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Editorial
De la transformació personal a la transformació
social
Una tasca voluntària que fem amb passió i generositat. Un mètode
educatiu amb el qual aprenem a ser útils i a fer servei. Un projecte
de branca cara enfora i obert al barri. Un petit grup en què el gran
ajuda el petit. Un compromís, una promesa. I el repte de deixar el
món millor de com l’hem trobat.
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Si no vols seguir rebent aquesta
revista a casa escriu-nos un correu a
comunicacio@escoltesiguies.cat
VERSIÓ DITIGAL

Recorda que sempre podràs llegir-la a
www.escoltesiguies.cat/publicacions

Els escoltes i guies eduquem per a la transformació social. I és
des del servei que som, fem, transformem. Perquè el servei és
un element inherent i transversal a la nostra proposta ideològica i
metodològica. És una actitud, una eina educativa i una acció: donar
sense rebre res a canvi, fer per fer feliços els altres, oferir per créixer
i per viure una experiència significativa!
El nostre mètode i la vida en grup ens hi porten. El treball en equip,
el joc institucional, el progrés personal, el compromís i la fraternitat
universal són els dinamismes del nostre projecte educatiu, els que ens
permeten experimentar una autèntica transformació personal que
ens porta a prendre consciència i a passar a l’acció. Donant a conèixer
la nostra tasca als nostres municipis. Obrint les nostres activitats
i compartint els nostres valors. Oferint projectes per a la gent del
nostre barri. Contribuint a millorar l’entorn. Construint el model
de país que volem participant-hi, implicant-nos-hi, incidint-hi. I
treballant de valent per oferir una proposta educativa de qualitat que
ens permeti tenir impacte i aconseguir una transformació social.
Sempre a punt i tant com puc!
Núria Montanyà, Ignasi Nani Llobera, Albert Sangrà, Marta Miarons,
Ainhoa Huguet, Jaume Agustí i Jordi Font, membres de la Taula Executiva
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Notícies MEG
L’escoltisme i el guiatge català s’adhereix a la
campanya “Casa nostra, casa vostra”

El mes de novembre l’escoltisme i el guiatge català ens vam adherir a la
campanya “Casa nostra, casa vostra”, que actua per reclamar que Catalunya
sigui terra d’acollida d’aquelles persones que s’han vist obligades a fugir
de casa seva i per garantir la inclusió i el desenvolupament social digne
de les persones migrades al nostre país. Perquè seguim convençuts que cal
obrir els nostres caus i les nostres cases, si és que hi ha caus i cases d’algú i
fer de l’educació un refugi perquè el que està passant a la mar Mediterrània
no es repeteixi mai més, no ho pateixi mai més ningú, enlloc. Us animem a
entrar al seu web (www.casanostracasavostra.cat) i a adherir-vos al manifest.

Neix el cicle “Vespres de Mètode”

Els Truc dels agrupaments Cardenal
Lluch i Antoni Gaudí
guanyen el 30è premi
Jaume Ciurana

El 15 de desembre els Truc de
l’AEiG Antoni Gaudí i l’AEiG
Cardenal Lluch van ser premiats
amb el 1r premi Jaume Ciurana
en l’actuació cívica juvenil a favor
de les persones pel seu projecte
d’ApS “Transformem Manresa”, per a la conscienciació de la
societat manresana sobre els drets
humans i les relacions de poder.

MEG destina l’1% dels
ingressos a un projecte
d’apoderament a dones
víctimes de violència
de gènere al Marroc

En el marc del procés d’unitat, el grup de treball de Mètode organitza
un cicle de xerrades i conferències sobre els reptes de la proposta
educativa de l’escoltisme i el guiatge del futur amb la intenció d’analitzar
les darreres tendències educatives i l’impacte de la nostra proposta en la
societat. El cicle ha programat sis sessions, que ja es van iniciar el mes
de novembre i que s’allargaran fins al mes de maig, amb personalitats
rellevants del món de l’educació, com Eduard Vallory i Miquel Àngel
Essomba. Totes les xerrades i conferències són al vespre i estan obertes
a tothom, especialment als membres dels equips pedagògics de les tres
associacions i a tots els caps del Moviment.

Rècord de participació a la International Fair 2016
El dissabte 26 de novembre més de 140 participants d’agrupaments
de tot Catalunya es van trobar al Centre Cultural de Cardedeu per
fer un primer tast d’aquesta aventura internacional, una xifra que la
converteix en l’edició amb més participació. La International Fair és una
activitat de descoberta adreçada a aquelles unitats amb ganes de dur
a terme alguna activitat o projecte internacional i dóna l’oportunitat,
entre d’altres, de descobrir projectes duts a terme en anys anteriors,
conèixer altres joves amb motivacions i preocupacions semblants, i
resoldre alguns primers dubtes.
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Un any més, Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya ha atorgat l’1%
dels ingressos propis a projectes de
cooperació pel desenvolupament,
en el marc del concurs públic “1%
solidari”. En aquesta ocasió el
jurat ha atorgat l’import al projecte “Incuba FEZ dones víctimes
de violència de gènere. Càpsules
formatives en dret de la dona i
autoestima/apoderament”, de la
Fundació Plataforma Educativa,
que pretén oferir un espai de formació en apoderament personal
per a dones en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a
primer pas per una formació més
àmplia i ambiciosa en emprenedoria vital i empresarial.

Notícies MEG
400 persones reben la Llum de la Pau recordant la
crisi de les persones refugiades

El diumenge 11 de desembre es va celebrar l’acte de rebuda de la Llum de la
Pau de Betlem a Sant Celoni amb 400 persones vingudes d’arreu del territori.
L’acte, organitzat per l’AEiG Erol i l’Àmbit d’Espiritualitat de MEG, Joves la
Salle, la Salle Sant Celoni, i la Pastoral de la Salle Catalunya, es va celebrar sota
el lema “Per un mar de pau”, per tal de denunciar la problemàtica de les
persones refugiades i les crisis migratòries. Amb el mar com a eix conductor
de l’acte, la plaça de la Vila de Sant Celoni es va guarnir amb un vaixell de
paper gegant, presentat amb un conte narrat, centenars de vaixells de paper
petits decorant els balcons i un mapa del mar Mediterrani fet d’espelmes.

