primavera 2016
Núm.

94
pòster
central
Decora la
paret amb
la llei
escolta i guia

Identitat
escolta i guia

Visita la

nostra exposicio
de tendes i el

Descompte
s
per agrupam
e
esplais i asso nts,
ciacions!
Enviament
a domicli
(consulteu

nostre web

condicions)

Rocky 4

Paine 4

133,40€

179,99€

Pes: 5,8 kg
Places: 4
Funda: 57x14cm

Pes: 5,8 kg
Places: 4
Funda: 60x20cm

(IVA inclòs)

Compra
on-line:
LA BOTIGA
DEwww.brownsea.net
L’ESCOLTISME I L’ACAMPADA
Compra
per
telèfon
: 93 424 25 66
Compra on-line: www.brownsea.net
Compra
la botiga:
Calàbria,
( L1 Rocafort)
Compraa per
telèfon:
93 42488
25· Barcelona
66
Compra a la botiga: Calàbria, 88 · Barcelona ( L1 Rocafort)

Vine als

Centres Escoltes
,

la nostra xarxa d equipaments amb valors

Aula Natura
Can Palós
Sant Boi del Llobregat

Refugi
Mas Olivet
Macanet de Cabrenys

93 590 27 00
info@centresescoltes.c a t
www.centresescoltes.c a t

(IVA inclòs)

Segueix-nos:
Brownsea Barcelona
Segueix-nos:
info@brownsea.net
Brownsea
Barcelona
info@brownsea.net

Preu
especial

agrupaments i
equips de MEG

Montserrat
International
Scout Centre (MISC)

Editorial
primavera 2016
Núm.

94

La identitat escolta i guia més enllà del cau

pòster
central
Decora la
paret amb
la llei
escolta i guia

3
4
6

7

12

13

14
15

16
17

18
20

Identitat
escolta i guia

Editorial
Notícies MEG
Coneixent...
La nova Taula Executiva
Marta Gilabert · Laura
Constansó
Dossier:
Música i escoltisme
>>Reportatge
El camp base de l’escoltisme
i el guiatge
>>MEG Opina
Carles Moyano · Mireia
Serrano
>>Maneres de fer
La identitat escolta a Llops
i Daines
>>Recursos
Els menhirs de la unitat
>>Calaix de projectes
El llibret de Promesa de la
Demarcació de Girona
InForma’m
Vivim les formacions
Espai natura
Rutes per la zona sud del
Parc Natural del CadíMoixeró
D’on va sortir
La Taula Pedagògica
Gent de Moviment
Raül Molina

Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya
@EscoltesiGuies
MEGCatalunya

info@escoltesiguies.cat
www.escoltesiguies.cat

Moltes vegades ens hem reconegut entre escoltes i guies més enllà
del cau, per una manera de ser i de fer, d’implicar-nos i de liderar,
de treballar per allò que creiem i amb dinàmiques positives. I
segurament ens preguntarem: “Per què? Què és el que compartim
i ens dóna uns trets diferencials?” Al cau aprenem a espavilarnos, amb tot el que això comporta! Som ja que els valors que com
a caps i entre els mateixos infants transmetem ens defineixen
com a escoltes: compromís, esperit crític, voluntariat, servei,
participació, treball en equip… I fem d’acord amb un mètode que
hem interioritzat tant que massa vegades el treballem sense serne conscients.
Per fer una tasca educativa de qualitat i aconseguir que els nostres
infants i joves s’impregnin i desenvolupin aquesta identitat
escolta, hem de treballar el Mètode de forma conscient. Hem de
saber aprofitar els campaments i els espais vivencials de cada cap
de setmana, fer bons projectes, treballar l’espiritualitat des del
Mètode i viure la natura amb tot el seu potencial. Tots aquests
elements, entre d’altres, ens ajudaran a créixer i a fer créixer els
nostres infants i joves, i també els companys, i a millorar dia a dia
sent coherents amb nosaltres mateixos.
I ens adonarem que tenim una vinculació especial amb totes les
persones que en algun moment o altre han viscut l’escoltisme.
Perquè el Moviment és una escola de vida i, com sempre s’ha dit,
un és escolta per tota la vida, i porta la identitat escolta i guia més
enllà del cau.
Taula Executiva
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Notícies MEG
Diada del Pensament 2016

Com cada 22 de febrer, els escoltes i guies d’arreu del món vam celebrar
la Diada del Pensament. Aquesta data és i seguirà sent una bona oportunitat per prendre consciència de la gran presència que té l’escoltisme i el
guiatge arreu del món, i per imaginar tots junts i juntes com hauria de
ser aquest món millor que volem.Precisament, per prendre consciència
i visibilitzar la gran presència de l’escoltisme al nostre país, enguany
vam dur a terme una campanya a les xarxes socials. Ens vam fer fotografies amb el fulard posat, acompanyades i acompanyats d’amics, i vam
desafiar altres persones a fer-ho per omplir les xarxes de fulards amb les
etiquetes #DiadaPensament2016 i #somdecau.

La Murga torna a Lleida
El proper mes de març es durà a terme la tercera edició del projecte Murga, una experiència d’aprenentatge i servei que consisteix a crear un
espai de convivència i cooperació entre joves escoltes i guies i persones
en risc d’exclusió social al llarg de cinc dies. Els objectius de la Murga
són, per una banda, sensibilitzar els joves sobre les condicions de vida
que generen les situacions de pobresa i les múltiples causes que la provoquen, i, de l’altra, rehabilitar i mantenir habitatges que permetin
revertir o, com a mínim, esmorteir les conseqüències de viure processos
d’exclusió social, per tal de promoure alhora una visió crítica i transformadora entorn de l’habitatge.

Més de 400 persones reben la Llum de la Pau
a Sant Boi

“Som, fem,
transformem”:
700 caps participen
en l’Assemblea
General a Cervera

En la 39a Assemblea General
Ordinària de MEG, celebrada el
23 de novembre al Gran Teatre
de la Passió de Cervera, prop de
700 voluntaris i voluntàries vam
aprovar un nou pla estratègic; vam
escollir el nou comissari general,
la nova secretària i la nova administradora de la Taula Executiva, i
vam decidir seguir endavant amb
l’organització d’una macrotrobada
escolta i guia que es durà a terme
l’abril del 2017 a Tàrrega.
Un dels punts més destacats del
plenari va ser l’aprovació del Pla
Estratègic de MEG, titulat “Som,
fem, transformem”, que marca la
direcció a seguir per l’entitat en els
propers anys. El pla estableix tres
grans objectius: identitat escolta i
guia, participació i impacte social.

