cap
altre lloc de la casa que no sigui el vostre llit. Les mantes no es poden anar
arrossegant per terra ni tacar-se, ni embrutar-se perquè són roba de llit. Respecteu-les.
Equips electrònics. Teniu a la vostra disposició els nostres equips electrònics. Un
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altaveu amb bateria recarregable, un projector amb pantalla i un petit equip de música.
No volem cobrar fiances: demaneu-nos-els i us els deixarem. Però no els utilitzeu sense
permís perquè us hem d’explicar algunes coses sobre el seu funcionament. Quan hàgiu
acabat d’utilitzar-los els heu de tornar de seguida, no us els podeu quedar per a
altres ocasions. Sempre que ens els demaneu, us els deixarem.
Material esportiu. Tenim un gran ventall de material esportiu per a què pugueu gaudir
encara més de la vostra estada. Tot i això, molt sovint, els grups no en fan un bon ús i
la inversió en reposicions és insostenible. Per a evitar-ho, si voleu fer ús del nostre
material esportiu, haureu de pagar un lloguer diari i una fiança. Nosaltres us el
donarem i ens l’heu de tornar a nosaltres quan hàgiu acabat de fer-lo servir. No
podeu quedar-vos el material esportiu per a properes ocasions. Si el material està en
les mateixes condicions en què us l’hem deixat, us retornarem la fiança.
Calefacció. Per mantenir una bona temperatura a l’hivern, tenim la calefacció a 21º. Si
us plau, no deixeu les portes i les finestres obertes perquè si no la casa no s’escalfarà
correctament i el malbaratament d’energia és inassumible.
Neteja. Quan arribeu a casa nostra, ho trobareu tot net i endreçat. Quan marxeu, ho
heu de deixar de tal manera que algú altre pugui utilitzar les instal·lacions en les
mateixes condicions que vosaltres. Si quan arribeu, detecteu que alguna cosa no està
en condicions, si us plau, feu-nos-ho saber.
Si voleu pagar un servei de neteja extra us el podem facilitar.
La neteja inclou: les habitacions sense papers ni brossa per terra o sota les lliteres, els
lavabos sense restes fisiològiques ni papers higiènics per terra o enganxats a les parets,
el menjador amb les taules netes i els bancs recollits al damunt, la sala de jocs i
biblioteca endreçats i la cuina neta amb els estris ben desinfectats.
Decoració. Sabem de la importància de decorar la casa per a algunes estades. Podeu
fer-ho sempre i quan sigui en els llocs habilitats a tal efecte.
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Si necessiteu més espais de decoració, demaneu-nos assessorament. Us direm
exactament on i com ho podeu fer. D’aquesta manera, aconseguirem que no es
malmetin les parets i que pugueu gaudir de les vostres activitats.
Música. Durant les hores de dia, podeu posar tanta música com vulgueu, sempre i
quan no supereu el llindar de 100 decibels que segons la OMS marca el límit del dolor
auditiu.
Pel que fa al soroll a dins de casa, entenem que els grups vulgueu fer alguna festa
durant les colònies o durant la vostra estada. Per això, sempre que ens aviseu amb
antelació, podeu posar música fins a les 02:00 de la matinada sense que el volum
suposi una molèstia per a nosaltres o per als veïns. A partir d’aquesta hora, hi ha
d’haver silenci a tota la casa.
Tabac i alcohol. No es pot fumar en tot el recinte de la casa de colònies. Fumar serà
considerat una falta greu.
Les cases de colònies són instal·lacions juvenils amb una funció social i educativa molt
clara i compromesa. Per això, no està permès el consum d’alcohol d’alta graduació, que
també serà considerat una falta greu. Totes les persones que mostrin símptomes
d’intoxicació alcohòlica seran expulsades immediatament de la casa de colònies.

La Mainada
Els infants a casa sempre han de ser sota la tutela i acompanyament d'un adult. Si sou
famílies i voleu una estona pel vostre descans o fer activitats de manera independent
dels vostres infants us podem facilitar un servei de mainadera.
Si sou un esplai sempre heu de deixar un responsable que supervisi la canalla i es
faci responsable del que facin. Així aconseguim que ells tinguin un adult de referència
a qui poder-se dirigir en tot moment i evitarem que la casa i les seves instal·lacions
esdevinguin una joguina i es puguin malmetre.
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Ja veieu que són coses molt senzilles. Creiem que no són difícils de complir, que
permeten un ampli marge de diversió per a totes les edats i que ens ajudaran a fer
que la vostra estada sigui prou agradable com per què vulgueu tornar a casa nostra.
Si malgrat tot, no esteu d’acord amb alguna d’aquestes normes, només ho heu de dir i
podem arribar a un acord satisfactori per a tothom.
Signant aquest document, afirmeu que esteu assabentats de les normes de convivència
i que les accepteu.
Signatura:
Nom i cognoms
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