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La vida en petit grup i el treball en equip són importantíssims
en l’escoltisme i guiatge. I allí on hi ha un grup amb un objectiu
comú, hi ha processos de lideratge. Què tenen en comú el cap de
patrulla, el cap d’unitat, els membres de l’equip d’agrupament
i de demarcació, i totes aquelles persones que assumim alguna
responsabilitat en un grup?
En la nostra manera d’entendre, no han de ser manaires ni mers
gestors. No poden estar desconnectats del grup, sinó que han de
participar com un més en el projecte. No lideren els altres, sinó
que lideren amb els altres.
Són com un ocell que vola en estol. Obren camí sense obligar.
Comparteixen la visió de cap a on vola el grup. Troben sentit.
Tenen cura de cada membre de l’equip. I s’emmirallen en
referents: potser un cap que van tenir ja fa un temps…
La seva principal missió és fer equip, apoderar, propiciar que
neixin altres lideratges dins del mateix grup. Fer que les coses
passin. I fer-ho buscant la coherència entre el projecte compartit
i els propis valors i conviccions. Generar el canvi des del
creixement de les persones.
Però el lideratge és més complex que tot això, perquè una persona
no és un rol, ni un rol és una persona. Potser els escoltes eduquem
en el lideratge i podem liderar projectes per transformar la
societat. Potser també es pot aplicar a cada persona: com liderem
les nostres pròpies vides?
Us animem a llegir les properes pàgines, on hi trobareu una sèrie
de reflexions sobre el lideratge, per continuar repensant què és
i com podem aplicar-lo en el nostre dia a dia al cau el dissabte,
d’excursió, de campaments...
Núria Montanyà, Ignasi Nani Llobera, Albert Sangrà, Marta Miarons,
Ainhoa Huguet i Jordi Font, membres de la Taula Executiva.
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Notícies MEG
Comença el compte enrere per a la Jamborinada

El dissabte 30 d’abril el moviment escolta va fer una nova demostració
de força per poder activar el compte enrere per a la Jamborinada, la trobada d’escoltes i guies més gran de Catalunya. L’etiqueta #Jamborinada
va estar present en totes les xarxes socials, en què no paraven d’arribar
fotos d’agrupaments d’arreu del territori estirant amb força una corda de
fulards per fer possible la trobada que reunirà tot el Moviment els dies 29
i 30 d’abril de 2017 a Tàrrega. El vídeo de presentació de la Jamborinada i
l’espai web www.jamborinada.cat van ser les dues sorpreses de la jornada.

Neix la Federació Projecte 4vents Escoltisme i
Guiatge (F4VEG)
El mes de març, el Projecte 4vents va aprovar i va signar els estatuts de la
nova Federació Projecte 4vents Escoltisme i Guiatge (F4VEG). La F4VEG
està integrada pel Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM),
Escoltes i Guies de Mallorca (EGM), i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), sense descartar que en un futur s’hi puguin incorporar les
altres entitats del Projecte 4vents: Escoltes de Menorca (EM), Federació
d’Escoltisme Valencià (FEV) i Escoltes i Guies de l’Alguer (EGA). L’objectiu
principal de la F4VEG és enfortir els lligams i la col·laboració entre els
escoltes d’arreu de l’àmbit de parla catalana a partir dels vincles lingüístics, culturals i històrics.

L’escoltisme i el guiatge català refermem el
compromís amb la pau i els drets humans

Ajornada l’aplicació
del nou Decret de les
activitats d’educació
en el lleure

La Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya va
informar el mes d’abril que el nou
Decret de les activitats d’educació
en el lleure en les quals participen
menors de 18 anys, previst per
entrar en vigor el mes de juny, no
s’aplicarà fins després de l’estiu.
Aquesta decisió va ser presa com a
conseqüència de la pressió exercida
des d’algunes entitats d’educació
en el lleure del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya (CNJC),
entre les quals hi havia Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya, a través d’una carta dirigida a la directora general de Joventut en què se
li exposaven les dificultats de planificació de les activitats i la garantia
del seu idoni desenvolupament que
suposava l’aplicació de la norma
prèvia a la campanya d’estiu.

Nova aplicació mòbil
de Campaments i Més!
Descarrega’t

nova

app
Des de l’escoltisme i el guiatge seguim treballant i reafirmem, més que
mai, el nostre compromís amb la pau i els drets humans. Malgrat que cada
dia la situació dels refugiats empitjora i l’allau de persones que escapen
dels conflictes creix, els governs europeus mantenen una actitud passiva.
Mentre el mar Mediterrani és cada dia una fossa comuna més gran, la
resposta d’Europa és reforçar la seguretat, aixecar barreres més altes i
tancar fronteres, per tal de posar més l’accent que els refugiats no arribin
a casa nostra més que no hagin de deixar les seves llars. Des de l’escoltisme
i el guiatge català volem que es tracti tots els refugiats com a allò que
són, persones. Obrim les portes dels nostres caus i les nostres cases per a
l’acollida de refugiats, si és que hi ha caus i cases d’algú.
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Estrenem l’App “Campaments i
Més”, una aplicació mòbil gratuïta
i disponible només per a Android
per accedir a tota la informació
referent als terrenys d’acampada
i les seves característiques des del
mòbil. Aquest espai permet filtrar
i acotar les cerques per trobar el
terreny més adient i compartir-lo
amb els i les cocaps. La trobareu a
Google Play.

Notícies MEG
Agrupaments de les tres associacions participen en
la Trobada 2016

Més de 100 agrupaments de les tres associacions de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge es van trobar el 24 d’abril per debatre i posar
en comú els seus punts de vista sobre el futur de l’escoltisme i el guiatge
català dins del procés cap a una associació única. La trobada va tenir lloc
a tres ciutats de Catalunya: Vilafranca del Penedès, Manresa i Sant Celoni, i es van treballar els quatre marcs del full de ruta. En el marc ideològic
es van explorar les bases de l’espiritualitat, el compromís nacional i el
gènere. En el marc formatiu es va iniciar el treball per concretar el model
formatiu i d’escola. En el marc metodològic es van examinar els elements
del mètode escolta per fer un escoltisme i guiatge d’avantguarda. I en
el marc organitzatiu es van veure diferents models organitzatius i com
podrien donar resposta a les necessitats de la futura associació única.