Ja tenim nom per
a la macrotrobada!

Enguany, la rebuda de la Llum de la Pau es va dur a terme a Sant Boi de
Llobregat el diumenge 13 de desembre. Va ser organitzada per l’AEiG Sant
Ramon Nonat, que la va emmarcar en els actes de celebració del seu 50è
aniversari. La flama va arribar de la mà dels Truc de l’AEiG Montpalau,
que l’havien anat a recollir a França, i amb els cants de cinc corals d’adults
de Sant Boi. Després del parlaments de l’AEiG Sant Ramon Nonat, els
comissaris generals de MEG i l’alcaldessa de Sant Boi, dues corals infantils
van acompanyar la vetllada cantant nadales mentre la llum es repartia entre
la gent de la plaça. Finalment es va tancar l’acte amb una xocolatada popular
i un espectacle d’animació infantil.
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El 29 i 30 d’abril del 2017, se
celebrarà a Tàrrega la trobada
general d’escoltes i guies de
Catalunya. Serà un esdeveniment
especial i únic; la trobada més gran
de l’escoltisme i el guiatge català
que s’hagi fet mai. Necessitàvem
un nom per aquest gran projecte...
i ja el tenim: JAMBORINADA!

Notícies MEG
MEG participa en el Projecte per a la Participació
Infantil de la PinCat

El 28 de novembre va tenir lloc a Barcelona el “Seminari per a l’impuls
de la participació infantil en el governament de les entitats”, organitzat per la Plataforma d’Infància de Catalunya (PinCat). En representació de MEG, hi van assistir els CiLL de l’AEiG Sant Adrià i els PiC de
l’AEiG Roger de Flor de Tiana, juntament amb l’equip motor de participació infantil. El projecte durarà tot el curs i pretén promoure la participació infantil en el funcionament de les organitzacions i la incorporació dels infants en els consells i espais de decisió i organització
de les entitats. Hi participen entitats d’arreu del territori, amb infants i
joves d’edats i tipologies socials diverses.

Reivindiquem la feina dels esplais i els agrupaments
en el debat sobre el dret al lleure educatiu

El mes de novembre MEG va participar, juntament amb representants de
les principals entitats socials i educatives, en el debat “El dret en el lleure educatiu. Un repte per a la nova legislatura”, organitzat per la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Del debat es van desprendre
les següents idees: cal garantir que l’educació en el lleure no se segregui; és
important seguir demanant el reconeixement de l’associacionisme educatiu
de base voluntària; cal augmentar les sinergies amb les escoles i la comunitat
educativa; cal seguir reivindicant que no eduquem només per al lleure, sinó
que eduquem per a la vida, i cal valorar els aprenentatges al cau i a l’esplai.

Escoltes de Figueres
i joves sahrauís a
“Junts pel lleure”

Els trucaires de l’AEiG Sant Pere
van viatjar al desembre al campament de refugiats sahrauís de
Smara en el marc del seu projecte
d’intercanvi cultural, lúdic i
social “Junts pel lleure” amb la
intenció de compartir recursos
perquè els joves del campament
poguessin organitzar les seves
pròpies activitats de lleure. Van
aprofitar també per conèixer els
Scouts del Sàhara Occidental i
compartir amb ells la visió de
l’escoltisme i el guiatge d’ambdós
països. Ara es troben en la fase de
difusió de l’experiència i de sensibilització de la població catalana
sobre la situació i el conflicte polític del poble sahrauí. El projecte va
rebre el segon guardó dels premis
“Jove, proposa!” de la Federació
d’Ateneus de Catalunya.

Nou conte sobre
mossèn Batlle
i l’escoltisme

MEG destina l’1% dels ingressos a un projecte de
sensibilització sobre les persones refugiades i les
migracions
El jurat ha decidit atorgar l’import íntegre de la convocatòria de l’1% solidari de MEG al projecte “Parlem de drets. Eines per entendre i actuar
envers la crisi de les persones refugiades i les migracions”, de Stop Mare
Mortum i el Servei Civil Internacional de Catalunya, que té com a objectiu
visibilitzar les persones refugiades a partir de l’educació i la sensibilització.
El projecte pretén donar a conèixer, no tan sols la situació actual, sinó també abordar les causes d’aquesta crisi, i alhora aportar eines que facilitin un
canvi social en què els ciutadans i les ciutadanes estiguem més involucrats
en l’àmbit de l’asil, el refugi i les migracions.

El conte Petita història de mossèn
Batlle i l’escoltisme repassa la
història de vida del sacerdot i
pedagog Antoni Batlle i Mestre,
impulsor de l’escoltisme catòlic a
Catalunya que va dedicar la seva
vida al Moviment. El llibre l’han
escrit Coque Piña i Ricard Pedrals
i l’ha il·lustrat Pilarín Bayés.
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Coneixent...
Composició de la nova Taula Executiva
Aprovada a l’Assemblea General del 22 de novembre del 2015 a Cervera
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Marta Gilabert
Secretària tècnica
Demarcació del
Barcelonès
Formo part de l’AEiG Santa
Maria de Vista Alegre de
Girona des que tenia set
anys. En fa sis que sóc cap i
actualment també sóc cap
d’agrupament.

Laura Constansó
Secretària tècnica
Demarcació de l’Alt Ter
Membre de l’AEiG Compte Jofre
Verge de Rocaprevera de Torelló.
Va ser cap de RiNG, PiC i PiMs.
A l’Alt Ter, és membre de l’Equip
Vespella i formadora de FOCA.

La meva feina consisteix a atendre les demandes,
els dubtes i els problemes dels agrupaments
del Barcelonès. A partir d’aquí, faig tasques
administratives, de gestió d’espais i materials;
faig el seguiment dels mil i un projectes de la
demarcació i m’encarrego de tot el que té relació
amb les formacions.

La principal tasca de la secretaria tècnica és donar
suport a l’Equip de Demarcació en tots els àmbits;
als equips de formació, preparant material formatiu i brindant suport logístic, i als agrupaments,
oferint-los atenció personalitzada en funció de
les seves necessitats, ja siguin subvencions, campaments, tasques administratives... A part d’això,
també és l’encarregada de gestionar el Centre
Escolta de la Rectoria de Vespella.

“M’agrada implicar-me en projectes del meu entorn
que ajudin a deixar el món millor de com l’hem
trobat. Crec en l’educació com a eina de canvi i, com
que estic enamorada del meu agrupament, els caps
de setmana pujo a Girona per seguir fent més cau!”

