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El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.
Peix de llotja. Garantia de proximitat.
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Editorial
El correu en fa 100!

COMUNIQUEM LA NOSTRA TASCA
Els escoltes i les guies som conscients que el nostre model de voluntariat
comporta una activitat associativa sovint invisibilitzada i poc reconeguda
externament. Però ens preguntem per què? Som més de 3.000 joves que
amb la nostra tasca educativa, des del voluntariat, l’autenticitat, la convicció,
la passió i el compromís, formem més de 12.000 joves compromesos més a
transformar el món. No hauria de ser un tema que interessés a la societat?
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Podem criticar que no se’ns dóna veu, que els mitjans de comunicació
només ens busquen quan hi ha una mala notícia, i que l’educació no formal
i el lleure no són temes prioritaris en l’agenda mediàtica, i estarem en el
cert, però tampoc ens podem oblidar de fer autocrítica. Posar sobre la taula
que potser no ens sabem explicar o que potser no li sabem donar la importància que té donar a conèixer el que som, el que fem i el com ho fem.
Caps, infants, joves i famílies estem convençuts i convençudes que la tasca
que fem en l’escoltisme és necessària i transformadora i que la fem bé, que
carai, molt bé! Però les raons d’aquest convenciment sovint les guardem per
a nosaltres. I aquest és un dels reptes que tenim, hem de poder explicar a
tota la societat les nostres activitats i l’impacte transformador d’aquestes,
començant pels mitjans i els espais més locals, per poder traspassar al nivell
nacional, i per què no, internacional.
El nostre compromís escolta contribueix, dia a dia, a deixar el món millor
de com l’hem trobat. Expliquem-ho!
Iniciatives com la revista El correu, que celebra els 100 números de la seva
versió actual, són les que ens ajuden a difondre la nostra tasca. Aprofitemles i pensem també noves iniciatives des dels nostres agrupaments, amb els
nostres infants i joves, que ens permetin donar-nos a conèixer i poder-nos fer
un lloc reconegut dins la societat.
Sempre a punt i felicitats a El correu!
Joel Burch, Pau Ferrer, Laura Panicot i Montse Puig, membres de la Taula Executiva
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El correu és la revista quadrimestral
de Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya (MEG), una associació
sense ànim de lucre amb la missió
d’educar infants i joves a través
del mètode escolta i guia, fent-los
protagonistes del seu creixement
personal, per tal que esdevinguin
persones conscients, actives i
compromeses amb la societat. En
formen part 15.000 infants i joves
en prop de 150 agrupaments arreu
del país, dels quals 3.000 són joves
voluntaris i voluntàries. El correu
ofereix informació, propostes i eines
per a l’educació en el lleure i és un
pont entre l’escoltisme i el guiatge de
MEG i la societat catalana d’avui.
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llicència Creative Commons. Es
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Notícies MEG
L’AGO 2018 #DecidimFutur!, la més multitudinària
amb quasi 1.200 assembleistes

La 42a Assemblea General Ordinària de MEG, celebrada el 17 i 18 de
novembre a Olesa de Montserrat, es va convertir en la més multitudinària de
la seva història amb 1.189 assembleistes.
L’Assemblea va estar especialment marcada per la votació de la proposta
d’associació única d’escoltisme català, vers la qual els i les caps es van
decantar per conservar la forma orgànica de les entitats, de manera que es va
descartar la proposta de fusió. L’Assemblea va aprovar la memòria i l’estat de
comptes del curs anterior així com el programa i el pressupost de l’entitat per
al curs 2018-2019. A més, va escollir Pau Ferrer com a nou comissari general
i Joel Burch com a administrador i secretari general, que passen a formar
part de la Taula Executiva per als propers tres anys.

L’escoltisme català mantindrà les tres entitats que el
conformen

L’escoltisme català va votar, en una cita clau per a la definició del futur del
moviment a Catalunya, conservar la forma orgànica de les seves entitats i
descartar la proposta de construcció d’una associació única d’escoltisme
català, que era la culminació d’un procés participatiu engegat el 2009 que
comportava la fusió de les tres entitats escoltes actuals en una de sola. Tot i la
decisió presa, l’escoltisme català surt d’aquest procés reforçat gràcies a la transformació de les tres entitats, ja que han guanyat més proximitat i complicitat
entre elles així com uns objectius comuns ben clars: treballar junts per fer
més i millor escoltisme a Catalunya per donar resposta a les necessitats de
la societat catalana actual, per aconseguir un major impacte i per consolidar
l’escoltisme com a referent en l’educació d’infants i joves al nostre país.