Sempre a punt: més de 800 caps en l’Assemblea
General a Manresa

El cap de setmana del 19 i 20 de novembre vam celebrar a Manresa la nostra
40a Assemblea General Ordinària, amb la participació de més de 800 caps.
El dissabte, la capital del Bages va acollir un sopar-vetllada d’espiritualitat
al voltant de focs de camps i danses tradicionals organitzades per la Demarcació de la Catalunya Central, i el diumenge el plenari al Teatre Kursaal.
L’assemblea va aprovar el programa i el pressupost per al curs 2016-2017,
marcat per la Jamborinada, que va comptar amb un punt especial en l’ordre
del dia per socialitzar l’estat dels preparatius i presentar per primer cop la
cançó “La força per moure el món”, que serà l’himne de la trobada. A més,
els assembleistes van escollir el nou secretari general de la Taula Executiva.

La Jamborinada reunirà més de
13.000 infants i joves!

El Castor radiofònic
canvia, tot i que manté
la seva essència

Després de quatre temporades
l’equip fundador del Castor Radiofònic va plegar. Però el programa
de la Demarcació de Girona té
des de l’estiu nous locutors, que
han mantingut el seu esperit
inicial: emetre un programa dedicat i enfocat als caps. D’aquest
nou equip només l’Eloi Guerrero
(cau d’Anglès) estava a l’equip
inicial. S’hi han sumat l’Arnau Boix
(també del cau d’Anglès), la Clara
Coll (del Xiprers de Figueres) i la
Clara Vicenç (del Vista Alegre de
Girona). El nou Castor radiofònic
es continua emetent a Ràdio Bonmatí, però aquest cop d’11 a 12h
l’últim diumenge de cada mes.
El renovat programa radiofònic
inclou seccions com “La bústia” i
entrevistes i bromes telefòniques,
sense deixar mai d’explicar la realitat de la demarcació.

Els Truc 2 de
l’agrupament Rudyard
Kipling guanyen el
premi “Jove, proposa!”

l a fo r ç a p e r m o u r e e l m ó n

Amb les inscripcions tancades, ja podem dir que som més de 13.000 els infants i
joves inscrits a la Jamborinada que el cap de setmana del 29 i 30 d’abril ens reunirem per demostrar a tota la societat que som la força per moure el món.
La ciutat de Tàrrega acollirà més de 12.000 infants i joves de 156 agrupaments
de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, d’Escoltes Catalans, d’Acció Escolta
de Catalunya i del Projecte 4vents. A aquestes xifres s’hi sumaran les 1.000 persones voluntàries, anomenades Minairons, que s’han inscrit per col·laborar
a l’organització de la trobada. Per col·laborar també es poden fer aportacions
econòmiques a www.jamborinada.cat/col-labora/aportacio-economica/

El darrer mes de desembre els Truc
2 de l’AEiG Kipling van rebre el
premi “Jove, proposa!”, una de les
categories dels premis Ateneus,
pel seu projecte de joc de taula
Fronteres Invisibles, que té com
a objectiu conscienciar la societat
sobre el patiment les persones
migrades.
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Coneixent...
Composició de la Taula Executiva
Aprovada a l’Assemblea General del 20 de novembre del 2016 a Manresa
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ENTRA

Víctor Segura
Tècnic del Servei
de Secretaria
He passat per l’AEiG Bonanova
de rànger fins a cap, per FOCA
de Sector 1 i per Formiga 2 com a
formador.

Des del Servei de Secretaria i l’Escola de Formació
de l’OSG, gestionem les inscripcions a les formacions, assessorem sobre les assegurances, donem
suport a la TAEX i, en els espais generals, ajudem
a organitzar l’AGO i atenem els agrupaments i els
caps per temes de paperassa (certificats, justificants, etc.) També ens encarreguem de les inscripcions a la Jamborinada.
“Sóc casteller a Gràcia i hi dedico força hores entre
assajos i actuacions. Gaudeixo en el contacte amb la
natura, sortint amb els amics i jugant a jocs de taula.
M’agrada fer esport, ballar swing i mirar una bona
pel·lícula o sèrie al sofà amb una manta.”
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Montse Palet
Cap executiva
Actualment el meu vincle amb
l’escoltisme és com a mare d’un escolta,
així que ara visc la vida del cau des d’una
perspectiva diferent. Durant anys el meu
vincle bàsic amb l’associacionisme ha
estat amb els moviments de cooperació
internacional al desenvolupament,
treballant arreu del món.

Com a Cap executiva de l’Oficina de Serveis Generals
m’encarrego de la direcció i coordinació del conjunt de serveis de l’OSG i en aquest sentit, estic immersa en molts
i variats temes vinculats al suport als voluntaris; agrupaments i equips generals. Considero que el principal valor
que puc aportar és ajudar a fer que els projectes estratègics
de l’Entitat es converteixin en realitats. A mi m’agrada
pensar que la meva feina és “fer que les coses passin”
i què el que faig tindrà un impacte transformador.
“M’agrada veure món, voltar i obrir els ulls a noves realitats.
Quan no estic corrent amunt i avall, i ara cada cop ho puc
fer menys, m’agrada llegir, badar i sobretot entaular-me
amb amics i allargar fins a l’infinit les sobretaules, tot arreglant el món.”

Reportatge

Creixem
transformant(-nos)

Text: Martí Senserrich i Mariona Forcat/ Foto: AEiG Itaca

“Som, fem, transformem” és el lema del nostre pla estratègic, aprovat el novembre
del 2015, que estableix tres grans objectius estratègics: identitat escolta i guia,
participació i impacte social. I és que si una cosa defineix els escoltes és la voluntat
de deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat, però alhora de créixer
com a persones en tot aquest procés. I no només són paraules boniques. Tenim uns
projectes educatius pensats i repensats per tal que també tinguin una utilitat social:
tenim els projectes d’Aprenentatge i Servei.
Imaginem un món on un grup de
joves graven i difonen un vídeo
musical sobre la discriminació;
uns infants de tan sols sis, set i
vuit anys realitzen un servei en
una protectora d’animals; un
altre grupet, ja una mica més
gran, d’entre onze i catorze anys,
organitza un dinar popular conjuntament amb els avis i àvies de
l’associació del barri; uns altres,
amb encara no divuit anys, tornen d’un campament de refugiats
sahrauís i preparen un documental, i fins i tot una demarcació
organitza uns campaments
encarats a aprenentatges entorn
les alternatives d’habitatge i la

preparació d’activitats infantils
amb l’objectiu d’oferir un casalet de Setmana Santa als infants
que viuen als blocs ocupats de la
PAH de Sabadell. Doncs tot això
no és imaginació, són projectes
que infants i joves han realitzat
en els últims temps. Malgrat la
seva joventut, han incidit per fer
d’aquest món un món una mica
millor. Tot ells han fet projectes
d’aprenentatge i servei.