“El meu temps lliure el dedico als amics i la família.
M’agrada molt la muntanya i també em podeu trobar
implicada en el teixit associatiu del meu poble. Quan
tinc més temps, m’encanta viatjar i sempre estic
pensant quin serà el poper destí.”
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Reportatge

El camp base de
l’escoltisme i el guiatge
Text: Judit Meix / Foto: AE Montnegre

Dins de l’escoltisme trobem maneres de fer de tots els colors: hi ha qui s’oblida
el fulard cada cap de setmana i a qui només li falta tatuar-se la llei escolta al
pit; hi ha agrupaments que compten 50 anys de vida i hi ha agrupaments que
enguany celebren el seu primer aniversari. Però, malgrat la diversitat, hi ha una
cosa que ens uneix: tothom marxa de campaments. De nord a sud i d’est a
oest, podríem afirmar que aquesta activitat conté l’essència de l’escoltisme?
És fàcil que haguem de recórrer
als orígens per entendre i explicar algunes de les nostres pràctiques actuals, i és que hem de
tenir en compte que l’escoltisme
va néixer fent uns campaments.
Ni més ni menys.
L’any 1907, Baden-Powell va
decidir endur-se un grup de
joves a l’illa de Brownsea (Anglaterra) per tal de ensenyar-los
l’exercici de l’acampada. Des de
llavors, l’escoltisme ha crescut i
evolucionat, però no ha perdut
aquest costum. Els campaments
són una de les activitats que han
perdurat al llarg del temps i, en
general, és una pràctica pròpia de
l’escoltisme i el guiatge que es du
a terme arreu del món.
En el seu llibre Escoltisme per
a nois, Baden-Powell descrivia
l’acampada com “una part molt
agradable de l’escoltisme”. A més,
afegia: “Assolireu una salut i una

felicitat que les parets i el fum de
les ciutats mai no us proporcionaran.” Qualsevol persona que ha
anat mai de campaments sabrà
que això no és pas cap mentida:
l’aire fresc de les muntanyes, els
banys al riu, les vetlles a la vora
d’un fanalet i la companyonia
d’aquelles amistats que tant t’han
acompanyat durant els teus anys
escoltes. Viure uns campaments
és viure una infinitat de moments
màgics que convertim en experiències. I aquestes experiències,
passats els anys, les recordem
amb una nostàlgia melancòlica
que ens encongeix el cor.

Campaments fets per i
per a infants i joves
Els campaments són una de les
eines educatives més potents
amb les quals comptem en
l’escoltisme i el guiatge. Aquesta
pràctica ens permet fomentar el
creixement personal dels nostres
infants i joves mentre treballem

els dinamismes que configuren
el nostre mètode de treball: el
progrés personal, el compromís,
el joc institucional, el petit grup
i la fraternitat universal. Tot i
això, que els infants marxin uns
dies de casa a l’estiu per conviure
amb nens i nenes d’edats similars no és una pràctica exclusiva
de l’escoltisme i el guiatge. Hi
ha diverses entitats i organitzacions que també ofereixen
aquest servei de lleure, preparant activitats, coordinant una
casa de colònies o campaments,
i cantant i fent danses amb
infants i joves. Malgrat que a la
pràctica sembla que la tasca és la
mateixa, si aprofundim en la filosofia educativa i la metodologia,
trobarem diversos factors que
caracteritzen uns campaments
pròpiament escoltes i guies.
Una de les idees a tenir en compte és que els campaments són un
reflex pedagògic de tot un curs,
Primavera 2016 · El Correu | 7

Reportatge
o de gran part d’ell. Marxar amb
la unitat no és tan sols cosa de
passar cinc dies a la muntanya
durant la Setmana Santa, o dotze dies fent ruta el mes d’agost.
Durant els campaments es treballa tot allò que hem parlat al
llarg del curs: el compromís, el
respecte, la companyonia, el
servei social, etc. Un altre dels
aspectes que podria caracteritzar
uns campaments escoltes és la
implicació dels infants i joves en
la preparació. A mida que avancen d’unitat, aquesta implicació
també augmenta. Per exemple,
pot ser que els Castors i Llúdrigues —o Fures— puguin triar
quin tipus de campaments volen
fer, i fins i tot preparin algunes
activitats per a la resta de companys i companyes. A Llops i
Daines, el nombre d’activitats
preparades segur que augmenta
i, a Ràngers i Noies Guia, la seva
implicació a l’hora de preparar el
dossier de campaments potser
es reflecteix en el menú, la preparació d’excursions, les planificacions diàries, etc. A Pioners i
Caravel·les i a Truc és d’esperar
que s’enduguin tota o gairebé
tota la feina, malgrat que això a
vegades suposi dedicar moltes
estones de cau a preparar un dossier de campaments.
És força improbable que existeixi
la fórmula genèrica i màgica dels
campaments perfectes. Les unitats canvien, els equips de caps
també, i les realitats varien en
cada grup d’infants i joves. Quan

Pau Farell

preparem uns campaments,
aprofitem el bagatge de tot el curs
per adaptar-nos a les necessitats
d’una unitat concreta. L’objectiu
dels campaments escoltes no és
oferir un servei de lleure puntual
per a un grup d’edat en concret,
ni extreure’n un benefici econòmic. Els campaments són fets
per i per a la unitat, i aquest és
un valor que tenim present i que
cal saber transmetre als nostres
infants i joves.

“L’evolució de la pràctica
ha fet que marxar uns
dies amb el cau no
impliqui estrictament fer
acampada.”
Què diuen les dades?
Tornant als orígens de l’escoltisme
i el guiatge, un dels objectius originals de l’acampada —entre
molts d’altres— era col·locar en
una situació de supervivència als
infants i joves que hi participaven, a l’hora que coneixien tot allò
que hi ha a la natura. L’evolució
de la pràctica ha fet que marxar
uns dies amb el cau no impli-

qui estrictament fer acampada,
malgrat que és la pràctica més
comuna. Algunes vegades, els
campaments representen la culminació del projecte de curs de la
unitat: muntar un intercanvi amb
escoltes i guies d’un altre país,
reconstruir un poble abandonat
o muntar una ruta pel nord de la
península —mentre oferim, per
exemple, algun servei als pobles
on passem—, etc. Sí, totes aquestes tipologies de campaments, i
moltíssimes més que no cabrien
en un sol reportatge.
El moviment escolta i guia a
Catalunya està molt estès i és
molt nombrós, i els agrupaments
que en formen part donen servei
a tota mena de pobles i ciutats
arreu del territori. Dades de la
Federació Catalana d’Escoltisme
i Guiatge (FCEG) apunten que
durant l’estiu de 2015 van marxar de campaments prop de
18.000 escoltes i guies de tota
Catalunya. Així doncs, els 200
agrupaments que formen part
del Moviment, entre el juny i el
setembre, van organitzar prop
de 500 campaments, alguns dels
quals no van dur a terme a Catalunya. La FCEG també explica
que, durant els últims anys, les
principals tipologies de campament són les rutes i les travesses,
els campaments a la natura, les
activitats d’aprenentatge i servei
i els campaments internacionals.
Segons Campaments i Més, el
servei de reserves de terrenys

JO MAI
MAI...

