
 

GUIA PRÀCTICA DE CLAN (per a coordinadors perduts) 
  
EL PAPER DEL COORDINADOR 
 

- Vigilar que es facin coses (ja des d’ara us obliguem a renegar dels caus passats 
en un bar, passant el rato). 

- Nexe amb el consell 
a)  ajudant al Clan a entendre de què es parla 
b) burxant perquè el Consell es preocupi pel Clan i els tracti com a 
membres de Consell 
 

(BRANCA JOVES PROPOSA: L’arribada d’un nou Clan al Consell ens dóna una 
oportunitat esplèndida per a plantejar-nos com volem funcionar; mirar de fer que 
el Consell sigui “suportable” pel Clan pot ser una excusa per a plantejar-nos la 
manera de funcionar, redefinir les tasques del personal, etc.) 
 
- Motivar. Motivar. Motiivaaaaaaaaaaaaar. 
- Assegurar-se que tothom participa 

 
EN TEO VA A CONSELL 
 

- Han de ser membres de ple dret de Consell. 
- Cal motivar que opinin i participin com la resta de membres del Consell. 
- Importantíssim: cal que se sentin integrats (en tant que grup de clan i com a 

persones) en el grup. 
 
(BRANCA JOVES PROPOSA: Fer festes de benvinguda (preparades pel Consell o, 
fins i tot, pel propi clan) és un gran invent; es tracta que els claners se sentin 
membres del grup, i cal que el consell prengui part activa en fer-los sentir un 
més). 

 
EL PAPER DEL CLAN 
 

-     L´aprenent de mestre 
- Que s’involucrin en la vida de les unitats és també una bona idea: preparar 

activitats per a les altres unitats, que facin de caps als campaments. 
 
(OJU! BRANCA JOVES AVISA: no es tracta que facin de cuiners ni de retalladors de 
cartolines. La idea és que “practiquin” el fer de cap; així aprenen què vol dir 
realment, i com es fa... Això vol dir que els claners haurien de participar en les 
reunions de preparació dels caus, en les interminables tardes de Marxants, en les 
valoracions, etc.) 
 

TEMPS LLIURE ÉS UNA PARAULOTA 
 

Cal que, a més de tot això, el Clan destini un temps a realitzar un projecte propi. 
Que faci de Clan; això els donarà l’excusa per aprendre a funcionar com a grup (que 
de fet és el que necessitaran si passen a fer de caps i han d’actuar com un Consell 
d’agrupament), i els permetrà realitzar-se, organitzar-se el seu propi projecte. 
Voleu idees?:
 
 



 

- implicació social (reivindicacions de les problemàtiques que els preocupin 
dins el seu entorn, participar en un projecte d’implicació social (rehabilitació 
d’habitatges, una del tipus “Ei/Casc antic”, cooperació amb alguna entitat del 
barri o poble....) 

- viatge (intercanvi, ruta, turisme, camp de treball (nacional, internacional)...) 
> Cal anar en compte de no destinar toooooooots els caus a fer activitats per a 
recopilar diners... 