Els escoltes de Figueres dissenyen un mapa de
barreres arquitectòniques de la seva ciutat
Els Llops i Daines de l’AEiG Xiprers al Vent van dur a terme un projecte
d’Aprenentatge Servei el mes de juny amb el qual van prendre consciència
de les dificultats que afronten les persones amb mobilitat reduïda a
Figueres i van dissenyar un mapa de barreres arquitectòniques que van
fer arribar a l’alcaldia.
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Aquest estiu més de
120 grups surten de
Catalunya per fer els
campaments
Un any més, van ser més de 120
grups de 82 agrupaments els que
van escollir sortir de Catalunya
per viure l’aventura internacional durant els campaments
d’estiu ja sigui a través de descobertes o rutes, ja sigui per conèixer
l’escoltisme mundial o desenvolupar
projectes de cooperació.
La majoria va optar per destinacions estatals amb una preferència
per Galícia, Euskadi i Menorca
mentre que els campaments internacionals van estar força repartits
entre 16 destinacions diferents.
Les més concorregudes: França,
el Marroc i Suïssa. En la línia
d’altres anys, la branca de Pioners
i Caravel·les va ser la més viatgera,
seguida de la de Truc. També hi va
haver dos agrupaments sencers que
van fer els seus campaments conjunts i fora de Catalunya.

Diada 2018:
els escoltes refermem
el nostre compromís
amb el país, els drets
i les llibertats
Enguany, amb la celebració de
la Diada Nacional de Catalunya,
l’escoltisme vam sortir de nou per
denunciar el context de repressió
i la manca de normalitat que es
viu a Catalunya així com per recordar que el diàleg i la no-violència
són els camins per continuar sent
una societat diversa i integradora. Igualment, va refermar el seu
compromís amb el país i les llibertats individuals i col·lectives amb
la reclamació de la llibertat dels
presos polítics i el retorn de tots
els exiliats, tant per motius polítics
com per llibertat d’expressió.

Notícies MEG
MEG guanya el Premi Ciurana a la millora de
l’entorn natural

El 27 de novembre l’entitat va recollir el Premi Jaume Ciurana a actuacions
cíviques per a la millora de l’entorn natural per la jornada de servei ‘Plantem
la llavor del canvi’. El projecte va reunir infants i joves escoltes a El Bruc
(Anoia) per desenvolupar tasques de prevenció de l’erosió del sòl i de
plantació d’arbres als boscos del Bruc, zona devastada de més de 1.000
hectàrees pel gran incendi de l’estiu del 2015. Aquesta jornada de servei va
completar una de les accions de compromís que van dur a terme més de
13.000 escoltes i guies a la Jamborinada, la trobada d’escoltes i guies més
gran que s’ha fet mai a Catalunya. El premi l’atorga anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i és
impulsat també per la Fundació Josep Sans.

Més de 1.400 escoltes a la 14a Trobada de la cançó

1.200 infants i joves i 280 caps del Bages, l’Anoia, el Moianès, el Solsonès
i el Berguedà van participar el mes de maig a la XIV Trobada de la Cançó
que organitza cada tres anys la Demarcació de la Catalunya Central.
Els objectius d’aquesta trobada són desenvolupar activitats educatives
i pedagògiques a través de l’acampada i la música, reforçar vincles i
intercanviar experiències entre els agrupaments, fer visible la proposta
educativa dels agrupaments i reivindicar la importància de la música com
a eina pedagògica del moviment escolta. L’Agrupament Escolta Alexandre
de Riquer va fer–ne d’amfitrió amb el suport i la col·laboració tant de
l’Ajuntament de Calaf com de diferents ajuntaments de la zona.

Sempre a punt contra les
violències masclistes!

El 25 de novembre, dia internacional per visibilitzar la lluita per a
l’eliminació de la violència envers
les dones, molts agrupaments van
dur a terme activitats especials
(debats, tallers, jocs de rol, participació en manifestacions, etc.) per celebrar aquesta jornada tan necessària i
que demana, a més, una lluita constant. Els agrupaments van denunciar
la impunitat vers les violències de
gènere, la invisibilitat i la infravaloració de les dones, i van reivindicar una
vida lliure de violències sexuals i
sense por per a les dones. Els caus
treballen dia rere dia per un món
lliure de violències masclistes, a través de l’educació per i en l’equitat i el
respecte, per la desconstrucció dels
estereotips que sustenten aquestes violències, pel trencament dels
silencis i perquè siguin erradicades
de manera absoluta. Van aprofitar el
25-N per mostrar-ho cara enfora.