L’AEiG Torrent de les Bruixes rep un dels Premis de
l’Educació en el Lleure de la Fundació Carulla

El grup de Truc de l’AEiG Torrent de les Bruixes de Terrassa va rebre un dels Premis de l’Educació en el Lleure de la Fundació Carulla, dotat amb 4.000 euros, pel
seu projecte d’intercanvi cultural i de cooperació “Detrunkis cap a nous horitzons”, dut a terme el passat estiu a Guatemala. El projecte va ser guardonat
per ser “un projecte ben elaborat i organitzat que neix de la mà de joves de 18 i
19 anys que es plantegen trobar alternatives al capitalisme i que s’interpel·len
sobre la manera de viure en la societat”, tal com ho va presentar la mateixa Fundació Carulla. “Detrunkis cap a nous horitzons” ha destacat per ser un programa a llarg termini i per la seva vocació de treballar per a la transformació social.

Nou web sobre Aprenentatge Servei

A l’abril vam estrenar el web de Projectes d’Aprenentatge Servei, que vol ser una
eina en què els i les caps puguin afegir i trobar un recull ampli d’experiències,
coneixements i recursos sobre Aprenentatge Servei, i també per difondre les
experiències realitzades i engrescar els agrupaments a fer aquests tipus de projectes. Consulteu-la: www.escoltesiguies.cat/aps

Èxit de la nova edició
del Desmarca’t

Després de cinc anys de la primera
edició, el Desmarca’t: som servei,
fem recapte es va tornar a celebrar
el dissabte 7 de maig, amb una
participació de sis agrupaments del
Sector IV de la Demarcació del Barcelonès; més de 350 infants i joves i
més de 80 caps i responsables associatius. Malgrat la pluja, el projecte
va ser un èxit: es van aconseguir
recaptar 4.128 quilos d’aliments per
a la Fundació Banc dels Aliments.
Durant la jornada, es van instal·lar
26 punts de recapte simultanis per
tota la ciutat de Barcelona, en què
van participar infants, joves i adults
vinculats als agrupaments recollint
aliments i, un cop finalitzada la
recollida, es va fer el recompte dels
quilos d’aliments aconseguits i es
va celebrar l’èxit del recapte i de la
participació d’aquesta nova edició.

Manel Subirà dóna
material històric
escolta a MEG
El farmacèutic Manel Subirà
i Rocamora, que ha tigut un
paper important en el món de
l’escoltisme a Catalunya des de la
seva incorporació l’any 1945, va
fer un donatiu de material escolta
entre el qual destaca una extensa
col·lecció de segells, fotografies
de diferents Jamboree i fulards.
Anteriorment ja havia realitzat
importants donatius de documents
i peces molt simbòliques que han
ajudat a ampliar l’arxiu històric
que Minyons conserva a Can
Cadena sobre l’escoltisme català
al segle XX. Tot aquest arxiu resta
a disposició de totes aquelles
persones que el vulguin consultar.
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Coneixent...
Marta Miarons,
Administradora
general
5 de febrer del 1988, Manlleu .

Quants anys fa que ets en l’escoltisme?
M’acabo d’adonar que fa... mitja vida! Aviat farà
14 anys, vaig començar a primer any de Pioners i
Caravel·les a l’AEiG Arrels de Manlleu.
A què et dediques professionalment?
Sóc fisioterapeuta en una residència i centre de dia
que atén persones amb discapacitat intel·lectual i
amb necessitat de suport generalitzat.
A part de la feina i MEG, a què dediques el teu
temps?
M’agrada compartir el temps amb els amics i la
família. També sortir a la muntanya o a la platja,
cuinar, llegir i descobrir llocs nous!
Per què MEG?
Perquè ens dóna l’oportunitat de créixer i
aprendre tant d’un mateix i de la vida, i de fer-ho
alhora amb altres persones que comparteixen amb
tu aquest camí... És molt bonic!
Un moment de la teva vida escolta?
L’última nit de campaments, mirant les estrelles

i revisant com ha anat l’estada amb els nois i les
noies de les diferents unitats, compartint els
moments importants de la vida i els projectes de
futur.
Camisa o fulard?
Fulard! Tot i que els meus últims anys de cap a
l’agrupament també utilitzàvem camises.
“Esterilla” o “màrfega”?
Aïllant o esterilla.
Defineix-te en una paraula.
Compromesa
Si has d’escapar-te, on et trobarem?
A alguna muntanya d’Osona... Segurament a
Cabrera!
Una paraula que fas servir sovint.
No hi ha cap paraula concreta, però dic força:
bonic, d’acord, explica’m...
Un llibre?
Els últims que he estat llegint, una col·lecció de
Sarah Lark que comença amb El país del núvol
blanc.
Una pel·lícula?
El quadern de Noah.
Una cançó?
“El far del sud”, de Sopa de Cabra.
Un punt de la llei escolta?
Som decidits i afrontem les dificultats sense por.

Alba Tintó
Coordinadora
tècnica. Servei de
Suport a Projectes

Danae López
Secretària tècnica
Demarcació de
Tarragona

Exmembre de l’AEiG Sant
Esteve i actualment formadora
de FOCA a la Demarcació
Vallès/Maresme i membre de
la COTA (Jamborinada).

He estat membre de l’AEiG
Alverna de Tarragona des de
RiNG. Vaig ser cap de LLiD i
tresorera i membre de l’EA
durant tres anys.

Com a tècnica, dono suport als àmbits Internacional, 4 Vents i d’Espiritualitat i Fe; atenc i procuro
resoldre totes les consultes d’aquelles unitats que
volen fer campaments internacionals, i en faig els
tràmits tot morint-me d’enveja. També gestiono
consultes d’escoltes i guies d’arreu del món que
volen venir a Catalunya i les reserves del MISC,
entre d’altres.

La meva feina consisteix a donar suport en tots
els àmbits als equips i als 13 agrupaments de la
Demarcació. Tant en l’aspecte comunicatiu com
de gestió, administració, planificació, preparació i
edició de materials, subvencions i projectes. Miro
de ser una crossa, un suport, una amiga incondicional i una gran aliada.

“Gaudeixo del foc amb el Drac de Granollers i faig
malabarismes amb Dames de Foc: l’olor de la
pólvora és el que fa màgiques les nits d’estiu! D’altra
banda, sóc una mica manetes i no puc estar gaire
temps sense fer bricolatge o manualitats.”

