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Contingut de la iniciativa :
Des de fa uns anys han proliferat a Espanya uns campaments, denominats d'"orientació militar" on
s'hi desenvolupen activitats adreçades a infants i joves on se'ls introdueix a la disciplina castrense
mitjançant múltiples activitats d'inspiració militar que, segons els projectes de cadascun d'ells,
tenen l'objectiu forjar el caràcter, l'autonomia i l'autodefensa dels alumnes.
Aquest tipus de campaments sembla que han servit per omplir, per a determinades famílies, el
buit deixat pel servei militar obligatori a Espanya i segueix una moda iniciada en els Estats Units
d'Amèrica on alguns són autèntics reformatoris per a rehabilitar a joves delinqüents. Fins i tot
molts no empren armes simulades, sinó reals, amb instructors de l'Associació Nacional del Rifle.
Segons la informació recopilada per a la redacció d'aquesta iniciativa, es troben actualment a
Espanya almanco set campaments d'orientació militar, actius especialment els mesos de
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vacances escolars: "Campamento de Orientación Cívico-Militar González Fernández de Córdoba El Gran Capitán", ubicat a Navacerrada (Madrid), s'adreça especialment a persones entre 11 i 21
anys, d'ambdós sexes; "Campamento de Jóvenes Cadetes Millán Astray", ubicat al municipi de La
Solana (Ciudad Real), adreçat a edats entre 11 i 20 anys complerts. Es va celebrar per darrer cop
el 2018; "Campamento Don Pelayo" es troba al municipi de Miraflores de la Sierra (Madrid) i
s'adreça a edats compreses entre 16 i 21 anys; "Campamento Hispaniam Temarr", a La Adrada
(Àvila). Adreçat a edats entre 12 i 20 anys; "Campamento Jóvenes Paracaidistas", a Cartagena
(Múrcia). Edats entre 11 i 21 anys; "Campamento Tercios de Lezo" a Benagéber (València). Edats
entre 11 i 24 anys; "Campamento de Unidad de Operaciones Especiales de l'Armada Espanyola
5º ESTOL", La Unión (Múrcia). Edats entre 13 i 19 anys.
Actualment sembla que no hi ha cap mena de control de la tasca pedagògica d'aquests
campaments, ja que es considera que sols realitzen activitats d'oci sense valor educatiu malgrat
que els campaments militars consultats exposen que una de les seves principals tasques és la
"formació en valors".
A tall d'exemple, i a partir d'informacions extretes del seu web públic, el campament "Tercios de
Lezo" estableix l'assetjament escolar com una de les raons que van impulsar el disseny del
campament. Consideren que aquesta problemàtica no ha de ser subestimada i per això
s'enfoquen en donar una col·laboració en la lluita contra aquest assetjament. Per acabar amb
aquesta pràctica, exposen que "la disciplina militar i l'autodefensa física són els mitjans adequats
per posar fi a actituds d'assetjament escolar".
La cosa no acaba aquí. També consideren que, per diversos motius, els pares es veuen obligats a
delegar l'educació en valors a l'educació formal (l'escola). Ells pretenen "corregir" això atès que
consideren que la institució escolar no ha de complir aquesta funció. Per altra banda, apunten que
hi ha una extrema exposició, per part dels joves, a mitjans de comunicació i a xarxes socials que
"transmeten models de valors forans". Tot plegat, diuen, porta als al·lots joves a ser impregnats de
"comportaments diferents dels de la seva cultura d'origen". Això es pretén corregir des del
campament amb una "restauració dels valors propis de la cultura espanyola a través dels quals
els cadets tenguin eines que orientin el seu judici en situacions on se'ls plantegi un conflicte de
valors".
Un dels altres valors que es vol fomentar és el de l'esperit "patriòtic" amb un coneixement de la
Constitució espanyola, que identifiquen ells com una part important de la identitat nacional.
Paradoxalment a la suposada instrucció en els valors democràtics que emanen de la Carta