He sigut
el superheroi
del fulard

Guió: Salvador Grané / Il·lustració: Arnau Solà Vila
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d’acampada de Minyons Escoltes i Guies, 19.131 persones van
acampar durant el curs 20142015 utilitzant el seu portal. Els
usuaris van ser, sobretot, grups
de Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya, però també esplais,
altres associacions d’escoltisme
i guiatge i altres entitats de lleure, així com entitats de la resta
d’Europa i de l’Estat. Aquestes
acampades es van dur a terme en
103 terrenys d’arreu de Catalunya i es van concentrar sobretot a
l’estiu. Més de 5.000 persones van
utilitzar instal·lacions ambientals durant les acampades, 245
van fer actuacions ambientals als
terrenys i un total de 161 van participar en accions de col·laboració
amb els parcs naturals.

Recursos a l’abast de
tothom
Durant els anys en què fem de
caps, podem caure en la rutina
d’organitzar sempre la mateixa
tipologia de campaments: acampar en un terreny, fer alguna
excursió, i fer activitats matí,
tarda i nit. Segons dades de Minyons Escoltes i Guies, la dedicació d’un cap equival a 1 milió
d’hores. Mentre es compagina
això amb els estudis o la feina, la
imaginació pot arribar a decaure.
Però no patiu! L’entitat posa a
l’abast de tots els i les caps ajudes
per preparar una de les activitats
més importants del curs.
Al portal web de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya trobareu
diverses guies i recursos que us
ajudaran a trobar idees per preparar els campaments ideals: des de
quines instal·lacions podem fer
en un terreny —i com fer-les— a
com dur a terme uns campaments
ecològics. Només cal que remeneu
una mica el web i, en gairebé qualsevol racó, trobareu alguna idea
reveladora. Per exemple, si aneu a
l’apartat “Publicacions”, i després

cliqueu a “Natura i muntanya”,
podreu descarregar-nos en arxiu
PDF llibres que us ajudaran en
la preparació dels campaments.
Un altre apartat que us pot ser
d’utilitat és “Projectes”. Si torneu
a clicar a “Natura i muntanya”,
també trobareu diverses idees
i recursos que us podran servir
d’inspiració per a futurs projectes
de campaments: hi ha rutes, cims,
i campaments de servei social,
entre d’altres. De tant en tant, el
portal de notícies del web també ofereix recomanacions per a
les dates de campaments, com la
recent publicació “Com reservar
un terreny d’acampada i no morir
en l’intent!”.

“L’entitat posa a l’abast de
tots els i les caps ajudes
per preparar una de les
activitats més importants
del curs.”
Si entreu a l’Espai del Cap, també
trobareu ajudes per a la preparació dels campaments. A l’apartat
“Preguntes x temes”, a la secció “Campaments i excursions”,
trobareu aquelles qüestions que
potser us poden sorgir abans de
decidir organitzar un projecte
internacional, o a l’hora de tramitar permisos per als campaments.
Finalment, i segurament l’apartat
més conegut, trobareu “Documents”. Si torneu a clicar a “Campaments i Excursions”, veureu
normatives d’activitats de lleure i
tot tipus de documents legals.
Els campaments són una part
essencial de la nostra identitat
com a escoltes i guies, i és que
la vivència d’una activitat com
aquesta deixa un record que
perdura en el temps. Des dels
primers campaments fins als
últims, ens enduem experiències, amistats, valors i, sobretot,
una manera de fer que ens fa
reconeixibles allà on anem.

Nus de l’amistat
Aquest nus el fan servir escoltes i
guies d’arreu del món. La unió de les
dues puntes representa el vincle de
l’amistat. Diuen que te l’ha de fer
un amic o una amiga i no te l’has de
desfer mai.
Us ensenyem els passos a seguir:
1

2

3

4

5
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Fragment de la nostra Llei escolta
i guia aprovada per la WOSM

Ens esforcem a
merèixer confiança
i fem confiança
a tothom
Vivim la nostra fe
i respectem les
conviccions
dels altres
Aprenem a ser útils
i a fer servei
Som germans
de tothom
i treballem
per la pau

Som fidels al nostre
país i ens sentim
ciutadans del món
Defensem la natura
i protegim la vida
Aprenem a viure en equip
i tot ho fem entre tots
Som decidits
i afrontem
les dificultats
sense por
Estimem el treball
i volem fer bé les coses
Aprenem a estimar
i a jugar net

MEG Opina

Els valors de l’escoltisme en un
món nou

Carles Moyano. Responsable
Pedagògic de la Demarcació
de la Catalunya Central

Vivim en un món que s’ha fet petit. Les persones
estem interconnectades en una xarxa que abasta tot
el globus. Ens podem comunicar amb tothom a qualsevol hora i gairebé des de qualsevol lloc. En qüestió
de segons podem accedir a la informació que vulguem, i les idees viatgen a la velocitat del llamp. No
obstant això, ens hem tornat més freds i distants, i
hem oblidat que una mirada, o una abraçada, transmeten més que mil paraules escrites. Treballant a
distància hem augmentat l’eficiència i la velocitat, i
la meravellosa experiència de reunir-nos en persona
per crear plegats, per conèixer-nos, per aprendre uns
dels altres, ha passat a un segon pla. Ens resulta tan
fàcil accedir al coneixement que la màgia i el misteri
semblen cosa del passat. Els avenços ens han arribat

La gràcia del cau és la seva
atemporalitat

Mireia Serrano. Cap de RiNG de
l’AEiG K2 Godwin Austen, Sector IV,
Demarcació del Barcelonès.