“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 proper destí.”
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Reportatge

Líders potencials,
capital humà

Text: Adam Peribáñez / Foto: AEiG Flos i Calcat

El concepte de lideratge és un d’aquells que pot tenir tantes definicions
com persones a les quals preguntis. Cadascú pot tenir una definició
particular basada en les seves experiències i idees. Liderar pot ser tant guiar
com saber escoltar, i el lideratge no és una qüestió tancada, tot i que sí que
és, o hauria de ser, un tema central en la vida associativa i personal.
Quan preguntem què significa liderar, les respostes solen
moure’s en dues direccions principals. Hi ha qui identifica el
lideratge amb el poder i el seu
exercici, la presa de decisions;
posar, com aquell qui diu, el puny
sobre la taula. Però també hi ha
qui ho veu des d’una perspectiva menys directa, com una visió
de projecte, de futur, la qual s’ha
de tirar endavant. I doncs, quina d’aquestes dues direccions és
la correcta? La resposta és més
complexa del que sembla, ja que,
tot i que les dues poden arribar
a ser correctes, hem d’anar més
enllà per a obtenir una visió completa del que significa liderar.

Lideratge personal
El primer error que cometem
quan parlem de lideratge és
externalitzar-lo totalment. És
clar que ser un líder té conno-

tacions socials, de pertinença a
un grup, ja sigui social, associatiu, familiar..., però tot sovint
ens oblidem de pensar cap endins. Si volem liderar un grup de
persones, primer de tot hem
de ser capaços de fer-ho amb
nosaltres mateixos. I què hem
de fer per liderar-nos correctament? Què vol dir liderar-se
a un mateix? Doncs primer de
tot, significa que ens hem de
conèixer. Cal saber com som,
quins són els nostres valors
i quins són els nostres objectius, ja que sense aquesta visió
interna aclarida, no podem
plantejar-nos quin és el nostre
paper dins un projecte concret,
i quin és el camí que volem que
segueixi. Tot aquest treball de
lideratge personal és un dels
pilars del Taller de Lideratge i
coherència interna que ofereix
l’Escola de Formació de MEG.

Aquesta reflexió ens ha de dur a
formular-nos una pregunta molt
important, que és si realment
som líders. És una qüestió molt
important, ja que el descobriment i l’acceptació de les pròpies
capacitats de lideratge és clau
per a poder exercir-lo en la seva
totalitat. Laia Pineda, cap de
projectes de l’Institut d’Infància
i ponent de la Formació de Responsables Associatius (FORA),
explicava que hi ha molts líders
que no són conscients que ho
són, i això limita les capacitats
de créixer un mateix i ajudar a
créixer els altres.
Una de les qüestions que ens
podem arribar a plantejar és
també si els líders es fan o neixen. En aquest sentit, sembla
que hi ha opinions per a tots els
gustos, però la més consensuada
és la que afirma, tal com opina
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Reportatge
Noemí Rocabert, directora de
l’escola Mestre Morera i ponent
de la FORA, que els líders neixen
amb unes característiques determinades, que sí que hi ha una
part innata, però que el context
en què aquesta persona es mou
és clau per a desenvolupar-les
i treure’n tot el potencial. Per
tant, aquestes característiques
base poden i han de ser entrenades per a poder assolir les millors
capacitats de lideratge personal
i col·lectiu possibles.

Qualitat humana
Cal anar en compte però
amb quedar-nos només amb
l’apoderament de líders. Líders,
en poden ser moltes persones, però el que ens interessa,
i interessa a la societat, és que
acompanyem el creixement i
l’apoderament de bons líders.
Què és un bon líder? Vol dir que
ha de ser eficient, competent,
adient? Sí, però també, i sobretot, just, correcte, amb grans
valors. Ha de ser una persona
que aspiri a la qualitat humana,
tal com exposa Raimon Ribera
en la seva publicació “Bon lideratge, qualitat humana i espiritualitat” de la col·lecció Parlemne de MEG, entenent aquesta
qualitat com una certa manera
de ser que ha de comptar amb
una mirada atenta a com són
les coses, amb un interès intens
pel què l’envolta, una capacitat
de tenir seny i mesura, cercadora del rerefons de les coses.
I que sigui íntegra, en el sentit

Pau Farell

que seguim i ser molt capaços
d’assumir i integrar responsabilitats per a poder arribar a assumir aquest paper de guia.

“El descobriment
i l’acceptació de les
pròpies capacitats de
lideratge és clau per a
poder exercir-lo en la
seva totalitat”
de coherent, autèntica, fiable,
compromesa, sòlida, etc. És
doncs una condició imprescindible, ja que sense qualitat
humana no existirà, de ben
segur, un lideratge positiu.

Guiar i decidir
Recuperant els dos vessants que
podíem trobar quan preguntem
què és el lideratge, entès per una
banda com l’exercici del poder
i per l’altra com la capacitat
de tenir una visió de projecte,
aquest, en la seva perspectiva
més social, pot arribar a englobar aquests dos conceptes, tot
i que, de la mateixa manera que
en una recepta de cuina, les proporcions són molt importants.
Tenir una visió de conjunt, projecte, associació... i voler-la tirar
endavant és una font de lideratge. Parlem, tal com afirma
Raimon Ribera, de guiar, de ser
un referent dins aquesta visió
de conjunt, i d’esdevenir un
pilar per a fer-la arribar a bon
port. Laia Pineda explica que cal
tenir clars els valors del projecte

El nostre paper com a líder
també és un rol motivador.
Tenim una visió, volem que
arribi a bon port i això és una
tasca que no pot recaure en una
sola persona. Per tant, cal saber
fer arribar aquesta visió a la
resta de persones amb les quals
compartim el projecte, trobar
punts en comú i poder arribar
a crear una postura de consens
que ens permeti tirar endavant.
Salvador Juncà, excomissari
general dels Minyons Escoltes
i ponent de la FORA, remarca,
que, tot i aquest rol motivador que
té un líder, no necessàriament
ha de ser que transmeti energia
a aquelles persones amb què
col·labora, sinó que la seva
funció és més aviat poder
enfocar aquesta capacitat de
treball que ja existeix. Aquest
és el rol que Ribera defineix com
a lideratge mobilitzador, el que
influeix en un col·lectiu amb la
seva visió, innovadora i també
viable, i aconsegueix que el grup
la comparteixi i la vulgui tirar
endavant.

Guió: Salvador Grané / Il·lustració: Arnau Solà Vila
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Però tot aquest vessant de lideratge més enfocat a la gestió d’un
grup, a la creació de sinergies
i visions conjuntes és difícil de
tirar endavant sense una figura
de referència. Aquí és on entra
la capacitat resolutiva i la presa
de decisions. Ser líders ens implicarà prendre aquestes decisions.
Laia Pineda explica que un líder
haurà de decidir, i no sempre
l’elecció agradarà a tothom, però
cal fer-ho tenint present la nostra visió i la direcció en la qual
volem anar. En aquesta categoria podem trobar els anomenats
líders jeràrquics, aquells qui tenen
una posició, un càrrec concret
dins el grup en què exerceixen
influència.