Més que fer un servei
De ben segur que, fent aquests
serveis, els infants i els joves
han pogut canviar alguna cosa
d’aquest món injust. Per això els

fan. Però no menys important és
tot el que s’han posat a la seva
motxilla durant el seu transcurs.
Els projectes d’aprenentatge i servei són aquells que combinen els
dos processos. És a dir, aquelles
activitats en les quals els aprenentatges i el servei no funcionen en
paral·lel, sinó que es vinculen de
tal manera que els nois i les noies
aprenen treballant en necessitats
reals de l’entorn amb la finalitat de
millorar-lo. Si agafem els elements
d’aquesta activitat per separat no
trobem gaires novetats. La novetat consisteix en l’estreta vinculació que s’estableix entre ells.

Guió: Salvador Grané / Il·lustració: Arnau Solà Vila

Reportatge
Per exemple, el fet d’anar a una
gossera a cuidar animals no
només tenia com a objectiu millorar les condicions dels animals
que hi ha, sinó també que aquells
infants, durant tot el procés de
planificació i realització, aprenguessin a estimar, cuidar, respectar, entre altres valors, i posessin
a la seva motxilla més eines per tal
de defensar els drets dels animals.
En definitiva, l’aprenentatge i
servei suposa un repte a superar
individualment i col·lectivament
a través del qual s’activen competències de tot tipus, ja que els
infants viuen els resultats en
primera persona i reben el feedback d’aquells per als quals han
treballat. Va molt més enllà de
realitzar un projecte per al gaudi propi o de realitzar un servei
per inèrcia. Ens fa reflexionar i
generar una visió crítica i alhora
constructiva dels processos, les
accions i els resultats.

Base pedagògica sòlida,
i alhora innovadora
L’APS té el seu origen en el
moviment de l’Escola Nova. La
reflexió pedagògica comença a
fer evident que aquells que aprenen han de tenir una disposició
activa mentre que els que ensenyen han de tenir una actitud facilitadora d’acompanyament. Cal
acabar amb les classes on hi ha
un mestre que parla i uns alumnes que escolten.

La metodologia es basa en dos
conceptes, de fet, molt escoltes: aprendre fent i el servei a la
comunitat.

“L’ApS es basa en dos
conceptes molt escoltes:
aprendre fent i el servei a
la comunitat”
Aprendre a conviure només
seguint les indicacions de l’educador tampoc no funciona. Es va
veure que la participació activa
era imprescindible i que aportava protagonisme davant les
normes socials, una capacitat de
convivència amb els altres i el fet
d’esdevenir una persona crítica,
amb capacitat de decisió i transformació i implicada en el seu
entorn. A partir d’aquell moment
es parla del principi pedagògic de
“l’activitat”. I aquest va ser el primer gra de sorra del que seria l’ApS
tal com el coneixem avui en dia.
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya forma part activa del
Centre Promotor d’AprenentatgeServei de Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill, que intenta
aglutinar els diversos recursos
i recollir les diverses pràctiques
que es duen a terme en el marc de
l’aprenentatge-servei.
És una metodologia relativament
nova, però que és basa en uns
referents pedagògics de pes. El
filòsof, pedagog i psicòleg John
Dewey (1859-1959) ja defensava

que, de la mateixa manera que la
ciència era una qüestió comunitària, l’activitat que conduïa al
coneixement i que feia possible
l’aprenentatge també ho havia
de ser, és a dir, “que l’educació no
és una preparació per a la vida, és
la vida mateixa”, en paraules d’ell
mateix. El també pedagog Ovide
Decroly (1871-1932) afegia que
“només una proposta atenta al
moment educatiu dels infants
i coherent amb la visió globalitzadora que tenen de la realitat podrà facilitar l’adquisició
de coneixements significatius”.
Unes idees ni més ni menys
defensades pel fundador de
l’escoltisme, Baden Powell, que
sostenia que el sistema de patrulles és el de donar responsabilitat efectiva a tants infants com
sigui possible i que van prendre
molt sentit també amb les aportacions que va fer el mestre,
animador, psicopedagog, formador de formadors, creador de
materials, gestor i investigador
català, Joaquim Franch (19441987). Franch, també membre
de Minyons Escoltes i Guies, en
el seu llibre El lleure com a projecte (Barcelona 1985), defensa
que “els nois i les noies s’ho han
de passar bé fent una experiència tan rica com sigui possible,
que la qualitat de les relacions
personals ha de mantenir un
nivell molt elevat i que s’han de
fer explícites tres línies de fons
que marcaran la nostra actuació: l’arrelament i la sensibilitat

Paraula d’Scout · Bada i Soler
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al país, la gestió democràtica i la
convivència solidària”.