L’escoltisme i el guiatge neixen de la necessitat de
canviar quelcom de l’entorn. En aquell moment va
ser un país en crisi, i una generació de joves sense gaires possibilitats de canviar la seva realitat.
L’escoltisme els va donar la possibilitat, si més no,
de conèixer una altra realitat en què jugant i explorant podien aprendre aquelles coses que la seva vida
habitual no els permetia.
Posteriorment, el Moviment es va anar expandint.
A cada indret on sorgia un nou grup escolta hi havia
mil raons de si. Inquietuds per part de joves, per
part d’adults amb ganes de transmetre experiències,
valors, energia i ganes de compartir.
Personalment, per mi el cau neix de la necessitat de
compartir dels meus pares. Ells també van anar al cau
de petits i van ser caps, i aquí el cicle va seguir rodant.
Volien que la meva realitat, els meus límits, creixessin i s’expandissin molt més lluny. Que conegués des
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tan ràpidament que ens han agafat desprevinguts i,
sense adonar-nos-en, ens hi hem perdut.
I en aquest món, que ha canviat molt des dels temps
en què Baden Powell escrigué Scouting for Boys, les
idees del fundador hi segueix tenint un lloc molt
especial. Ara que som més conscients del potencial
destructiu de la humanitat, l’escoltisme ens ensenya
a confiar en els altres i a tenir esperança. És treballant plegats, amb dedicació i bona voluntat, que
podem canviar les coses. Aprenem a respectar les
conviccions i les identitats, a sumar en comptes de
separar. Mirem més enllà del nostre dia a dia i intentem que la nostra voluntat arribi més lluny, perquè
el canvi que volem és per a tothom, per crear una
societat més justa i més preocupada pel benestar
de les persones. Ens escapem de la civilització per
adonar-nos que sense entendre i estimar la natura,
el futur que volem no serà complert. En resum,
l’escoltisme és un camí de creixement, de germanor,
de cooperació, que ens ajuda a no oblidar que, malgrat l’època en què ens ha tocat viure, les persones
volem, i podem, lluitar per deixar el món millor de
com l’hem trobat.

d’una perspectiva que ells no em podien donar tot el
món que m’envolta i sobretot volien encomanar-me
les ganes de no parar de voler aprendre més.
Quan em pregunten quin sentit té el nostre moviment avui dia, el que em ve al cap és preguntar-me
si això que creem entre tots té un temps i un espai.
Penso que precisament la gràcia del cau és la seva
atemporalitat, el fet que s’adapta a cada indret i
cada moment. Només li calen persones disposades
a reflexionar sobre el que els envolta, amb ganes
de participar i no mantenir-se al marge. Gent que
vulgui treure el cap i dir la seva. Persones que tinguin inquietuds, i que no cal que canviïn el món
començant per la teulada; amb el simple fet de seure
amb uns llops un dissabte a la tarda ja estan donant
un sentit brutal al Moviment.
Després d’aquesta pila d’anys, que per mi suposen
més de la meitat de la meva vida, vull donar les
gràcies al sentit que ha fet perdurar l’escoltisme i el
guiatge. I gràcies a tots aquells que m’han fet com
sóc, que no només són els meus caps, companys,
amics..., sinó que sou tots aquells que heu volgut i
voleu ser partícips d’aquest món i que heu ensenyat
a estimar i a estimar-se a si mateixes a tantes personetes perquè acabin sent tan grans.

Maneres de fer

La identitat escolta a Llops i Daines

Ester Culleré i Monfà
AEiG Terra Plana (Nord-Occidental). 21 anys.
Tècnica de laboratori. Cap de Llops i Daines

Carles Mitjans Coma
AEiG Sant Ignasi (Barcelonès, Sector I). 21 anys.
Estudiant de Biologia a la UAB. Cap de Llops i
Daines

Per a tu, quins són els trets principals que defineixen els llops i daines?
Són molt actius i no pararien mai de jugar i de
moure’s. També tenen una motivació selectiva
i has de saber bé què els agrada per preparar
una activitat i que vagi bé. Als campaments
vam descobrir dos tipus de llops i daines,
els de dia i els de nit. Durant el dia teníem
els llops i daines més esvalotats, distants i
juganers del món, i a les nits eren tot tendresa
i proximitat, un espai que ens va facilitar molt
la reflexió i la introspecció. A més, són uns
nens i nenes adorables, quan volen...
Els llops i les daines es troben en una edat en
la qual necessiten moure’s, tenen afany de
descobrir nous móns i idees noves i són riallers
a més no poder, però també és quan comencen
a tenir vergonya i petites inquietuds. Aquesta
mescla de trets fa que la branca de Llops i
Daines sigui molt dinàmica i entretinguda, a la
vegada que t’ajuda com a cap a percebre la vida
des del punt de vista del nen, cosa que es perd
amb els anys i que té un valor incalculable.
En la teva unitat, quin paper juga la mítica de
Llops i Daines El llibre de la selva? Per què?
Al nostre cau no hi ha tradició de tenir-ho
com un eix fix de Llops i Daines. Creiem en
la variació d’eixos, ja que un nen o nena es
queda tres anys en la mateixa branca, i això
ens ajuda a adaptar-nos a les seves inquietuds
i, per tant, a motivar-los més. Tot i que mai
hem descartat l’opció, ja que creiem que
podria aportar moltes coses positives.
En el nostre agrupament, no tots els caps de
l’agrupament tenen una noció bàsica sobre la
relació que existeix entre l’escotisme i El llibre
de la selva i per això no l’hem tractat mai.

Fins a quin punt són conscients els llops
i daines de l’existència del Moviment? (no en el
sentit de conèixer MEG com a associació, sinó
del fet que no estan sols al món, que hi ha molts
més escoltes)
La manera d’educar-los a través del mètode
escolta els fa conscients que no són els únics
que formen part del Moviment, però no
s’imaginen la magnitud que té. Tot i així, a
mesura que passen per les branques se’n van
adonant.
En les excursions trimestrals, els nens i les
nenes s’adonen que hi ha altres agrupaments
per Catalunya. Tot i això, tenen poca
consciència de les diverses entitats escoltes
que existeixen, no només a Catalunya, sinó a
tot el món.
Com es pot treballar per construir la identitat
escolta a la branca?
Treballant els valors escoltes i fent reflexions,
a partir de jocs cooperatius, de confiança...
amb l’objectiu que siguin persones respectuoses, crítiques i compromeses a transformar
la societat; per a nosaltres això és la identitat
escolta.
Els llops i les daines són petits i és per això
que encara no els pots fer una xerrada sobre
els valors de l’escoltisme. Tanmateix, els
pots inculcar els valors a través d’activitats
i dinàmiques de jocs tractant temes com la
natura, la neteja dels boscos i el respecte als
companys.
Què responen els llops i daines quan els preguntes
que vol dir ser de cau? (o què creus que et dirien)
Per ells es resumeix a jugar, aprendre, gaudir i
portar fulard. Escrit així sembla molt simple,
però per ells és molt més, és la seva manera
d’expressar-ho.
Jo crec que la seva resposta seria similar a...
un espai completament diferent a l’escola
i a casa on es diverteixen fent activitats,
on poden conèixer altres nens i nenes
amb els quals establir amistats noves i on
treballen valors i temàtiques que a l’escola no
s’ensenyen.
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Recursos