“El sistema de
representativitat
i confiança de MEG
potencia l’aparició
i apoderament de líders
mobilitzadors.”
Per tant, tenir un rol de líder,
sobretot explícit, implica poder
de decisió, capacitat d’actuar en
moments concrets. Però, d’altra
banda, el seu exercici en el buit,
sense cap context ni objectiu
més enllà del propi poder, no
té cap utilitat. Per això és molt
important tenir una visió, un
objectiu, i saber-lo transmetre
i apoderar els demés amb aques-

ta idea. Els líders mobilitzadors
tenen una gran capacitat de
marcar el camí, més enllà de la
seva posició jeràrquica, i aquesta només hauria de ser una ajuda per facilitar el seu paper.
Com a entitat amb un projecte i uns objectius marcats, MEG
no escapa a l’existència de lideratges interns. No només això,
els abraça com a figures clau en la
seva estructura, a tots els nivells,
i potencia la seva aparició i apoderament. En aquest aspecte,
l’estructura de MEG es basa en la
representativitat i la confiança.
En tots nivells associatius, els
interessos dels infants i els joves,
els caps, els agrupaments i les
demarcacions es troben representats per diferents persones que
han d’assumir un rol de líder, en
aquest cas a priori jeràrquic. Tot i
això, el paper sol recaure en figures
que ja inspiraven aquest lideratge
abans d’arribar a la seva posició;
són els líders mobilitzadors.
Aquests càrrecs i posicions, des
del sisener de Llops i Daines fins
al comissari general, representen
espais de lideratge dins MEG,
i són punts clau en la seva estructura i el seu funcionament. Es
tracta de persones que tenen una
visió, pròpia i alhora construïda
entre els membres que representen, i la volen traslladar i defensar davant l’associació.

Liderar vs gestionar
Moltes vegades es defineix el lideratge com la capacitat de gestionar un grup, però a la pràctica
no són termes sinònims. El gestor pot ser planificat, mentre que el líder sorgeix. Un gestor
coordina i planifica un projecte, el divideix en objectius, accions, etc. El líder és la persona que
hi ha al darrere d’aquesta visió, que promou la iniciativa i genera un influència motivadora. Per
tant, tot i que són dues funcions que poden recaure en la mateixa persona, sobretot si parlem
d’un líder de caire jeràrquic, són conceptes diferents, que en ocasions entren en conflicte però
que són alhora peces imprescindibles en qualsevol projecte.
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MEG Opina

Asseguts en el foc
Inma Ferrer i Manel Sellarés.
Formadors del monogràfic
Lideratge personal i coherència
interna.

Amb aquest títol reptador, Arnold Mindell publica
un llibre sobre treball global en el si de grans grups.
Ens diu que en tots els grups hi ha problemes
que es pretenen resoldre d’una manera racional
i estructurada, però que les solucions només es
mantindran si abans s’han tractat les possibles
pertorbacions que hi ha en l’atmosfera del grup,
treballant els sentiments subjacents.
I a la dinàmica profunda del grup només s’hi accedeix coneixent el camp emocional, és a dir, els sentiments que ens uneixen i ens separen. L’atmosfera
del grup pot ser fresca, seca, ennuvolada, assolellada... I el camp del grup potser amorós, hostil, reprimit o fluid... Es composa de processos formals, com
reunions, agendes de trobades..., i de processos
emocionals invisibles, com la gelosia, els perjudicis,
el dolor i la ràbia.
Els missatges ocults són, sovint, factors importants en l’enfonsament de la dinàmica de molts
grups. I també sovint, la visió, l’estructura i el

El lideratge compartit com
a eina positiva

Clara Capelleras. Formant del
monogràfic Lideratge personal i
coherència interna.

Sovint la paraula lideratge ens espanta, però tot
depèn de la visió i el matís que li donem. El lideratge no sempre va associat a grans masses, sinó
que el podem situar a títol personal i col·lectiu. De
manera directa o indirecta, des que la mainada és
petita treballem el lideratge a les branques. Podem
fer escamots o patrulles i allà ens hem de posar
d’acord i arribar a un consens.
En aquests moments aprenem a treballar en equip,
cedir, posar límits i, de mica en mica, guanyem
eines per a les relacions socials. Intentem generar espais de debat, en què totes les idees tenen
cabuda i sovint les barregem i en surten de noves i
millors. De tot plegat, potser en diria lideratge compartit, ja que si t’hi pares a pensar poques vegades
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model declarats per l’organització són irrellevants
comparats amb la seva habilitat per resoldre amb
èxit els problemes de diversitat i d’estils de comunicació. Diferències d’edat, sexe, formació, creences, religió, poder...
I el treball per fer avançar el grup neix del teu
interès i amor per les persones: vols saber qui són i
què els passa. I té tan a veure amb ajudar a revelar
el camp emocional i els missatges ocults, com amb
les persones i els seus rols dins de l’organització.
Per això el model de lideratge de grups que proposem posa l’accent en ajudar el grup a expressar els
seus sentiments sense por d’ofendre l’altre. En el
treball global no ens agrada la correcció política,
preferim destapar les diferències i expressar les
discrepàncies.
I perquè això passi, es convida a les persones del
grup que s’obrin les unes a les altres i s’atreveixin
a seure en el foc de la relació, per tal de perdre la
por que es produeixin flames. Precisament aquestes flames seran alliberadores i permetran al grup
trobar el seu camí.
Per això en treball global sempre es comença preguntant: Com et sents? Com estàs? Qui pot expressar els seus sentiments? I ara, valor i feu la prova!

prens decisions del tot sol a l’agrupament, sempre
sol haver-hi el consell o una comissió al darrere.
Una branca, un agrupament o una demarcació no
la fa una sola persona i es compon d’una suma de
moltes idees aportades per petits líders amb propostes enriquidores i interessants.
D’altra banda, també creem espais de lideratge
més aviat personal, perquè hi ha certes decisions
a la vida que sí que les has de prendre tu mateix.
Amb el fulletó de bons dies i bones nits i el llibret
de raid, per exemple, busquem crear un espai de
reflexió personal i introspecció. Quantes vegades
t’ha passat que després d’una vetlla del foc o una
dinàmica et trobes que se t’han capgirat tots els
esquemes? Segur que més d’una.
Tenir la capacitat d’entendre, escoltar punts de vista
diferents, qüestionar-te a tu mateix i ser crític són
eines que ens dóna el cau. Les treballem i n’aprenem
amb els anys, ens serviran com una eina positiva per
liderar-nos a nosaltres mateixos i a grups de persones per seguir el camí que més ens fa ressonar. El
lideratge que treballem al cau l’aplicarem durant tota
la nostra vida i és una eina molt valuosa, si el basem
en l’empatia i l’esperit crític.