“Al cau, des de ben
petits, els infants i joves
participen en les fases
de descoberta, proposta,
elecció, planificació,
realització i revisió
dels projectes que
desenvolupen”
El cau, l’espai ideal
Si preguntem a molts caps d’ara i
d’abans quina és la metodologia
que defineix la nostra pràctica
educativa, la resposta majoritària serà: “Treballem a partir
de la pedagogia del projecte, que
fa que cada persona i cada grup
esdevinguin protagonistes del
seu propi aprenentatge.” I no van
gens equivocats. Al cau, des de
ben petits, els infants i els joves
participen en les fases de descoberta, proposta, elecció, planificació, realització i revisió dels
projectes que desenvolupen.
Els projectes d’aprenentatge i servei es basen en aquesta metodologia, però van un pas més enllà.
Són projectes en què el servei a
la comunitat i l’aprenentatge no
treballen paral·lelament sinó que
ho fan conjuntament. Servintnos dels exemples que abans
hem descrit, tots tenen un denominador comú: la intervenció en
la comunitat a partir d’un projecte en què els infants i els joves
han après de totes les fases, fins
a l’última escala, que l’important
no és pas el servei que han fet,
sinó la revisió que n’han extret.
Aquells petits infants que van
fer un servei al centre d’acollida
d’animals de Lleida van fer molt
més que ajudar la protectora.
Des de la descoberta que van
fer recopilant informació sobre

protectores d’animals, abandonaments de gossos, demandes
de les gosseres i dedicació de les
persones que se’n cuiden; a partir
de visites, reportatges, notícies
de premsa i xerrades; passant
pel compromís que van adaptar
a l’hora d’escollir el projecte, la
intervenció que van fer in situ a
la protectora i la revisió posterior que van fer de l’experiència,
la cosa va anar molt més enllà.
De tot plegat van extreure infinitat d’aprenentatges: van conèixer la tasca que fan els centres
d’acollida d’animals, van aprendre més sobre el tractament i la
cura dels gossos, van plantejar
noves estratègies per conscienciar l’entorn del fet que tenir
un animal és una gran responsabilitat i que no te’n pots desentendre quan ja no t’interessa,
van adonar-se de la importància
que hi hagi centres d’acollida
d’animals, ja que són una bona
alternativa quan una família vol
tenir un animal a casa, més enllà
de les gosseres, i en definitiva
van fer un pas més en el seu camí
de creixement personal.

Resultats educatius assegurats
No calen grans explicacions. Per
tot el que s’ha dit anteriorment
i per les experiències múltiples
que es donen anualment a tots
els caus de Catalunya, sabem que
la incorporació del servei orienta el treball per projectes cap a la
millora del medi i hem vist també quines tasques s’introdueixen
en cadascuna de les fases habituals en què els projectes es desenvolupen.
En definitiva, un projecte amb
servei a la comunitat intensifica el sentit dels aprenentatges, la creació de capital social,
l’educació en valors i la construcció d’un autoconcepte positiu.

Pau Farell

LES FASES D’APRENENTATGE
I SERVEI

1

2

3

4

5

PROPOSAR
Detectar necessitats
Fer descobertes

ESCOLLIR
Presentar propostes
Decidir

PLANIFICAR
Ampliar coneixements
i capacitats
Organitzar la feina

REALITZAR
Intervenir en l’entorn

REVISAR
Avaluar
Comunicar
Celebrar

EL WEB D’APRENENTATGE
I SERVEI DE MEG
Aquest web és una eina on els i
les caps poden afegir i trobar un
recull ampli recull d’experiències,
coneixements i recursos sobre
ApS i on també poden difondre les
experiències realitzades i engrescar els agrupaments a fer aquests
tipus de projectes.
www.projectes.escoltesiguies.cat/aps
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MEG Opina

Ser conscients del sentit i de les intencions del voluntariat
Pere Bolet . Responsable
pedagògic de l’AEiG Pere II i Santa
Maria de Foix.

L’any passat, tretze trucs del Pere II i el Sta. Maria
de Foix de Vilafranca vam anar quinze dies al
nord de Grècia per posar el nostre gra de sorra
en l’ajuda pels refugiats. La idea va sortir després d’una descoberta que vam fer amb Refugees
Aid BCN, una ONG involucrada en la causa. De
seguida l’opció d’anar allà a donar un cop de mà
va motivar moltíssim tota la unitat, tot i la complexitat del projecte, en ple mes d’agost. La bona
voluntat xoca amb moltes realitats inesperades:
ONGs de dubtosa credibilitat, contactes difícils
de gestionar, saturació de turistes voluntaris, les
polítiques dels camps militars...
Vam estar uns dies al camp de Filippiada, on vam
fer servei, i va ser una magnífica experiència,
però per motius aliens vam haver d’anar-nos-en.
Llavors vam trucar a la porta de molts camps a
la rodalia de Salònica, però a la gran majoria, o

bé no es podia entrar, o bé ja hi havia prou (o de
sobres) organitzacions i voluntaris a dins. Vam
experimentar moltes de les cares que pot tenir un
voluntariat. Fer companyia a una família més que
agraïda tan sols per fer-los passar una bona estona, tractar amb ONGs de can pixa rellisca (grans
i petites), jugar amb uns nens que feia temps que
no ho feien, treballar amb gent valuosíssima en
tots els sentits, i amb d’altres que... “Oyeee, vamos
a comer al lagooo?” Però de tot se n’aprèn!
Vam acabar amb els companys d’Eko Project, en
què malgrat que va ser durant poc temps, vam
poder compartir amb ells la idea d’una acció solidària més conscient i efectiva, tan generosa com
treballada, buscant la coherència entre intenció
i intervenció tant com era possible. I pels que es
plantegin un projecte semblant, el nostre consell
és que siguin ben curosos i coneixedors de què
volen fer, per què i amb qui; marxar amb tot ben
lligat i planificat, preparar bé les tasques a realitzar i ser plenament conscients del sentit i de les
intencions del voluntariat.

Quina relació tenim els agrupaments amb el nostre entorn?

Laura Coma. Excap d’agrupament
i responsable pedagògica de l’AEiG
Collformic

L’impacte social que pot aconseguir un agrupament
i els seus projectes està majoritàriament aplicat al
seu entorn més immediat (barri, poble o ciutat) i a
les persones que hi viuen.
L’agrupament, com a entitat, és un agent educatiu més de cada territori i, per tant, ha de
participar i implicar-s’hi, per fer arribar el missatge de l’escoltisme i el guiatge a més gent.
Amb l’obertura de l’AEiG Collformic vam donar a
conèixer Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a
molta gent, i ho vam aconseguir sent una entitat
implicada i participativa en el nostre entorn. Vam
tenir l’oportunitat de veure que és molt important que, a part de realitzar les nostres activitats
com a agrupament, tinguem visió de territori i
que sortim dels nostres locals per implicar-nos
12 | El Correu · Primavera 2017

en la vida associativa. Com a Collformic, ens vam
implicar en l’associació de veïns i en un col·lectiu
d’entitats que treballava per millorar el barri del
Remei de Vic. Vam elaborar projectes juntament
amb aquestes entitats per tal de millorar el barri
i vam participar des dels inicis en la seva creació i
el seu desenvolupament.
Els agrupaments també aconsegueixen un impacte social sobre les famílies i els infants. És important que les nostres famílies també participin de
les ofertes d’activitats d’aquests entorns, per això
els caps i les queles hem de motivar-los a participar activament. Mitjançant els agrupaments
podem aconseguir que els nostres infants i joves
siguin persones implicades en el seu entorn i
que en un futur, un cop hagin acabat la seva vida
com a agents actius dins l’escoltisme, puguin ser
agents actius dins els seus territoris, i d’aquesta
manera continuïn deixant el món millor de com
l’han trobat.