Els menhirs de la unitat
Participants: Inicialment per a Trucs, però és una activitat adaptable a totes les branques.
Objectiu: reflexionar sobre els valors que defineixen cada integrant del grup, així com sobre els valors
grupals de la unitat.
Durada: una hora i mitja aproximadament.
Material: còpies d’aquesta mateixa fitxa, bolígrafs, una cartolina DIN-A3 i un tub de pega.
Desenvolupament: repartirem una còpia d’aquesta fitxa a cadascuna de les persones que formen
la unitat, els deixarem un temps per a reflexionar i treballar individualment sobre els valors que
els caracteritzen. Després, posarem en comú els resultats de tots els nois i noies i treballarem
conjuntament i de manera visual els valors de la unitat.

Fins ara, dels menhirs, se’n sap que les seves
funcions eren variades, des de marcar els límits
territorials d’un poble fins a ser el centre de cerimònies religioses, especialment funeràries, i dels
llocs on es retia culte al Sol.
Com qualsevol bona construcció de pedra, amb
un cisell se li havia de donar la forma desitjada,
la qual cosa suposava un esforç. Us proposem
que agafeu el cisell i la maça i piqueu la vostra
closca per a poder arribar al vostre interior. Escriviu en cada menhir un valor que us defineixi.
Potser aquestes preguntes us poden ajudar.
»» Què em defineix?
»» Què busco allà on vaig?
»» Quins són els meus valors?

Ara toca posar-ho en comú.
Agafeu una cartolina i transporteu-hi els vostres valors construint una piràmide com la de la
il·lustració.
Penseu que aquesta piràmide serà l’edifici de
valors que, com a grup, constituïu i construïu
cada dia.
Us pot ajudar el fet de pensar quins valors són de
repercussió externa i quins valors són de repercussió interna, o quins es troben en el terme mig.
I què farem ara amb aquesta pila de valors?

Activitat extreta del Dossier de raid de Truc de la Demarcació
de Tarragona.
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Calaix de projectes

El llibret de Promesa
Demarcació de Girona
La Demarcació de Girona va editar a través de
MEG l’octubre passat un nou llibret destinat a
donar eines, informació i recursos sobre una de
les qüestions metodològiques més importants i
alhora més complexes del Moviment: la promesa
escolta. Com s’explica en la mateixa introducció
del document, neix d’una anàlisi de les necessitats
dels agrupaments, alguns dels quals són relativament nous, i respon també a la inquietud que van
demostrar envers el tema.
El llibret, elaborat des d’una perspectiva oberta,
no pretén ser una guia a seguir pas a pas, sinó un
conjunt d’idees i recomanacions redactades per
un equip variat, provinent de diversos agrupaments i del mateix Equip de Demarcació. Però tot
i aquesta perspectiva oberta, no es queda en la
superficialitat i és capaç de concretar en consells i
definicions.
Les primeres pàgines estan dedicades a una
introducció sobre la temàtica, de manera que
ofereixen als lectors el context històric de la Promesa, la seva formulació original i la seva evolució. Així mateix, també ataca ja d’entrada un dels
temes més complicats i alhora més interessants
d’explicar, “Què és la promesa?”, d’una forma
completa, així com els seus objectius pedagògics
(el treball personalitzat, la creació d’espais de
reflexió i el descobriment del sentiment escolta,
entre d’altres).

l’hora de realitzar-la. També dóna possibles definicions de certs conceptes que poden ser entesos
de manera molt diferent, o fins i tot errònia en
alguns casos, com per exemple la figura del padrí,
els Consells de Roca i d’Honor i la vetlla. I no
només es queda en la realització de la Promesa (de
la qual també inclou un model de cerimònia), sinó
que també s’esplaia en el seu seguiment, possiblement un dels punts més fluixos en el viatge que
suposa aquest compromís.
Finalment, la darrera secció del llibret conté un
conjunt de recursos per a treballar la promesa a
les branques, incloent-hi dinàmiques, materials
com el llibret de Promesa de cada escolta i idees
per fer raids. També conté tres annexos, el primer
amb els deu punts de la llei escolta, el segon amb
un recull d’objectius a treballar en cadascuna de
les branques de l’agrupament i el tercer amb el
cant de la Promesa.
En conjunt, es tracta d’un gran treball realitzat
des de la Demarcació de Girona que tracta d’una
forma oberta però alhora precisa un tema clau
en la metodologia escolta com és la Promesa;
un recurs que pot ser útil per a tota l’entitat i
que podeu trobar a l’apartat de Publicacions/
Agrupaments i locals del web de MEG.

Acompanyat d’infografies i imatges, el document
sobre la Promesa també aborda altres temes, com
les maneres d’introduir el concepte a la unitat i
quin pot ser el camí a seguir pels infants i joves a

Paraula d’Scout · Bada i Soler
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InForma’m

Vivim les formacions

(opinions de formadores i formants de l’Escola de Formació)

“Unes caps veteranes, però nove-

semblar cada cop més tangibles i properes. No

lles pel que fa a facilitar forma-

vam arreglar el món, ni tampoc preteníem donar

cions, es vam proposar un repte:

respostes, sinó senzillament construir i construir-

fer un monogràfic per visibilitzar

nos. En tot cas, tenim molt clar que això

la necessitat del treball de gènere

només ha estat el principi, que ens

als agrupaments.

queden moltes coses per canviar i
moltes més per dinamitar. Tenim

Tantes coses a abordar en un cap de setmana i

clar que cada cop som més els qui

mai no tens clar si has encertat! Uns dies carre-

lluitem perquè així sigui.

gats de debats, idees i utopies que allà ens van

Bona nit, noies, i bon viatge!”