Magna, en el cas del campament "Don Pelayo", l'escut del mateix és la silueta del mític cabdill de
la "Reconquesta" creuada per una pala de sapadors i un HK, el fusell de les Forces Armades
espanyoles, sobre la bandera de l'Estat. La connexió, tot i que no admesa directament, és evident
amb la simbologia de l'extrema dreta. També costa molt de creure que en un recinte que porta el
nom de José Millán Astray (1879-1954), militar feixista espanyol al qual se li atribueix el crit de
"¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!" es puguin desenvolupar activitats de foment dels valors
democràtics i de creixement personal d'educació en valors... que no siguin els de la ultradreta.
A banda d'aquests suposats "valors", també s'imparteixen i duen a la pràctica altres activitats,
totes elles lligades amb un esperit d'instrucció paramilitar i vinculades amb el maneig d'armes de
foc. La majoria de campaments inclouen la pràctica de tir "airsoft": armes que en comptes de
bales disparen bolles de plàstic. Tot i que no són mortals, no són en cap cas inofensives malgrat
els anuncis d'aquests campaments diguin el contrari. Un impacte a un ull pot causar lesions
irreversibles i per aquest motiu les pràctiques es realitzen amb ús d'ulleres i protectors bucals i el
seu ús està prohibit a menors de catorze anys.
Les altres activitats se centren en el següent: classes de "comportament militar"; classes
pràctiques de primers auxilis; defensa personal bàsica; exercici diari basat en pràctiques de
supervivència i marxes militars; escalada; "pista americana"; pràctica amb armes de foc per a
usos militars o policials; exercicis aquàtics; homenatge a la bandera de l'Estat; visites de caps i
oficials veterans de l'Exèrcit; visites a bases militars en actiu; foment d'activitats
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Com es pot observar, és una mescla ambigua de pràctiques esportives mesclades amb un
ensinistrament castrense com si aquest fos, de per si, un valor. No sembla que gran part
d'aquests valors casin amb el que es vol impulsar des d'un model educatiu inclusiu, que eduqui en
el valors de la pau i la solidaritat i que fomenti l'expressió dels alumnes en llibertat, concòrdia i
tolerància.
Cal dir que, com a tret positiu, les normes d'accés estableixen una prohibició taxativa d'entrada a
nins i nines que hi siguin enviats en contra de la seva voluntat com a resultat d'un càstig o
iniciativa dels pares sense el consentiment del menor. Això no lleva, però, que el caràcter voluntari
dels alumnes eximeixi de la necessitat de regular moltes de les activitats que es desenvolupen en
aquests campaments, específicament aquelles relacionades amb l'ús i foment de la violència en
qualsevol de les seves variants: ús d'armes de foc; lluita cos a cos; cursos d'autodefensa per a la
resolució de conflictes de convivència; etc.
L'Administració és l'encarregada de vetllar pels drets de la infància i impulsar iniciatives
educatives per a la pau, no sols en l'ensenyament formal, sinó també en tots els àmbits: personal,
familiar i social. Per aquest motiu, el corpus normatiu estatal i internacional estableixen tota una
sèrie de preceptes per apartar als menors d'edat de la violència, en qualsevol de les seves
formes.
La Convenció dels Drets dels Nins, aprovada per l'ONU en sessió de 20 de novembre de 1989,
estableix que els nins tenen dret a desenvolupar-se i a rebre una educació que els protegeixi de la
violència.
L'assemblea Genera de l'ONU va adoptar la Resolució A/RES/54/263 del 25 de maig de 2000,
amb entrada en vigor el febrer de 2002, del "Protocol facultatiu de la Convenció sobre els
Drets del Nin relatiu a la participació dels nens en conflictes armats". El seu articulat disposa,
entre d'altres, el següent:
Article 3
1.