Maneres de fer

Comunitat i entorn als agrupaments

Maria Coll Sagué
AEiG Itaca (Sector IV Demarcació Barcelonès).
25 anys. Estudiant d’art. Cap d’agrupament i
animadora de Truc.

Gerard Bernadàs Machado
AEiG Joan XXIII (Demarcació BLLGAP). 19 anys.
Estudiant de Física. Cap d’agrupament i Cap de
Castors.

Què aporta el vostre agrupament al seu entorn
més proper?
Per nosaltres, l’impacte social ha de començar
en l’educació de l’infant. Per fer-ho és important donar les eines i l’oportunitat als nanos
de poder ser crítics amb el seu entorn i de trobar la seva pròpia coherència.
Donem una mica més de vida a la zona antiga de Martorell, fomentem el petit comerç i
donem la oportunitat als joves de Martorell
de tenir un lloc per a ells, on poder ser ells
mateixos, sense ser jutjats. També donem
una visió més oberta de la societat actual als
nostres nens, diferent a la que poden veure a
les escoles. En branques més grans, com ara
PiC i Truc, hi ha l’oportunitat de crear projectes 100% propis, en què els caps no influïm,
només guiem.
Feu activitats de servei al vostre barri/ciutat?
Estem contents! A poc a poc comencem a
conèixer més l’entorn més proper, que és
l’Esquerra de l’Eixample, i a ser-ne més conscients. Cada cop estan sortint més propostes, i això ens està permetent crear una xarxa d’entitats. Per exemple, la unitat de RiNG
va dur a terme l’ExcursioNeta del Queix, una
excursió oberta a tothom amb la finalitat de
recollir i netejar la brossa trobada pel camí.
I treballem per continuar fent barri i servei!
Anualment fem una recollida d’aliments,
i mirem de fer-la en alguna època que no sigui
el Nadal, moment en què ja se’n fan moltes, ja
que la gent passa gana durant tot l’any. També
donem la roba que es perd en sortides i campaments i que ningú reclama a entitats que la fan
arribar a gent que la necessita.

Quina relació teniu amb la resta d’entitats del vostre
entorn?
En primer lloc, hi ha l’espai Germanetes, un espai
autogestionat en una illa de l’Eixample que ara
està al servei del barri. Compta amb un hort urbà,
una paret d’escalada i un espai on es fan tallers
i diversos espectacles gratuïts. Des de l’Itaca, hi
hem participat per donar suport a la lluita per la
seva permanència. I, d’altra banda, també tenim
el fantàstic casal de joves Queix, un casal de joves
autogestionat amb moltes ganes de treballar en
les necessitats dels joves del barri.
Cada cop més. Estem recuperant el contacte amb
diverses associacions, com ara l’esplai o entitats
mediambientals. Som entitats que treballem per les
mateixes coses i ens sembla que treballar conjuntament és una bona manera de fer. D’aquesta manera, tant aprenem nosaltres com a caps d’aquestes
entitats com n’aprenen les nois i els nois.
Durant els propers anys, quins reptes us imagineu
que pot tenir l’agrupament per tenir més impacte?
Amb el barri, seguir creant aquesta xarxa de
comunitat i de col·laboració on puguem ser protagonistes i responsables de l’impacte que creem.
I per la nostra banda, continuem amb la nostra
feina amb els infants per fer-los conscients del
seu entorn i de la oportunitat i el poder que
tenen d’influir i participar en el canvi.
Un dels reptes més grans en què ens trobem és el
d’arribar a altres tipus de realitats socioculturals,
com ara la musulmana o l’oriental. Creiem que
són grups potencials i ens encantaria poder treballar amb ells, perquè també aprendríem altres
maneres de fer.
Algun projecte d’impacte social que hagueu fet des
de l’agrupament i que vulgueu compartir?
L’any passat vam fer un projecte molt maco, i el més
important: els Castors i Llúdrigues es van convertir per un dia en cuiners fantàstics del “restaurant”
Castorlàndia, ubicat a l’espai Germanetes. Amb
l’objectiu de destinar tots els diners recaptats a
Stop Mare Mortum. La unitat, en conèixer aquesta
situació, van voler posar el seu petit gra de sorra,
i van servir d’exemple per a tot l’agrupament!
No hem emprès cap projecte d’aquest tipus,
o almenys jo no en recordo cap en els últims anys!
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Recursos

Guia educativa Entre terres
Entre terres és una guia educativa sobre migracions a la Mediterrània (www.entreterres.org).
L’objectiu d’aquest material és proporcionar eines
per tal d’abordar la temàtica de les persones refugiades amb joves i infants, des d’una perspectiva
de construcció de pau i de transformació social.
Aquesta guia compta amb cinc materials didàctics (trobareu l’enllaç al costat) de diferents
temàtiques que contenen una primera aproximació a la qüestió per després proposar una
activitat per a cada grup d’edat: de 9 a 12 anys,
de 13 a 16 anys i de més de 17 anys.