“A grans trets, podríem dir que la FOCA ens

Gràcies a la formació comprenc

ensenya a ser caps dins de l’agrupament.

que formo part d’un grup amb qui

La FORMIGA I (FOCA II a la Demarcació de

comparteixo una ideologia, una

Tarragona) no només reforça el Mètode, sinó

pedagogia i un objectiu comú:

que ens trasllada a una altra realitat:

deixar el món millor de com l’hem

ens ensenya a ser caps dins del
Moviment.

trobat. Quan ets conscient de tot
això, aprens a estimar-ho. I quan
s’estima, es fan les coses per amor. I fent-

A la FORMIGA I li dec una dedi-

les d’aquesta manera, els i les caps esdevenim

cació sense límit en l’escoltisme.

incansables. ”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

“Quan assumeixes el cau com
un espai més de la teva vida, tot
el que hi vius es multiplica. No
queda en una bombolla amb la
teva família en fulard, sinó que et
traspassa a tu, a cada centímetre
de la pell.” És una bonica reflexió
de la Laura Durbau de l’AEiG
Montpalau. Hi esteu d’acord?
www.goo.gl/xIUNmI
Propostes de regals originals per
a gent “de cau” i per a tothom,
sense gastar gaire diners i d’acord
amb els valors de l’escoltisme i
el guiatge. www.escoltesiguies.
cat/noticia/22163/20-ideesde-regals-originals-amb-valorsescoltes-i-guies
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@escoltesiguies

@claravromaguera

Quan busques #escoltisme al
Google primer surt @Viquipedia
però després la web de @EscoltesiGuies ;) #TreballsInteressants
#Periodisme

escoltesiguies.cat/vídeos

Eix del curs 2015:
Música i escoltisme

@EscoltesiGuies

ENHORABONA, @AEiGSantPere!
El projecte “Junts pel lleure”
rep el 2n premi “Jove, proposa!”
d’@AteneusCat! #sócdecau
@gerardbaiget

D’escolta se n’és tota la vida.
Per això sempre fa il·lusió el
#22febrer #DiadadelPensament
#WorldThinkingDay dia mundial
de l’escoltisme.

Documental “Lleurement”
(Teaser)

Espai natura

Rutes per la zona sud
del Parc Natural
del Cadí-Moixeró
Text: Ona Yánez (coordinadora del Servei de Campaments i Més)

Rutes per totes les branques
Transport
Alsina-Graells (www.alsa.es) línia BergaGósol. Passa per Vallcebre, Maçaners, Saldes,
Feners, l’Espà i Gósol.

Lloc per dormir
Terrenys d’acampada de Campaments i Més
a Gósol, Feners, Saldes i Vallcebre.
Refugis de muntanya: Delgado Úbeda, Cal
Ferrer, El Gresolet, Pedraforca Lluís Estasen, Molí
de Gósol, Pedraforca el Roget i Pleta de la Vila.

A les faldes del Pedraforca i al vessant sud de la
serra del Cadí trobem tres poblacions amb gran
tradició excursionista i d’acampades juvenils,
com són Saldes, Gósol i Vallcebre.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un dels
espais protegits més grans de Catalunya. Dins
del parc es troba el Paratge Natural d’Interès
Nacional del Pedraforca, que és objecte encara
d’una major protecció. Aquesta emblemàtica
muntanya, amb una altitud de 2.507 m i amb
la seva característica forma d’enforcadura, és
tan alta que hi trobem dues zones climàtiques:
dels 1.500 m als 1.700 m té un clima de
muntanya mitjana plujosa, i per sobre dels
1.700 m ja s’inicia el clima subalpí amb neu i
gel permanents a la cara nord durant l’hivern
i la primavera. El Pedraforca està considerat el
bressol de l’alpinisme català i Lluís Estasen va
ser el primer escalador que va obrir una via a la
cara nord el 1928.
Cal tenir en compte, però, que el Pedraforca, tot
i la seva popularitat, és un cim amb dificultat
tècnica, apropiada per unitats grans i amb
experiència. Tanmateix, els entorns tenen mil i
una possibilitats molt interessants. Aquí teniu
un recull d’algunes excursions que podeu fer
en aquests magnífics paratges, adaptats a les
diferents unitats.

BRANCA CILL
Ruta
Passejada
pel riu
de Saldes

Distància Desnivell
4,2 km
40 metres

Camí
http://www.saldes.cat/media/rutes/
Sull/cal_ferrer_cal_ferrer__pasejada_
pel_riu_saldes__cat.pdf

BRANCA LLID
Ruta
FenersBonner

Distància
8,9 km

Desnivell
314 metres

Camí
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/
viewdo?id=3637333

BRANCA RING
Distància
Ruta
11,86 km
SaldesGresolet

Desnivell
529 metres

Camí
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/
viewdo?id=8212592

BRANCA PIC
Distància
Ruta
8,99 km
Ascensió
a la Gallina
Pelada

Desnivell
734 metres

Camí
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=7736957

BRANCA TRUC
Distància Desnivell
Ruta
8,5km
Ascensió al
941 metres
Pedraforca
Camí
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=4775476

Primavera 2016 · El Correu | 17

D’on va sortir

La Taula
Pedagògica
Fins a principis dels anys noranta, en el Moviment tot allò relatiu a la formació de caps es duia
a terme des de l’Equip General de Branques i
l’Equip General de Formació. El primer feia l’atesa
als adjunts, i el segon, als formadors i les formadores i a la Direcció de l’Escola. Amb aquesta diferenciació, però, es va fer manifesta la necessitat
de potenciar la comunicació entre persones de
diferents equips i demarcacions, i coordinar iniciatives i projectes educatius.
Com a moviment d’educació en el lleure i, per tant,
amb intencionalitat educativa explícita, es va veure
necessari crear una estructura que assegurés la
coordinació i el debat pedagògic de manera continuada en l’àmbit general del Moviment, així com
una formació de qualitat per als caps.

del debat sobre la formació que es volia oferir,
vinculada al Mètode, de qualitat, etc.
La creació de la Taula Pedagògica General va comportar un canvi de dinàmica i va aportar noves
eines pedagògiques, com per exemple la pedagogia del projecte, que va potenciar que tots i totes
fossin protagonistes de les seves pròpies accions.
Aquest article està basat en informacions
extretes de les entrevistes a Pau López Vicente i
Montse Gubianas i Escudé realitzades per l’equip
xarxameg de la Fundació Josep Sans, i publicades
anteriorment a la revista ‘El Correu’ núm. 78, de la
tardor de 2011, i núm. 83, de l’hivern de 2012.