Maneres de fer

Lideratge a Pioners i Caravel·les

Ana Vallejo Buitrago
AEiG Verge de la Candela (Demarcació de Tarragona). 22 anys. Criminòloga. Cap de Pioners
i Caravel·les.

Guillem Rico Campàs
AEiG Comte Jofre i Verge de Rocaprevera (Demarcació de l’Alt Ter). 32 anys. Periodista. Cap
de Pioners i Caravel·les.

Segons la teva experiència personal, quins rols
apareixen en la branca de Pioners i Caravel·les?
En la branca de Pioners i Caravel·les, el
que marca els rols que apareixen i com es
desenvolupa la nostra tasca és, des del meu
punt de vista, les diferències d’edat. Aquestes
diferències d’edat, o simplement de maduresa,
fan que tinguis joves molt motivats per
menjar-se el món, joves que seguiran la resta
de la branca o joves que acaben d’aterrar i que
no saben del tot què està passant.
En la branca de PiC apareixen diversos rols
que moltes vegades són propis de l’edat. Hi
ha qui estira i qui es deixa estirar, els que
tenen mandra i els que no en tenen tanta.
En algunes ocasions això també es nota en
funció de si són de primer, segon o tercer
any. Generalment, els de tercer any, amb més
experiència, són els que ho estiren tot.
Com es manifesta el lideratge a Pioners i
Caravel·les?
Crec que el lideratge es manifesta en la branca
fent líders aquells joves amb més motivació,
ganes de fer coses, implicació en la branca...
La majoria de vegades són aquests qui
condueixen la presa de decisions. Encara que
arribem a un consens, les idees d’aquells que
tenen clar què volen fer i on volen arribar
poden convèncer tota la resta.
El lideratge es manifesta en tot moment, però
sobretot en moments en què cal proposar i
escollir projectes. Si algú té uns objectius més
clars que la resta, pot condicionar en positiu
o en negatiu; però cal tenir clar que liderar
no és només marcar el ritme, sinó que hi ha
altres aspectes a tenir en compte.

Quines eines té la branca per liderar-se a si
mateixa?
Els moments de presa de decisions són
importants i fan que la branca prengui una
direcció o una altra. Un grup motivat, implicat
en el que està fent i que treballi mitjançant
l’autogestió, serà una branca liderada per si
mateixa, i els caps adquiriran un rol diferent.
Una de les eines amb què compta és el
treball en petit grup, que fa que tot sigui més
participatiu i que tothom pugui intervenir i
participar més.
Com és el treball en petit grup?
El petit grup és molt útil. El lideratge hi
segueix present i els líders naturals encara
poden adquirir un rol més actiu. Els joves
que no lideren el grup, o que simplement
no participen gaire en el gran grup, poden
aprofitar al màxim aquest espai per dir la seva.
Malgrat això, si hi ha problemes d’assistència,
sorgeixen petits grups fixes. Els equips no
sempre funcionen i acabes treballant en
comissions o grups aleatoris.
El treball per equips permet als pioners i
caravel·les mostrar-se i sentir-se més acollits i
valorats i potser menys jutjats. Tot això pot ser
beneficiós pel grup en general, ja que ajuda a
generar confiança.
Creus que Pioners i Caravel·les és un bon espai
per a treballar el lideratge personal?
És una edat clau pel seu desenvolupament i
és important que comencem a donar-los les
eines i els recursos perquè treballin el lideratge
personal. Moltes vegades, aquestes eines o
recursos seran simplement d’autoconeixença
i d’anàlisi de la seva manera de veure el món i
enfrontar-s’hi.
Ser a PiC fa que es puguin trobar més
moments per treballar el creixement personal
d’una forma més conscient. Tenen una edat
en què ja són més grans i se’ls poden plantejar
dinàmiques i situacions d’autoreflexió. Això els
ajuda a formar-se com a persones. També està
clar que es troben en una edat en què poden
sorgir molts dubtes i que serà clau, i passar pel
cau els pot ajudar a parar-se a pensar cap on
volen anar i què volen fer.
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Recursos

Lideratge a les nostres mans

Publicacions

En la societat actual, marcada per una profunda
crisi econòmica i de valors, es fa necessària la
presència de persones amb capacitat de visionar
i crear nous escenaris de futur que il·lusionin i
mobilitzin individus i col·lectius. El model de bon
lideratge que volem impulsar des de l’escoltisme i
el guiatge és un lideratge fonamentat en la qualitat humana i que requereix una sensibilitat
conscient i una espiritualitat profunda.

Codi Obert

Mètode

Bon Lideratge, qualitat humana i espiritualitat

El mètode escolta i guia és la nostra principal
eina per educar en el lideratge i la transformació social. Aquest mètode educatiu pretén que
cada noi i cada noia esdevingui el màxim protagonista del seu propi creixement i de les accions
que treballa en equip, amb la finalitat de formarlos com a persones solidàries i compromeses
amb la societat que els envolta.

Els escoltes i les guies tenim una missió molt clara:
deixar el món millor de com l’hem trobat. Qualitat
humana, sensibilitat i espiritualitat són les tres
coses que ens permetran dur a terme un lideratge
bo i ple de sentit per tal d’aconseguir-ho.

(Miquel Àngel Essomba i Gelabert, MEG, 2008)

En aquesta publicació podeu trobar el Mètode
per a nois i noies de 6 a 17 anys.
Mètode de Truc
(Jordi Feu i Gelis, MEG, 2012)

Proposta pedagògica per a joves escoltes i guies

(Raimon Ribera, MEG, 2013)

Lloc bo
(Raimon Ribera, MEG, 1996)

El Lloc bo ens dibuixa un camí de creixement que
ens porta a descobrir el lloc sagrat que viu en
cadascú de nosaltres.