Els Estats elevaran l'edat mínima, comptada en anys, per al reclutament voluntari de
persones a les seves forces armades nacionals per damunt de la fixada en el paràgraf
3 de l'article 38 de la Convenció sobre els Drets del Nin 1, tenint en compte els principis
formulats a l'esmentat article, i reconeixent que en virtut d'aquesta Convenció els
menors de 18 anys tenen dret a una protecció especial.

La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la Infància i l'Adolescència de les
Illes Balears, estableix en el seu articulat tota una sèrie de preceptes per tal de preservar als nins
i adolescents d'entorns de violència:
Article 3. Interès superior de la persona menor d'edat
(...)
1.

c) La garantia que la seva vida i el seu desenvolupament tenguin lloc en entorns
adequats i lliures de violència.

(...)
Article 35. Dret a la prevenció i la protecció contra la violència
1.

Les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les competències
respectives i per protegir la integritat de les persones menors d'edat, han d'aprovar,
desenvolupar i executar programes destinats a adoptar mesures preventives per
protegir-les contra tota forma de violència.
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(...)
Article 52. Prohibicions i limitacions
1.

Queda prohibit vendre, llogar, exhibir i oferir a persones menors d'edat publicacions,
vídeos, videojocs o qualsevol altre material audiovisual de contingut pornogràfic,
d'apologia de qualsevol forma de delinqüència, d'exaltació de la violència o que la
incitin, d'explotació en les relacions interpersonals, que reflecteixin un tracte degradant,
sexista o discriminatori cap a les persones amb diversitat funcional, contraris als drets
reconeguts per l'ordenament jurídic o que resultin perjudicials per al desenvolupament
de la seva personalitat, i també emetre'ls o projectar-los en locals o espectacles als
quals estigui permesa l'assistència de persones menors d'edat, i difondre'ls per
qualsevol mitjà entre infants i adolescents.

(...)
Article 53. Establiments i espectacles públics
1.
2.

Es prohibeix l'entrada i la permanència de persones menors d'edat als establiments,
locals o recintes següents:
a) Aquells en què tenguin lloc activitats o espectacles violents, pornogràfics, de
maltractament animal o de contingut perjudicial per al desenvolupament correcte de la
seva personalitat.

(...)
Article 90. Polítiques de prevenció en matèria de relacions socials
Les polítiques de prevenció en matèria de relacions socials tenen com a objectius principals:
1.
2.
3.
4.

a) El foment dels valors de solidaritat, civisme i respecte als drets humans.
b) La prevenció de tota classe de violència i dels abusos sexuals entre persones
menors d'edat.
c) El foment de programes de consum responsable.
d) L'orientació per a l'ús adequat de l'oci i del temps lliure.

(...)
Article 238. Infraccions greus
(...)
1.

G) Oferir, vendre, llogar, difondre per qualsevol mitjà als infants o adolescents, o
exposar públicament, de manera que quedin lliurement al seu abast, publicacions,
objectes, materials audiovisuals, jocs informàtics o materials de qualsevol naturalesa
que incitin a la violència i a activitats delictives o a qualsevol mena de discriminació, o
que tenguin un contingut pornogràfic o incitin al consum de substàncies o a la comissió
d'actuacions que generen addiccions perjudicials per a la salut d'infants i adolescents, o
que els siguin perjudicials, o que incitin a tenir actituds o conductes que vulnerin els
drets i els principis reconeguts en la Constitució o en aquesta llei. La responsabilitat
d'aquestes accions correspon als titulars dels establiments i, si escau, a les persones
físiques infractores.

(...)
A l'Addenda al Pacte Balear per la Infància, signat entre tots els partits polítics amb
representació parlamentària a la legislatura 2019-2023 (excepte el partit VOX-Actua Baleares),
UNICEF i l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, el passat 19 de novembre de 2019, s'hi
estableix el següent:
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Cal adoptar totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives apropiades per a
protegir a l'infant contra tota forma de violència. Aquestes mesures de protecció haurien de
comprendre procediments eficaços per a l'establiment d'actuacions que proporcionin l'assistència
necessària al nen o nena víctima de la violència, així com programes encaminats a la prevenció
d'aquesta.
El Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Primària a
les Illes Balears (modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig) estableix, pel que fa als valors en
contra la violència que han d'imperar en l'ensenyament per al nivell referenciat el següent:
Article 4. Objectius
1.

Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi d'acord,
preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com
el pluralisme propi d'una societat democràtica.

3.

Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els
permetin desenvolupar-se amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, així com en
els grups socials amb els quals es relacionen.

(...)

(...)
14. Desenvolupar les capacitats emocionals i afectives en tots els àmbits de la personalitat
en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als
prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips relacionats amb la diversitat sexual i de
gènere.
(...)
Article 11. Elements transversals
(...)
3.