1_MARE MORTUM
La Mediterrània, el vell Mare Nostrum, s’ha
convertit en els últims anys en una de les
fronteres més violentes del món, a causa de la
manca de vies legals i segures per emigrar.
Descarrega la Guía en pdf · Consulta la Guía a la web

2_DRETS HUMANS
L’any 2015 va començar la crisi de persones
refugiades més gran que ha viscut Europa des
de la Segona Guerra Mundial.
Descarrega la Guía en pdf · Consulta la Guía a la web

3_RACISME
El racisme s’alimenta de la desigualtat, implica
una classificació discriminatòria de les persones.
El pensament racista justifica la discriminació,
la segregació social o l’explotació econòmica
d’una o de diverses comunitats.
Descarrega la Guía en pdf · Consulta la Guía a la web

4_GÈNERE I LGTBI
Quan es fa referència a persones refugiades
pensem en provinents de països en guerra. Tanmateix, n’hi ha que fugen del seu país per motius
d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
Descarrega la Guía en pdf · Consulta la Guía a la web

La guia ha estat elaborada conjuntament entre
Stop Mare Mortum, el Servei Civil Internacional i
la cooperativa Eduxarxa. Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya ha col·laborat en el seu finançament
destinant-hi la subvenció de l’“1% solidari”.

5_TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Moltes persones viuen en una misèria permanent i es confirma que l’anomenada ajuda
Nord-Sud és una contribució positiva menor que
les contribucions negatives que rep el sud global
des del nord global.
Descarrega la Guía en pdf · Consulta la Guía a la web

Joc de taula Fronteres invisibles
Fronteres Invisibles és un projecte de joc de
taula creat i elaborat pels Truc de l’AEiG Rudyard
Kipling.

pot contactar amb ells mitjançant l’adreça de
correu electrònic truckipling@gmail.com o bé a
través de la pàgina de Facebook “Truc 2 Kipling”.

L’objectiu és crear consciència sobre les dificultats que pateixen les persones migrades en
arribar a Espanya i tot el procés que viuen per
aconseguir el permís de residència.

El material el proporcionen els propis trucaires.

L’activitat completa dura unes dues hores.
El joc proposa una activitat prèvia per captar
l’estat d’opinió de les persones que participaran
en el joc i una activitat posterior de debat per
tractar tots els temes i els rumors sorgits en el
desenvolupament de l’activitat.
Els Truc de l’AEiG Rudyard Kipling volen portar
el joc als diferents agrupaments escoltes i guies
per reflexionar conjuntament sobre les migracions. Si algun agrupament hi està interessat,
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Calaix de projectes

“Desperta!”, una campanya
de conscienciació i denúncia
social
La unitat de Truc 2 de l’AEiG Xaloc de Tarragona
de fa dos anys va realitzar un projecte que
consistia en una campanya de conscienciació i
denúncia social.
Cada mes va tractar un tema d’actualitat, per
tal de fomentar l’anàlisi i l’esperit crític. El mes
de febrer van començar amb el consumisme i
van obtenir una resposta força positiva de la
ciutat. El mes de març van treballar el gènere,
ja que el dia 8 d’aquest mes se celebra el Dia
Internacional de la Dona Treballadora. Més
endavant van reflexionar sobre la cultura
(abril), preguntant-se si totes les tradicions ho
són; els drets humans (maig), i finalment les
conseqüències dels avenços tecnològics (juny).
En aquest darrer mes es van tractar temes com
l’ètica científica, la intel·ligència artificial, els
transgènics contra els aliments ecològics i les
energies renovables, entre d’altres.
Per dur a terme aquest projecte, van crear
una pàgina de Facebook (/desperta.tgn), un
compte a Twitter (@desperta_tgn) i un blog
(www.desperta-tgn.blogspot.com.es). A través
d’aquestes xarxes socials van fer pràcticament
una publicació diària, en què es feia difusió de
cartells, cites i vídeos que ells mateixos havien
dissenyat, així com d’altres que havien vist
en altres llocs i que trobaven interessants per
compartir. A més a més, van penjar alguns dels
cartells per la seva ciutat, que il·lustraven conceptes quotidians, per tal d’arribar també al
públic que no segueix les xarxes.

Transformem Manresa
Els trucaires de l’AEiG Antoni Gaudí i de l’AEiG
Cardenal Lluch van realitzar aquest projecte
d’Aprenentatge i Servei (Aps) per conscienciar la
societat manresana sobre els drets humans i les
relacions de poder, davant la impotència de veure
que els drets humans són cada dia vulnerats al
món i fins i tot a la seva ciutat.
Durant dues setmanes, en un carrer cèntric de
la ciutat, van penjar pancartes que despertessin
interès i van deixar urnes a diferents comerços
perquè la ciutadania pogués participar aportant
reflexions i propostes per millorar Manresa. Les
sis pancartes mostraven els missatges: “Cal ser
una barbie per enamorar? #sexisme”, “Què és
ser normal? #discriminació”, “Perquè jo sóc gran
i tu no, jo tinc raó i tu no? #adultisme”, “No sóc
racista, però... #racisme”, “El 24% dels pisos a
Manresa estan buits. #dretalhabitatge”, i una
representació gràfica sobre l’homosexualitat i
l’heterosexualitat amb l’etiqueta #heterosexisme.
La ciutadania va compartir reflexions crítiques
i propostes de millora concretes sobre les
temàtiques plantejades, vinculades amb el dret
a la llibertat d’expressió, a la igualtat, al respecte
i a la vida digne. Van sorgir idees relacionades
amb la necessitat real de canvi i de regeneració
social, i els trucaires les van difondre per portals
informatius i també en un vídeo en què s’explica
el procés d’aprenentatge viscut.
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InForma’m

Vespres de mètode: Construint la proposta educativa
de l’escoltisme i el guiatge d
 e les properes dècades
“El cicle “Vespres de Mètode” m’ha

a través del mètode escolta, actualment en hores bai-

ofert l’oportunitat de contraposar la

xes i en un procés de profunda revisió. Cal que, un cop

visió interna amb la visió externa de

acabat aquest cicle, seguim comptant amb aquesta

l’escoltisme i de revisar el paper que

visió externa, la qual ens serveix d’altaveu

juguem els escoltes i les guies a Cata-

de les necessitats de la societat, i que

lunya. Per una banda, proposant un espai

continuem plantejant-nos nous reptes

reflexiu sobre nous reptes socials, i per l‘altra,

en clau de servei, per tal de renovar el

posant en relleu la responsabilitat de complementar el

nostre compromís de deixar el món

creixement personal mitjançant l’educació en el lleure

millor de com l’hem trobat.”