Formacions

Nous lideratges en moments de canvi

FORA (Formació per a Responsables Associatius): Acompanyar, fer créixer i avançar en les
competències directives i estratègiques de les
persones voluntàries que han assumit tasques
generals de l’entitat, i en conseqüència que el resultat de les seves accions siguin transformadores; és la tasca principal de la proposta formativa
de la FORA.
Taller de lideratge i coherència interna: Liderar
és escoltar, valorar, decidir, acompanyar, moure,
aixecar, resistir, generar confiança. És marcar un
camí, una direcció. En el taller es proposa un treball metodològic basat en una sèrie programada
d’exercicis que arrenca descobrint els valors propis del participant per, a partir d’aquí, descobrir
la pròpia missió i donar-li força mitjançant una
potent i evocadora visualització.

(VVAA, Fundació Jaume Bofill, 2014)

Quins són els àmbits, formals o no formals, en els
quals els joves adquireixen aprenentatges, habilitats
i valors que els fan subjectes crítics i compromesos
amb la realitat social que els envolta?
El poliedre del lideratge
(A. Castiñeira, i J. M. Lozano, Ed. Barcino, 2012)

Es repassen tots els elements del lideratge i
s’aprofundeix en la vinculació del bon lideratge
amb la qualitat humana i els valors, així com en
la manera d’afrontar la formació dels líders.

Vídeos
Què és el bon lideratge?

www.escoltesiguies.cat/video/37/

El bon lideratge, segons Raimon
Ribera

www.escoltesiguies.cat/video/41/
El bon lideratge, segons Laia Pineda

Montserrat International
Scout Centre (MISC)
Si vols un espai per obrir els
ulls a la vida, una oportunitat
per valorar les arrels, assaborir
l’avui i elaborar un projecte de
vida ferm, i un regal personal
per revisar i projectar la teva
trajectòria vital, vine al MISC.
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www.escoltesiguies.cat/video/48/
Lideratge personal, organitzacional
i social (FORA d’hivern 2014)

www.escoltesiguies.cat/video/149/
ORDIT, programa de lideratge
i transformació social

https://www.youtube.com/
watch?v=YPi-t0WhK2E

Calaix de projectes

Els CanPaTruc, una
experiència innovadora
El 19 de març, uns 25 trucaires de diferents
agrupaments del Principat es van trobar a Manresa per descobrir, aprendre i debatre al voltant
d’altres formes d’organitzar-se i desenvolupar-se
individualment i col·lectivament.
Partint de la idea d’altres projectes similars, com
La Murga d’Escoltes Catalans i els Campaments
APS de la Demarcació del Barcelonès, el setembre
passat diverses persones de diferents sectors i
demarcacions molt vinculades al Moviment van
prendre la iniciativa d’organitzar uns campaments
oberts a tots els trucaires de Catalunya amb una
sola idea: que els trucaires rebessin una sacsejada
en forma de descobertes de projectes transformadors. D’acord amb això, vam ubicar els campaments
a Manresa, on la xarxa veïnal i comunitària, els
moviments socials i polítics, els espais alliberats,
el cooperativisme i la lluita feminista fonamenten
una base social forta i enxarxada. Semblava, doncs,
que Manresa podia ser un espai idoni on poder
desenvolupar aquesta idea de campaments.
En l’organització dels campaments també es va
poder comptar amb la participació activa dels animadors i animadores dels cinc agrupaments que
s’hi van inscriure (Pau Claris i Pere Quart de Barcelona, Bernat Perpunter de Palautordera, Ramon
Folch de BellPuig i Alverna de Tarragona).

Així, el dissabte va començar amb un petit raid
per grups en què van descobrir la PAH de Manresa. Els trucaires van visitar diversos blocs ocupats
de la PAH i les persones que hi vivien i van compartir les seves experiències, així com a l’Ateneu
Popular La Sèquia, un casal autogestionat per
diversos col·lectius que just acaba de reobrir les
portes després d’unes reformes.
El diumenge va ser el dia dedicat als processos de
grup i la perspectiva de gènere. Diversos ponents
van dinamitzar tallers i dinàmiques per debatre
sobre aquests conceptes i per entendre i compartir què és el feminisme.
El dilluns van descobrir l’economia social i solidària de la mà de la ruta Pam a Pam de Setem, i es
va reflexionar sobre les alternatives que trobem
actualment contra el comú “comprar, llençar, comprar” i sobre com consumir més ecològicament
i èticament. A la tarda, a mode de primer tancament, van debatre sobre què significa la transformació social, i què podem fer des del cau per
treballar per a aquesta transformació; un debat que
els va suscitar projectes per tirar endavant com a
trucaires: tant individualment com des de la unitat.
El dimarts al matí, entre revisions, abraçades i
poques ganes de marxar; els trucaires se’n van anar
amb la motxilla encara més plena que en l’arribada
i moltes ganes de generar nous projectes.

Els campaments, doncs, van girar al voltant de
quatre eixos principals: l’habitatge i l’autogestió
d’espais, la perspectiva de gènere i el feminisme,
l’economia social i solidària, i l’escoltisme. Aquests
quatre eixos van estar presents en forma de descobertes concretes i, a la vegada, van ser transversals en la mesura que s’aplicaven a la mateixa
convivència del grup des de la perspectiva que
descobrir l’autogestió passa per aplicar-la.
Paraula d’Scout · Bada i Soler
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InForma’m

Vivim els Monogràfics

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

Parlant en termes generals, crec

tota la formació, un element compatible amb el

que “Be Castor, My Friend” ha

debat i l’aprenentatge. Després d’haver fet FOCA,

estat un intercanvi d’experiències

FORMIGA, etc. tenia moltes ganes de participar en

i opinions entre tots i totes les

aquest monogràfic, ja que va ser justament

formants, però pensant-hi detin-

d’una FORMIGA d’on va sorgir la idea

gudament el que ha estat és una

de dur a terme aquesta formació.

exteriorització i un aprenentatge de

I és per aquestes petites coses (i

coneixements, i ho hem fet amb un element molt

moltes més) que valen la pena les

important, l’humor, que ha estat present al llarg de

formacions.