Aquesta mancança es va resoldre el curs 19911992 amb la unificació i la creació de l’Equip
Pedagògic General, per al qual cada demarcació va
designar els seus Responsables Pedagògics, després que la proposta fos aprovada al Comissariat
General del juny de 1991. Es va designar també
que aquest Equip Pedagògic General estigués vertebrat per una Taula Pedagògica General.
En la Taula Pedagògica es van començar a treballar
conjuntament tots els temes pedagògics (branques i
formació) amb trobades que sempre contemplaven
la formació i el Mètode com a temes inseparables.
Tot i la desaparició de l’Equip General de Branques,
van seguir funcionant equips específics per donar
suport a les branques de manera puntual i per a un
període concret, quan la demarcació ho creia necessari. Per la seva banda, la Taula Pedagògica General
es va instaurar com l’espai de trobada mensual
d’intercanvi i debat en què es prenien (i encara es
prenen) les mesures estratègiques i en què es presentaven també els programes de formació.
Es va clarificar, doncs, l’organigrama de l’Escola de
Formació i les tasques dels Responsables Pedagògics Generals, i es va fixar un punt de partida, un
tronc comú de formació per a tots els caps a partir
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Camp de Formadors i Ad
Agost 1989

junts

Taula Pedagògica general
al Congrés de Formació 2015

Viu l'acampada amb Campaments

i Més!

ada per a entitats de lleure
La Xarxa de terrenys d'acamp
Catalunya
infantil i juvenil més gran de

> Més de 100 terrenys d'acampada
> Capacitats per grups d'entre 5 i 300 persones
> A prop del mar o a la muntanya

www.campame nts.cat
info@campam ents.cat

> Amb o sense instal·lacions
> Possibilitat de fer servei ambiental
> Instal·lacions respectuoses amb el medi ambient

Teniu un grup de música
que ha sortit del cau?
Voleu donar-lo a conèixer?

Entreu i participeu del gran
MAPA MUSICAL DE MEG
www.escoltesiguies.cat/eixdelcurs

escolta ho
en el vent

Gent de Moviment

“Els escoltes
i guies del
món som més
semblants del
que pensem”
Raül Molina viu a Ginebra, Suïssa, i treballa
de project officer (educational methods) a
l’Oficina Europea de l’Organització Mundial del
Moviment Escolta (WOSM). Va ser escolta i cap
a l’AEiG Santa Eulàlia (Dem. del Barcelonès).
Va tenir diversos càrrecs al Sector II, a més
de ser formador de FORMIGA. Per acabar,
però no menys important, va ser Comissari
Internacional de Minyons Escoltes i Guies i de
la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Hauries imaginat mai que arribaries on ets ara en el món de
l’escoltisme i el guiatge?
Bona pregunta. És una cosa que mai
no m’havia plantejat seriosament,
tot i que algun cop ho havia tingut
en la imaginació; va ser una mica
per casualitat. Va sortir una oferta
de feina i em va semblar interessant.
Ho vaig comentar amb el director
regional actual i em va dir: “Jo, si fos
tu, ho provaria.” Ho vaig provar… i,
mira, aquí estic.
Tu tractes amb escoltes d’arreu del
món. Enteneu de la mateixa manera la identitat escolta?
Jo diria que sí. En l’àmbit mundial, és un aspecte que està força
definit perquè això pugui passar.

El sentiment d’identitat escolta
és més semblant del que tendim a
pensar. El que passa és que aquelles
coses que ens diferencien sovint
ens sobten més, i per això a vegades
ens sembla que som molt diferents.
Treballant a la WOSM has conegut
tot tipus de realitats. Diferenciaries la identitat escolta i la identitat
guia?
A Europa, la WOSM i l’Associació
Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS) treballen molt conjuntament. Per tant, les diferències
en l’àmbit metodològic i d’identitat
són gairebé inexistents.
Quina metodologia escolta i guia
t’ha sobtat més a la WOSM?
La diferència més xocant que he
viscut és la manera d’entendre
l’escoltisme que tenen en algunes regions d’Àsia, ja que el basen
en l’escola. En aquestes regions,
l’escoltisme i el guiatge és un assignatura que s’imparteix a l’escola,
com les matemàtiques i l’educació
física. Nosaltres no fem escoltisme
curricular, sinó més aviat escoltisme basat en la comunitat, i fora
de les hores lectives. En aquests
països, tots són escoltes i guies
a l’escola i els ensenyen diverses
coses: la llargada que ha de tenir
el cordill en cordar-te les sabates
de l’uniforme, com portar-lo polit,
etc. Hi ha bona part d’aquesta
gent que voluntàriament després
es queden al Moviment, i d’altres
que se’n desvinculen. El fet que ser
escolta o guia no sigui una elecció
voluntària és una cosa que em va
sobtar força.
Els conflictes internacionals es
veuen reflectits en la relació entre
els escoltes de diferents països?
Passa poc. A vegades sí, i no amb qui
sembla que pot passar. Per exemple, un dels suports més grans que
té l’escoltisme i el guiatge a Palestina és el suport israelià. Fa poc s’ha
acceptat Palestina com a membre
de ple dret de la WOSM, cosa que és
un pas molt important.

Creus que hi ha algun factor comú
que uneix tots els escoltes i guies
d’arreu del món?
És més fàcil parar-nos a pensar en
les coses que no ens uneixen, perquè si traiem la part més visual
i alguns aspectes de la metodologia, som molt iguals. El tronc de
l’escoltisme a escala mundial és el
sistema de valors de la llei escolta,
ja que és comuna.

“La llei escolta és un
sistema de valors que
com a persones ens
fem propis.”
En quin moment som escoltes
i guies?
Bona pregunta. Si agafem tot el
sentit i la proposta pedagògica de l’escoltisme, som escoltes
sempre. El que proposa la llei
escolta és un sistema de valors
que tu com a persona assumeixes
com a propi a través de la Promesa. Podríem dir que aquests
valors els posem a la motxilla
i no ens n’oblidem quan sortim
del cau el dissabte a la tarda.
Quan entrem a formar part d’un
agrupament, fem una fase de
coneixença d’aquests valors i, un
cop allà, necessitem un temps per
decidir si aquesta escala de valors
la fem pròpia. També decidim si
aquest model de persona i aquest
model de societat és el que volem
per a nosaltres. Ja ho diuen: un
cop escolta, escolta sempre.
Com construïm la identitat escolta
amb els nostres infants i joves?
No crec que la qüestió sigui construir la identitat escolta, sinó viure
l’escoltisme. I viure’l entenent-lo
com una cosa que no és pròpia del
nostre agrupament, sinó que és un
moviment global del qual formem
part 40 milions de persones arreu
del món. Hem d’intentar transmetre als nostres infants i joves
aquesta dimensió global.
Text: Judit Meix (membre del consell de redacció)