“Escoltar, reflexionar i debatre són peces clau per

ambiental es defineix com “l’educació

poder decidir i més endavant actuar. El 12 de gener

per a l’acció”, no només sobre el medi

vam compartir un vespre de Mètode tot parlant de

natural, sinó també sobre el medi

l’entorn. El resultat: tots els caus de Catalun-

urbà. De fet, mai no podem deslligar

ya estem en contacte constant amb el

les actuacions que realitzem com a

nostre entorn. L’observem, hi reflexio-

societat de les repercussions sobre

nem, fem aportacions constructives

els ecosistemes naturals. Estic encan-

per millorar-lo i, finalment, hi actuem.

tada d’haver participat en aquest procés de

Qui diu que des de l’escoltisme no

reflexió i us animo que no acabi mai, volent millorar

es fa educació ambiental? L’educació

constantment, actualitzant l’escoltisme dia a dia.”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

Ahir va arribar la data assenyalada pels Esquirols a la seva cançó
“L’any 2017” i molts seguidors
i seguidores van voler homenatjar-los!
www.escoltesiguies.cat/noticia
/22780/homenatges-al-grupesquirols-aprofitant-lefemeridede-la-seva-canco-lany-2017/
“L’escoltisme va transmetre’ns
uns valors que ens van fer més
forts, més cultes, més humans i
segurament més feliços”. No et
perdis l’opinió del Jesús Soler,
antic escolta de Manlleu.
www.escoltesiguies.cat/opinio
/22731/arrelats
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@escoltesiguies
@albaMVelez Avui #diamundial-

delmigrant, l’AEiG Sant Ramon
Nonat dedica l’arribada d la Flama de la Pau a les persones refugiades. #volemacollir #SantBoi

escoltesiguies.cat/vídeos

Més de 1.000 Minairons inscrits a la Jamborinada!

@jamborinada Comencem l’any

de la JAMBORINADA! Ja us
esteu preparant amb les primeres activitats? Les trobareu a
www.jamborinada.cat/recursos/
guies-dactivitats-per-agrupaments/ En venen més!
@polanskyewich Els @EscoltesiGuies
hem arribat ben d’hora al Simposi Internacional “Infants i participació política” per conèixer més
d’ #infanciapolitica

D’ordinària no en té res
(#agoMEG 2016 - Demarcació
de la Catalunya Central)

Espai natura

Rutes per les
muntanyes de Prades
Text: Lluís Llerena (tècnic del Servei de Campaments i Més)

FORADADA I L’ABELLERA
Branca Distància
9,24 km
CiLL

Desnivell
200 metres

Track/fitxa
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=8596451

ELS GORGS DE LA FEBRÓ
Branca
LLiD

Distància Desnivell
13,03 km 391 metres

Rutes per a totes les branques
Transport
Autobús: Empresa Plana, línies Reus - Prades Vilanova de Prades, Reus - Arbolí, Reus - Alforja,
Reus - Capafons - Lo Febró.
Tren: línia R14 Barcelona-Lleida, estació de
Montblanc.

Lloc per dormir
Terrenys d’acampada de Campaments i Més
Puigmarí, El Dolmen Màgic, Les Esplanes.
Refugis de muntanya:
Refugi Mont-ral Musté Recasens, Refugi l’Arbolí,
Refugi Círiac Bonet, Lo Refugi, Refugi La Mussara,
Refugi d’Albarca, Refugi “Leandre Lerín”

Les muntanyes de Prades són un espai natural de
primer ordre a Catalunya, situat entre les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de
Barberà i el Priorat. Estan incloses dins la Xarxa
Natura 2000 i el PEIN, i en el seu interior trobem
les reserves naturals parcials del Titllar i de la
Trinitat, i el Paratge Natural d’Interès Nacional
de la Vall del Monestir de Poblet.
A les muntanyes de Prades coexisteixen paisatges
plenament mediterranis amb altres de centreeuropeus, i fins i tot boreals. Hi trobem rouredes
de roure reboll, úniques a Catalunya, i també
jaciments paleontològics de gran valor científic,
declarats Patrimoni Mundial per la Unesco, a més
del monestir de Poblet i de les viles medievals de
Siurana i Prades. Són paisatges ideals per planificar
rutes i sortides amb la nostra unitat.
I recordeu: quan anem d’excursió...que la natura
no ens noti!

Track/fitxa
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3668064

TOSSAL DE LA BALTASANA - COVES D’EN
PERE - FORADADA
Branca
RiNG

Distància
12,67 km

Desnivell
622 metres

Track/fitxa
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=6615633

PUJADA A LA MUSSARA
Branca
PiC

Distància
10,01 km

Desnivell
829 metres

Track/fitxa
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=12299420

PRADES - MOLA D’ESTATS - CAPAFONTS PRADES
Branca
Truc

Distància Desnivell
23,35 km 870 metres

Track/fitxa
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=1207392
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D’on va sortir

La neteja de la
Pica d’Estats
Text: Josep Sicart i Tauler (Picasoques abnegat)

Els dies 23, 24 i 25 de juny del 1989, per commemorar els cent anys del naixement de Mn. Antoni
Batlle, que fou un dels fundadors de l’escoltisme
a Catalunya, el grup Antics Escoltes i Guies de
la Fundació Josep Sans del nostre moviment,
realitzàrem una acció de neteja de tota la ruta de
muntanya que va des del Refugi de la Vall Ferrera
fins al cim de la Pica d’Estats.
El dia 23 ens aplegàrem a Llavorsí per tal de rebre
la Flama del Canigó i encaminar-nos a la Pica,
on encenguérem la foguera de Sant Joan, senyal
d’identitat catalana. L’endemà, 24 de juny, durant
tot el dia es dugué a terme l’acció de neteja, per part
de voluntaris repartits en quatre equips. A la tarda
es descarregaren en helicòpter les deixalles que
havien estat recollides en bosses i s’instal·laren els
rètols indicadors del camí de la Pica d’Estats amb
frases sensibilitzadores vers el respecte a la natura.