“Després d’un viatge fosc per un desert que ha

seguim soscaiguts. A la tarda fem

aparegut de sobte, trobem la casa, So Rafel, So

tots los tallers i a la nit un tast de

Pedro i So Francisqueta amb els intendents.

los diferents vins de nous. Astí tot

Comença la llengua, la cultura, les rotllanes... i

passa més a poc a poc, però de

una bogeria que ho amenitza tot i que

sobte ens adonem que ja s’acabe,

s’encomana.

només nos queden les tintures i la

Lo dia comença amb una passe-

construcció tradicional.

jaeta per conèixer les piantes de

Ha sigut molt intens i amb el record de les

la zona i los seus usos, l’eixida del

últimes abraçades tornem al nostre món, però

sol nos torra a tots la cara, però

esperant rerenaturar.”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

La llegenda de Sant Jordi i la
tradició de la diada ens donen una
bona oportunitat per fomentar la
ruptura amb estereotips de gènere
ancorats encara al passat. Trencar
amb aquestes idees és necessari
per tal de poder transformar la
societat actual. #SomFemTransformem #SantJordi2016
http://ow.ly/r3Vi3002M6y
L’escoltisme es mou i s’implica en
les lluites socials! Amb #SeguimSenseLloc, diversos agrupaments
del Barcelonès Sector I membres
de la Plataforma #NoTenimLloc
denuncien la falta d’espais per
joves! #SomFemTransformem
http://ow.ly/fRzQ3002MiI
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@escoltesiguies

@irinapalma2

@PAH_Sabadell @EscoltesiGuies
@ObraSocial_PAH Q maco! És la
manera de combatre el racisme
i la xenofòbia: crear espais de
coneixença mútua.

escoltesiguies.cat/vídeos

We Are Scouts: From Syria to
Australia (subtítols en català)

@signesdelstemps

Tres voluntaris d’@EscoltesiGuies han viatjat a Lesbos
per estar amb els refugiats. Diumenge ens ho explicaran a TV3
@elisendarovira

Sabeu on són molts activistes,
polítics i líders associatius del
futur? A l’escoltisme. D’aquí
1any, junts faran història a la
@jamborinada

#Trobada2016 pel futur de
l’escoltisme i el guiatge català

Espai natura

Rutes pel sostre
de Catalunya
Text: Ona Yánez (coordinadora del Servei de Campaments i Més)

La Mollera d’Escalarre
Branca
CiLL

Distància Desnivell
9,38 km 110 metres

Rutes per a totes les branques
Transport
Companyia Alsa (www.alsa.es) amb la línia
Barcelona-Eth Pònt de Rei o bé la de Lleida-Esterri
d’Àneu.

Lloc per dormir
Terrenys d’acampada de Campaments i Més
Cerbi, Unarre, Escalarre, Estaron, Tavascan i Roní.
Refugis de muntanya: Refugi Gall Fer, Refugi
forestal La Pleta del Prat, Refugi de Broate, Refugi
Enric Pujol, Refugi Vallferrera, Refugi de Certascan,
Refugi del Cinquentenari (Estany de Baborte),
Refugi Enric Pujol, Bordes de Graus i Refuge de
l’Etang Pinet.

A l’espai comprès entre la Guingueta d’Àneu i la
Vall Ferrera podem fer algunes de les rutes més
espectaculars del nostre Pirineu com pujar al cim
més alt de Catalunya (la Pica d’Estats, 3.146 m)
o visitar l’estany glacial més extens de Catalunya
(l’estany de Certascan). El cel, els núvols, el seu
reflex als llacs i la neu, que és present en alguns
indrets fins ben entrat el mes d’agost, creen la
sensació d’emprendre el camí cap a la porta del cel.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu conté paisatges
esplèndids i de gran valor natural, com el Pla
de Boavi (Vall de Cardós), amb uns vessants
esquerps que contrasten fortament amb la
placidesa del pla i del riu amansat, i el Bosc de
Virós (Vall Ferrera), on es conserven excel·lents
testimonis de bosc madur de vital importància
per a la conservació de diverses espècies animals
i vegetals. Trobem també el circ de Noarre, una
àrea d’especial interès paisatgístic, i la Mollera
d’Escalarre, amb uns extensos boscos de ribera
i aigües clares plenes de biodiversitat. Amb una
mica de sort, podrem creuar-nos amb un gall
fer, veure sobrevolar una àguila daurada, un
voltor o un trencalòs, o gaudir dels salts d’un
isard, un mufló o un cabirol. O... per què no?
Podríem ser dels pocs afortunats a trobar-nos el
mític ós bru, que passeja sovint per les valls més
septentrionals.

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=7750292

Pla de Boavi- Cascada de Broate,
a Tavascan
Branca Distància
8,43 km
LLiD

Desnivell
501 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=4930383

L’estany de la Gola i els Tres Estanys,
des de Cerbi
Branca
RiNG

Distància
18,69 km

Desnivell
1.125 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=1045098

Ascensió a la Pica d’Estats,
des del Refugi de Vall Ferrera
Branca
PiC

Distància
19,24 km

Desnivell
1.536 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3250196

Travessa La Porta del Cel (5 etapes)
Branca
Truc

Distància Desnivell
59,4 km
5.272 metres

Track/fitxa
http://www.laportadelcel.com/

Aquí tenim propostes de rutes per descobrir el
sostre de Catalunya amb les diferents branques.
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D’on va sortir

L’aparició de Truc
Text: Salvador Juncà (membre de xarxameg)

Veient l’actual Mètode de Truc, publicat el 2012,
no sembla que la quarta branca de MEG hagi tingut
un període de gestació de més de quaranta anys
que comprèn més d’una generació. Voldria recordar
només el començament, quan tot l’escoltisme i el
guiatge (separats encara) es varen trobar navegant
per la caòtica revolta dels anys seixanta, durant els
quals es van produir la cultura hippy, les ideologies
d’alliberament sexual, el Vaticà II, el pacifisme, la
revolta estudiantil del maig del 68, els corrents
antiautoritaris i autogestionaris, la crítica als
poders de tot tipus, etc.
Per a un moviment educatiu no era fàcil d’adaptarse a uns canvis tan concentrats en el temps, sobretot
quan calia bastir una oferta per als joves un cop es
va veure que la Ruta, basada en criteris d’ideologia,
disciplina i jerarquia, no era una proposta d’acord als
temps que corrien, i que un altre intent, el Solc (una
proposta una mica psicodèlica i molt interessant que
es va experimentar entre el 1968 i el 1971), no va
reeixir tampoc com a quarta branca.
L’any 1972 es va fer un nou intent amb el Truc.
L’equip d’animació inicial no disposava d’antecedents vàlids i tampoc no volia trencar amb la
proposta d’autogestió del Solc. Aleshores també es
pensava que el perfil dels nois i noies que vindrien
de PiC estaria en sintonia amb les revoltes juvenils
d’aquells moments. I finalment s’albirava la fi del
franquisme contra el qual es desitjava bastir un
moviment juvenil obert i polititzat.

