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Nom de l’emprenedor: Sisco Ciudad
Nom de l’empresa: L’esquirol, Natura i Lleure
Ubicació de l’empresa: C/Alfou, núm. 10. Local 5. Cardedeu
Activitat econòmica de l’empresa: Organització i gestió d’activitats de lleure,
educació ambiental i turisme actiu.
Anys de funcionament de l’empresa: Nou anys
Nom del web: www.naturailleure.com
Contacte: info@naturailleure.com

Com va sorgir L’esquirol, Natura i Lleure?
Sempre he viscut dins el món del monitoratge i la natura i, tot i que era lampista, estudiava
educació ambiental, havia estat vinculat a l’agrupament juvenil escolta i anava fent activitats en
el món rural. Jo tinc una passió per la natura i les persones, així que vaig deixar el meu ofici de
lampista (on per cert em guanyava bé la vida) i vaig apostar per la professionalització del que
m’agradava.

Com van ser els inicis?
M’he dedicat al món de les cases de colònies, la natura, etc., des dels 20 anys, és a dir, en fa
18. Treballava i, alhora, organitzava gimcanes relacionades amb la natura, oferia activitats de
lleure a escoles, ajuntaments, ... però molts cops semblava que no confiessin tant en tu, sense
tenir una empresa constituïda, i a més vivia molt la inestabilitat d’aquest món. Així que vaig
muntar l’empresa fa nou anys. Ara som quatre i ens agrada molt el que fem.

Què oferiu?
Tenim diferents àrees. En primer lloc, la botiga, on pots trobar material de muntanya i llibres
relacionats amb la natura. Després, quant a les activitats, tenim una part de turisme actiu
(ràfting, globus, escalada, parapent, tir amb arc, etc); turisme familiar, oferta d’allotjaments
rurals, cases de colònies amb monitors, per a nens i pares; excursions guiades al Montseny, el
Montnegre, la Ruta del Vallès Rural, etc.

Has dit una cosa que m’ha cridat l’atenció: cases de colònies per a pares?
Si, a nosaltres no ens agrada fer activitats buides, sinó activitats dinàmiques i, a més, pensades
per ajudar a adquirir valors: per ex., fem activitats perquè nens i pares juguin conjuntament o
activitats en la natura on els nens aprenen valors mediambientals, socials, humans... ens
agrada dir que fem activitats vives, sobretot per als nens, perquè considerem que és el més
important i els hem d’ajudar a créixer amb valors.

Aquest seria el vostre valor afegit?
Sí, jo crec que sí. Natura, valors i món rural són els eixos de la nostra activitat. En aquest sentit,
a part de les activitats esmentades, també gestionem l’ “Aula d’entorn natural Can Bosc”
(www.canbosc.es ), i el “Parc d’activitats agroecològiques” de la Tavella (www.latavella.cat), on
avui hem tingut un grup de 50 nens de P4, per exemple. És un centre que vol desenvolupar
una activitat sostenible econòmica, social i mediambientalment; és un centre divulgador de
l’agricultura ecològica, fa educació ambiental a les escoles, realitza itineraris.

Feu més activitats “diferents” per a adults?
Introduïm el concepte de “jugar” dins de celebracions d’adults: per exemple, hi ha un apartat de
“tornar” a la casa de colònies, on els adults que hi van per celebrar un comiat de solter o un
aniversari tornen a fer el joc de nit, excursions, les històries de por... fem animació i lleure per a
adults, però a l’estil “kumbaià”, per dir-ho així. El medi natural et dóna l’espai ideal. El valor
afegit és el de retrobar-se, la convivència. També cal destacar que dins de l’àrea “programes
de vacances” fem turisme adaptat per a persones discapacitades.

Molta innovació, veig, i de caire humanitzador...
Per a nosaltres, un inflable en què els nens salten no té sentit. Cal activitats de lleure, on facin
exercici físic, però cal alguna cosa més: per això treballem en la natura, i amb els valors de
compartir, del respecte, etc. Els nens gaudeixen i aprenen. Hi ha precisament un apartat, el
“juga i aprèn”, on dissenyem i organitzem propostes d’educació mediambiental: per exemple,
activitats en el dia de la jornada de l’aigua, en el dia de la jornada de residus, etc.

Vàreu tenir fonts d’assessorament o de finançament?
No, tot ho vam fer nosaltres.

Relació amb el món rural
Existeix alguna dificultat afegida per emprendre al món rural?
Jo crec que sí. Per exemple, nosaltres portem quatre anys per poder reformar una masia. La
nostra família es dedicava –i encara una part s’hi dedica- a l’explotació agrària i vam pensar
que el millor seria restaurar-la i ubicar-hi l’empresa. Ens hem trobat que hem hagut de fer
papers durant tres anys! Volíem fer aquest negoci i alhora continuar treballant el camp, que
m’encanta, però no hem rebut ni una ajuda! A l’hora de la veritat t’ajudaran la família i els amics,
però no l’administració. Vas amb un problema i no et busquen alternatives. He trobat que són
molt poc flexibles. Fins i tot, havíem pensat de fer una cooperativa, associació... però al final
l’única viabilitat ha estat l’empresa privada i feta només a partir del nostre esforç.

Creieu que el vostre servei ajuda a millorar la qualitat de vida a les zones rurals?
Sempre hem apostat per les persones que viuen al món rural. Treballem per allotjaments rurals,
cases de colònies, restaurants de la zona, etc. Tenim unes 200 empreses amb qui hem
col·laborat en un moment o altre, però mai amb comissió. Nosaltres creiem en l’ajuda mútua,
no en la competència. El que volem és que la gent treballi i visqui. Per exemple, fem un
projecte d’educació ambiental, doncs col·laborem amb el centre d’hípica del costat, la casa de
formatges...És una manera també de veure les coses i de viure: volem donar un valor educatiu
a tot i en la manera de treballar també busquem com tots ens en podem beneficiar.

Valoració actual i objectius futurs
Com valoreu l’experiència?
Jo estic molt content. Tot i que amb la crisi hem baixat un 60% de la feina, per sort no teníem
només un client molt gran, amb la qual cosa potser pots guanyar molt però després et quedes a
zero. Hem diversificat en molts de petits i això ens manté. A nivell personal, treballo en el que
vull i potser ho faig de dilluns a dilluns, però si després un dia em convé fer alguna cosa i
agafar lliure, també ho puc fer. M’agrada tenir la flexibilitat; sempre estic fent coses.

Quins objectius teniu a curt termini?
Sobreviure. Penses en tots els treballadors i l’últim que voldria és deixar algun treballador
sense feina. Faig qualsevol cosa abans que deixar algú a fora. Si en guanyes tres, tres. Si en
guanyes quatre, quatre. No et creguis que guanyem molt: som mileuristes i, de moment,
esperem poder continuar així...

Algun consell per a empresaris novells?
Que no tinguin por. Que tinguin empenta i sempre anar un pas endavant. La misèria porta més
misèria. Si necessites quatre calerons, s’han d’anar a buscar ... Treballar a gust és molt
important i cal anar a totes per poder fer el que t’agrada.