Acte central de la commemoració

retrobà de forma sorprenent la primera, la qual
es conserva a Can Cadena, seu social de l’entitat.
Pel que fa a la Font de Mn. Batlle, fou destruïda
en dues ocasions i reconstruïda cada vegada, fins
aconseguir que el Parc de la Vall Ferrera s’ocupés
de la seva conservació.
Els escoltes sabem que on hi ha una voluntat hi ha
un camí.
			
xxxxx

A la nit un foc de camp alegrà la vall i la nit
estelada amb cants i balls. L’endemà es feu una
celebració eucarística en la qual es tingué un
record emotiu pel grup de minyons de muntanya
que, liderats per Mn. Antoni Batlle, acamparen en
aquell indret el juliol del 1936 i que amb l’esclat de
la Guerra Civil tingueren seriosos problemes per
retornar a casa.
Aquesta acció s’havia preparat mesos abans
buscant i obtenint la complicitat d’entitats
excursionistes i culturals de Catalunya, dels
municipis de la Vall Ferrera i de la Generalitat
de Catalunya. Per això, a l’acte final celebrat al
pla de Boet el migdia del dia 25 hi assistiren
representants del món excursionista, l’alcalde
d’Alins i l’Honorable Conseller de Benestar Social.
I acabo amb un petit retall d’història. La primera
creu que coronà la Pica d’Estats fou plantada el
20 de juliol del 1936 pels minyons de Mn. Batlle
i desaparegué els anys setanta. L’AEiG Mn. Puig i
Moliné plantà el juny del 1982 una segona creu,
reproducció de la primera, que també desaparegué.
Quan el mateix agrupament hi plantà els anys
noranta una tercera creu, que encara hi és, es
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La Font de Mn. Batlle inaugurada en el seu
centenari

L’helicòpter carregant les deixalles sota el
Port de Sotllo

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

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@centresesco ltes.cat
www. centresescoltes.cat

Preu
especial

agrupaments i
equips de MEG

Montserrat
International
Scout Centre (MISC)

Gent de Moviment

“L’educació en
valors és bàsica
per generar una
ciutadania crítica”
Toni Borrell i Vila
és de la Pobla de Segur. És activista a
Stop Mare Mortum i a la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme. Va ser escolta i cap
a l’AEiG Escoltes de Segur i membre de
l’Equip de Solidaritat de l’Àmbit de Xarxa i
Entorn Nacional de MEG.

Com va començar la teva implicació a Stop Mare Mortum?
La plataforma Stop Mare Mortum
va néixer l’abril de 2015 a partir
d’una reunió de diverses entitats
que treballen en l’àmbit dels drets
humans i l’activisme social; jo hi
vaig participar com a membre de la
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. L’objectiu de la trobada era que
la societat civil catalana reaccionés
davant les desenes de milers de
morts a la Mediterrània produïdes
per una manca d’opcions per arribar
de forma legal i segura a territori
europeu, que encara avui perdura.
Quina és la tasca principal de
l’associació?
L’objectiu principal és aturar les
morts al Mediterrani, i per fer-ho
creiem imprescindible un canvi en
les polítiques migratòries, de pro-

tecció internacional i d’acció exterior. Treballem en tres àmbits bàsics
que estan intrínsecament associats:
la incidència política, la sensibilització i la mobilització social.
Quina és situació actual de la crisi
de les persones refugiades?
El 2015 al món hi havia 290 milions
de persones desplaçades per situacions de pobresa i/o per diversos
motius de persecució. No hem de fer
distincions entre migrants econòmiques i migrants refugiades a l’hora
d’acollir-les amb la dignitat que
mereixen, ja que, en definitiva, totes
són persones a qui s’ha vulnerat algun
dret, i això ha forçat el seu desplaçament. Des que es va constituir Stop
Mare Mortum han mort ofegades
més de 10.000 persones, de les quals
són en bona mesura responsables els
estats i les institucions europees.

“És a l’agrupament
on primer aprenem
a treballar el sentit
crític i on entenem
que tenim el dret i el
deure de participar
en els afers públics”
Quina creus que hauria de ser la
resposta davant aquesta crisi?
En la meva opinió la crisi que tenim
és la impunitat amb la qual els estats
europeus i les institucions europees
estan incomplint la legalitat internacional. El dret a migrar i el dret
a l’asil són drets humans i l’acollida
de persones refugiades és d’obligat
compliment, no és una decisió que
es pugui prendre en funció de si ens
creiem solidàries o no. I no només en
l’àmbit internacional, a casa nostra
es duen a terme polítiques racistes
que impedeixen la plena ciutadania
de les persones migrades. Més enllà
de les institucions, ens hem de preguntar quina actitud tenim nosaltres, si treballem des de la nostra
quotidianitat per eradicar les acti-

tuds racistes, feixistes i islamòfobes, o si fem tot allò que podem per
garantir una convivència sincera. En
definitiva, hem de prendre consciència de la nostra coresponsabilitat
com a societat i com a persones en
aquesta crisi, com en tantes d’altres.
Què hi podem fer des de l’escoltisme i el guiatge?
El cau, com a espai educatiu, té un
paper molt important en aquesta
situació: continuar fent la tasca que
cada cap de setmana fan els agrupaments a Catalunya. L’educació
en valors és bàsica per generar una
ciutadania crítica amb tot allò que
passa al món on vivim. La sensibilització d’infants i joves sobre
els drets humans, l’educació per al
desenvolupament i el foment d’un
model social intercultural són elements molt necessaris avui i que
sens dubte l’escoltisme i guiatge sap
fer millor que ningú.
Creus que existeix algun vincle entre l’escoltisme i guiatge i
l’activisme social?
No és que existeixi un vincle sinó
que l’escoltisme i guiatge és activisme social. El cau és un agent educatiu per la transformació social amb
vocació de servei a la comunitat. Per
a mi, el pas pels Escoltes de la Pobla
de Segur ha estat determinant perquè després hagi participat en altres
organitzacions socials. L’acció social
no té sentit si no es duu a terme des
de l’acció col·lectiva i en l’escoltisme
i guiatge aprenem des de ben petits
a prendre responsabilitats i compromís amb nosaltres mateixes, però
sobretot amb la resta de companyes i
amb el projecte de l’agrupament. I és
a l’agrupament on primer aprenem a
treballar el sentit crític i on entenem
que tenim el dret i el deure de participar en els afers públics, i això fa
dels caus un motor d’avenç social.
No us perdeu l’entrevista completa al web de MEG:
https://goo.gl/2vhvU9
Text: Anna Echeverria (membre del consell de redacció)