Trucs AEiG Mare de Déu de Núria 2008

joves de proposar interessos i accions van anar
minvant. A poc a poc, Truc es va transformar en
una plataforma de recursos per a qui hi volgués
participar, sobretot pels grups que venien de PiC.
Fins al 1978 es van experimentar diversos tipus
de propostes i trobades sense llançar la tovallola,
davant les dificultats i assumint el bany de
realisme que va aportar l’experiència pràctica de
tants intents i proves.
L’estiu de 1978, el Comissariat General va decidir
que Truc havia de ser una branca com les altres,
amb un mètode arrelat a la proposta escolta
i guia, amb grups mixtes (ME i GSJ s’havien
fusionat) i orientat només a l’etapa post-PiC. Que
això no era fàcil ho demostra que fins al 2012 no
es va oficialitzar un mètode i una proposta sense
ambigüitats. D’aquells començaments potser
només en queda el nom (Truc), com una invitació
a fer-se grans del tot dintre de l’escoltisme.

El còctel no era fàcil, però es va començar per
unes trobades en què només quedava garantida
l’animació, mentre que les propostes, els objectius
i els mètodes es refiaven a la capacitat d’autogestió
dels joves. La crida, oberta a tota mena de grups,
volia ser un truc a la porta de la suposada iniciativa
juvenil, per tal de proporcionar-los una plataforma
d’organització i actuació. I d’aquesta idea de
“trucar” en va quedar el nom de Truc.
El resultat inicial va ser molt decebedor i les
expectatives sobre la teòrica capacitat dels
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Trucada 2014 Demarcació de Girona

residus.gencat.cat

DISPOSAR DE MÉS PUNTS
DE RECOLLIDA SONA MOLT BÉ
Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.
Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient. Reciclar-los bé, ara és més fàcil que mai.

Amb el finançament de:

Amb la col·laboració de:

Gent de Moviment

“Intentem que
el lideratge
sigui compartit”
Eugènia Boada viu a Barcelona,
i juntament amb tres companyes més
treballa a l’associació Matriu, que ofereix
formació i acompanyament en temes
d’apoderament de grups, feminismes
i nous imaginaris polítics a grups i entitats.
Va ser escolta i cap de l’AEiG Maragall,
membre de l’Àmbit Internacional a través
del projecte de l’Equip de Solidaritat
i també tècnica de la FCEG.

Com entens el lideratge?
El que em surt immediatament
és com actuar, fer, pensar i sentir
un grup perquè evolucioni en una
mateixa direcció de la manera més
còmoda per a tots els integrants.
Els col·lectius estan formats de persones que tenen objectius i que han
creat el grup amb una finalitat, una
raó de ser. En aquest sentit, liderar
és ser conscients d’aquesta situació
i saber aglutinar tot això.
Què t’ha aportat el teu pas per
MEG a aquesta visió del lideratge
i els grups?
Per mi el pas per l’agrupament va ser
una primera escola política, en què
vaig començar a treballar en equip,
pensant un objectiu comú amb un

grup de gent que tenia objectius similars però també idees diferents i que
s’havia d’organitzar per a assolir una
mateixa tasca. Totes aquestes situacions em van acabar duent a voler
dedicar-me al treball amb grups.
Veure com de transformador era
l’espai va ser un fet molt important.
El pas per l’associació m’ha portat a la
reflexió que per potenciar el lideratge,
no només ens calen unes estructures
que ho facilitin, sinó que necessitem
més, cosa que ja s’està fent.
Què és Matriu?
Matriu és una associació nova,
i els integrants provenim del Grup
d’Educació per la Pau. L’objectiu
de Matriu és treballar amb grups
i organitzacions diverses per intentar contribuir a relacions i estructures més justes, amb una mirada
feminista i sovint amb eines que
anem aprenent del treball de processos. El repte que tenim a l’associació
és que volem treballar d’una manera que sigui coherent amb les altres
esferes de les nostres vides. Intentem i estem aprenent a posar les
necessitats, les voluntats i els valors
que ens són clau al centre, i ens organitzem d’una manera que tingui en
consideració allò que volem.
Hem de gestionar la nostra diversitat i els nostres gustos, i això ens
genera reptes i moltes contradiccions, però al mateix temps sento que és una font molt potent
d’aprenentatge, tant per a nosaltres
mateixos com per l’experiència que
aportem quan anem a treballar amb
altres grups i col·lectius. En aquest
sentit, ens agrada presentant-nos
una mica també com a laboratori.
Tant important és per a nosaltres
el que oferim cap a fora com el fet
que sigui coherent amb com som
per dins. No per oferir uns tallers a
altres entitats hem de descuidar-nos
de nosaltres mateixos.
També és molt important la xarxa
que fem, i un exemple que m’agrada
molt citar és un grup que anomenem
d’educació i gènere, en què estem

enxarxats amb altres entitats que
també tracten l’educació i el gènere,
i explorem junts què vol dir donarnos suport mútuament en lloc de
competir.
Com gestioneu el lideratge a Matriu?
En l’àmbit intern, partim d’una
situació amb diversitat de disponibilitats, realitats familiars, temps per
dedicar, gustos... Tot i això, intentem que el lideratge sigui compartit.
No crec que hagin de ser necessàriament sempre horitzontals, però sí
decidits amb consciència i claredat.
Per a nosaltres és molt útil compartimentar el treball, amb una part
operativa, de treball directe, una
emocional i una més d’essència, de
plantejar-nos per què estem fent el
que fem. Així tenim diferents tipus
de reunions, per exemple, per a
cobrir aquests aspectes de forma
conscient, i això ens permet estalviar temps i energia.

“Tant important és
per a nosaltres el
que oferim cap a
fora com el fet que
sigui coherent amb
com som”
També hi ha una altra faceta que
ens és útil, que és mirar de ser conscients de com operen les relacions de
poder entre nosaltres. En el nostre
cas, es donen per motius ben diferents, i ens serveix una altra vegada
intentar ser conscients de l’impacte i
el malestar que ens genera per poder
prendre decisions en cada cas que
ens permetin estar més còmodes.
De cara a les intervencions que fem
en altres grups, doncs no ens plantegem donar directament una recepta,
sinó que seguint la idea de la presa
de consciència intentem afavorir
o generar l’espai perquè cada grup
pugui prendre les seves pròpies decisions. En aquest sentit, no és una
frase meva, però m’agrada molt dir
que els grups són savis.
Text: Adam Peribánez (membre del consell de redacció)