S'ha de fomentar l'aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de conflictes en
tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten
la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la democràcia, el respecte
als drets humans i el rebuig a la violència, el respecte i la consideració a les víctimes
del terrorisme, la pluralitat, el respecte a l'Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de
qualsevol altre tipus de violència.

Article 22. Programacions docents
(...)
4.

La programació docent ha de comprendre, com a mínim en algun curs de l'etapa, la
prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de qualsevol forma de
violència, racisme o xenofòbia, inclòs l'estudi de qualsevol crim contra la humanitat.

(...)
El Decret 34/2015, de 15 de maig pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària
Obligatòria a les Illes Balears, modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig, s'expressa en
termes idèntics a l'anterior pel que fa al tractament de qualsevol forma de violència.
Finalment, el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006,
de 26 de juliol, integral de la joventut regula els principis generals i la normativa
complementària, mentre els consells insulars no aprovin els reglaments per als seus territoris
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respectius, així com les competències reservades al Govern i a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en relació amb les matèries segu¨ents: 1. Les escoles d’educació
de temps lliure infantil i juvenil; 2. Els cursos conduents als diplomes de monitor/a i de director/a
d’educació en el temps lliure infantil i juvenil; 3. Les activitats d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil; 4. Les instal·lacions juvenils radicades a les Illes Balears; 5. El Programa del Carnet Jove
Europeu a les Illes Balears; 6. El Cens autonòmic d’entitats juvenils i entitats prestadores de
serveis a la joventut i els censos insulars respectius.
En concret, el seu Títol III estableix la regulació que ha de regir les activitats d'educació en el
temps lliure infantil i juvenil i cal destacar el següent:
Article 39. Projecte educatiu
1.

2.

Les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a l’àmbit
territorial de les Illes Balears s’han d’ajustar a un projecte educatiu que ha d’establir,
com a mínim, una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu, de
promoció de la salut o recreatiu que es vulguin dur a terme, els seus objectius, la
llengua vehicular i els mitjans de què es disposi.
Així mateix, i tenint en compte el grau de dificultat i risc en el desenvolupament
d’aquestes activitats, ateses l’edat, la destresa necessària i la formació prèvia dels
infants o joves a qui van adreçades, el projecte ha d’incloure una avaluació dels riscs
de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es deriven
d’aquestes activitats.

Article 42. Persona o entitat organitzadora de les activitats
S’entén per persona o entitat organitzadora d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i
juvenil els organismes públics competents i les entitats privades, amb ànim de lucre o sense, i
també les persones físiques amb capacitat jurídica i capacitat d’obrar, sempre que, de manera
habitual o ocasionalment, desenvolupin un programa o projecte educatiu d’activitats d’educació en
el temps lliure infantil i juvenil que fomenti la formació i l’educació en valors, els drets humans, la
cohesió social i la igualtat entre homes i dones.
Queda palès, per tant, que hi ha un elevat consens en apartar als menors de les pràctiques que
impliquin l'ús gratuït de la violència, la tinença d'armes o l'ús de la violència per a la resolució de
conflictes, sigui quina sigui la seva natura. També és evident que aquests campaments que
pretenen formar "nins soldat" s'escapen no sols al control de les Administracions responsables en
matèria educativa i de lleure o esport, sinó que també de la supervisió dels Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat. Sota l'aparent paraigua d'un campament estiuenc, s'hi amaga una
trivialització de la violència, dels conflictes armats i s'hi intueix una predisposició per a la
convalidació de determinades posicions ultres, amb un rebuig cap al diferent i amb un impuls a la
resolució violenta dels problemes de convivència.
Per tot això, els grups parlamentari sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar les disposicions
administratives i normatives que calguin per tal de prohibir qualsevol campament o programa
d'oci, adreçat a persones menors d'edat, on s'hi desenvolupin activitats lligades amb el foment de
la violència, l'ús d'armes o la pràctica d'una disciplina militar que no comptin amb l'autorització
expressa prèvia dels òrgans competents en matèria de regulació de l'oci d'infants i joves a les Illes
Balears.
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Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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