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una generació perduda 
(en la immensa mar blava)
Comença a ser massa habitual sentir expressions que 
fan referència a la gent jove d’avui com una generació 
perduda. Segurament, la crisi actual és de les més pro-
fundes que hem experimentat en les darreres dècades. 
Si més no, la situació econòmica i social és comparable 
amb la viscuda durant la transició democràtica, amb 
dades d’atur i de poder adquisitiu semblants, i amb 
unes expectatives socials i polítiques que penjaven de 
pocs fils. Tot plegat, però, amb una diferència notable: 
el nivell de formació global del jovent actual és molt 
més elevat, en quantitat i en qualitat, que la corres-
ponent cohort d’edat d’aquell moment.

S’acostuma a explicar que la generació que va néi-
xer i créixer en plena democràcia, que ha viscut en 
una situació de creixement econòmic sostingut (però 
insostenible) i que ha gaudit de quotes de benestar 
desconegudes a casa nostra, pagarà els plats trencats 
d’una gestió que només podem qualificar de cínica, 
per no qualificar-la de clarament enganyosa.  

Un model econòmic basat en l’especulació i l’acumu-
lació, que juga amb cicles d’expansió i de recessió, i 
que fomenta la immediatesa i la manca de consciència 
sobre el futur, aboca a la passivitat, l’apatia, l’immobi-
lisme i el conformisme. Els símptomes es manifesten 
quan el virus ja està instal·lat al cos: por a l’esdeveni-
dor; cansament d’esperar allò que no acaba d’arribar; 
pèrdua d’autoestima; desafecció social i política.  La 
conseqüència pot ser un individualisme que apareix 
com el darrer argument per garantir la supervivència, 
per suposat la del més fort. Els joves d’avui, i potser 
de tots els temps, són el reflex d’una generació adulta 
que no ha sabut materialitzar els seus somnis. Han fet 
el que se’ls ha demanat i s’han format com mai cap 
altra generació ho havia fet abans; han mantingut una 
actitud potser excessivament tolerant amb la situació 
ben bé fins que la situació s’ha extremat molt, i han 
respost tímidament a les urnes i al carrer. El tsunami 
conservador que està envaint les mentalitats de les 
gents europees, aquesta immensa mar blava que ha 
guanyat eleccions però també esperits, vol fer front 
al futur sense joves, que marxen i es busquen la vida 
com poden. I, com sabem, no hi ha futur sense joves. 
Per algun lloc hem de començar a canviar les coses.www.cmsc.cat

A Roser Capdevila i Valls, 
creadora de Les Tres Bes-
sones,  homenatjada per 
l’Ajuntament de Barcelona, 
als premis 8 de març- Maria 
Aurèlia Capmany d’enguany, 
per “la contribució del seu 
treball  a la promoció de 
la coeducació entre els in-
fants i de la coresponsabi-
litat entre dones i homes”.

A les Mestres Àvies Recupe-
radores de Contes, un grup 
de mestres jubilades que re-
corren les escoles explicant 
contes. Proporcionen una 
bona base de transmissió 
oral als infants i formen part 
de les gairebé 250.000 per-
sones dedicades al volunta-
riat social a Catalunya. 

A Eurovegas perquè supo-
sa  una agressió territorial 
al Delta del Llobregat, per-
què pretén imposar una llei 
pròpia a Catalunya i perquè 
proposa un tipus d’oci in-
compatible amb els valors 
de l’esplai.
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Casals
Camps 

 de treball

activitats d’estiu de la fundació 
catalana de l’esplai

per a infants i joves 
dels 3 als 18 anys

Colònies

www.esplai.org/encerta
902 10 40 30

marc dinarès, 
gerent del club muntanyenc  sant  cugat

“treballem per una 
societat amb valors”

va deixar la feina de consultor fi-
nancer en una multinacional per 
aportar els seus coneixements al 

club on és soci des que va néixer, perquè 
li agrada treballar al tercer sector per una 
causa altruista . llicenciat en ade i  tècnic 
d’esports de muntanya, va fer un canvi de 
plantejament de vida i està feliç entre al-
tres coses “perquè puc destinar temps al 
més important per a mi, la família ”. 

Com arriba una associació a ser un re-
ferent de ciutat? 
El club Muntanyenc va néixer al  1944.   
Va créixer i es va diversificar. Fruit de tot 
aquest creixement, d’aquesta incorporació 
de noves disciplines i d’obrir també el ven-
tall d’activitats a infants i s’ha convertit en 
un referent a Sant Cugat. 

Des de quina edat es poden fer activitats? 
Ara estem començant a oferir-ne a partir 
dels tres anys i per dalt no hi ha marge 
d’edat; tothom que vulgui fer una activitat 
amb nosaltres pot fer-ho, sempre que les 
cames li aguantin. 

Compartiu objectius entre les seccions? 
Nosaltres tenim un objectiu comú que és 
el treball per fer una societat amb valors. 
Parlem de valors com ara la solidaritat, 
l’altruisme, el companyerisme, l’amistat, 
la cooperació... tot això ho vertebrem des 
de les activitats de les seccions. 

A quanta gent arribeu? 
Ara som prop de 2.350 socis. Si suméssim 
totes les persones que fan activitats tin-
dríem unes 15.000/any. Organitzem molts 
esdeveniments que són de ciutat, com la 
marxa infantil amb 3.000 infants o la mitja 
marató, conjuntament amb el Club Tennis 
Natació Sant Cugat. 

Teniu molts voluntaris? 
Actualment, estem parlant d’unes 300 
persones. El més important, però, és que 
l’entitat és possible gràcies als voluntaris, 
perquè dinamitzen l’activitat. Els volun-
taris bàsicament són els dirigents de les 
seccions i els col·laboradors.  

Quina importància té a una bona gestió? 
És bàsica en tots els àmbits, també en el 
de les entitats sense ànim de lucre.  Con-
siderem molt important portar bé tots els 
requeriments fiscals, legals o laborals.  Per 
això, arriba un moment que s’ha d’optar 
per tenir personal remunerat. És l’opció 
que ha pres el CMSC, amb un gerent i un 
nucli d’estructura que dóna suport a les 
activitats des dels àmbits purament admi-
nistratius i gestiona tot el que genera l’ac-
tivitat, sense entrar en la seva programació. 

També teniu serveis que contracteu? 
Tenim contractats els serveis de Suport 
Associatiu, que ens fa un assessorament 
fiscal, laboral, comptable... El que més 
valoro és la garantia que genera, el fet de 
ser una entitat com la teva i que  et tracta 
amb l’empatia que et tracta una associació 
que treballa amb uns objectius similars. 

Com a futur, cap a on voleu anar? 
El futur vindrà pel creixement de l’acti-
vitat i per fer-la ben feta i d’una manera 
sostenible, sempre continuant difonent els 
nostres valors que són la nostra raó de ser . 