Torna la Llum de la
Pau sota el lema ‘Som
clau per la pau’

Acomiadem Rosa Maria Carrasco, peça clau del
Guiatge català, i Enric Comas, consiliari a MEG
El mes d’agost vam acomiadar Rosa Maria Carrasco, exemple del lideratge femení en l’àmbit associatiu, polític i personal, qui va tenir un paper
molt important en la representació del guiatge català a escala internacional.
Primer com a secretària general de la Conferència Internacional Catòlica de
Guiatge i, després, com a membre del Comitè Mundial de la WAGGGS.
Un mes després, acomiadàvem Enric Comas, membre actiu del moviment
durant més de quaranta anys, consiliari de l’AEiG Montserrat-Xavier, del
Sector III i Nord i de la Demarcació de Barcelonès. A tots dos, els agraïm
profundament la seva implicació i dedicació a l’escoltisme.

Un desembre més va tornar aquest
projecte escolta i guia internacional
per al foment de la pau. Enguany,
sota el lema ‘Som clau per la pau’
ens va proposar treballar-la centrats
en la responsabilitat que hem de tenir
tant individualment com en grup per
promoure-la. L’acte de rebuda va tenir
lloc el diumenge 16 de desembre a
les 18 h a la localitat de Cambrils.
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Coneixent...
Composició de la Taula Executiva
Aprovada a l’Assemblea General del 18 de novembre del 2018 a Olesa de Montserrat.
Laura
Panicot
comissària
general

Mn. Jordi
Font
consiliari
general

Joel
Burch
secrt. i admin.
general

Jaume
Agustí
secretari
general

SURT

ENTRA

SURT

Pau
Ferrer
comissari
general

Marta
Miarons
admin.
general

ENTRA

SURT

Afra Cubarsí Brugada
Secretària Tècnica
de la Demarcació
de Girona

Palma Lombardo Buil
Secretària Tècnica
de la Demarcació
de l’Alt Ter

A l’AEiG Sant Cugat des de CiLL,
vaig fer de cap i d’RP, he estat
formadora de FOCA i actualment
soc formadora de Formiga 3.

A la universitat vaig començar a
implicar-me en associacions i col·lectius
relacionats amb l’educació i l’acció
cultural.

A la secretaria tècnica de la Demarcació donem
suport als agrupaments i als equips. Intentem
fer-los més fàcil la seva feina i ajudar-los en el
que necessitin. M’agrada que sentin que som
un lloc on poden trucar, anar, enviar un correu
quan tenen dubtes. I sobretot que sentin que
som properes i que som allà pel que faci falta.

Sempre que puc m’agrada anar a la muntanya per
desconnectar i gaudir d’una bona lectura és una
alternativa si el dia no ho permet. També m’encanta
gaudir de bons moments amb les persones que
estimo, tenir temps per cuidar-les és obligatori.
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Montse
Puig
coord.
relacions

Com a secretària tècnica m’encarrego de donar
suport als voluntaris en el territori, o sigui que faig
allò que es diu “una mica de tot”: secretaria, Comptacau, gestió de projectes... L’objectiu és que els agrupaments tinguin una persona de referència que els sigui
propera i fàcil de contactar davant de qualsevol dubte
o problema. A més, a l’Alt Ter tenim la particularitat
que també gestionem una casa per a estades i
formacions, la Rectoria de Vespella.
Si el temps per viatjar fos més flexible ho estaria
fent sempre. Altrament, em conformo amb una
excursió a la muntanya, una pel·lícula que em faci
rumiar o una tassa de cafè; no necessàriament en
aquest ordre.

Reportatge

Explicar(-nos) qui som
i com ho fem

Text: Mireia Bosch (membre del Consell de Redacció) Foto: AEiG Sant Miquel

Els escoltes i guies creixem al cau sentint que allò que fem transforma, que som
un agent real de canvi, que les nostres accions incideixen i repercuteixen en el
nostre entorn, que “deixem el món millor del que l’hem trobat”. Nosaltres n’estem
convençuts i convençudes i ningú ens en fa dubtar, però traslladem a la societat
la transcendència de les nostres accions i projectes?
El moviment escolta i guia és un
moviment consolidat des de fa
anys a Catalunya, però encara hi
ha un gran desconeixement de
què es fa els dissabtes als locals
de moltes viles de Catalunya, què
fan durant quinze dies un grup
d’infants i joves a la muntanya
de campaments o com funciona
i s’organitza Minyons Escoltes i
Guies. Cal donar a conèixer la nostra tasca, com treballem i tot allò
que fem, i la manera que tenim
més al nostre abast és comunicant.
Sovint ens costa explicar qui som,
què fem i com ho fem a la gent
externa a l’escoltisme, molts cops
en fem un resum per sobre, sense entrar en detall, ens resignem
a pensar que potser no acabaran
d’entendre ben bé què fem al cau,
i per què ho fem. “Quedem els
dissabtes a la tarda i fem tallers,

gimcanes, jocs… Ahh! També
fem sortides de tant en tant i
a l’estiu anem de campaments
quinze dies en tenda, fem ruta, i
també servei. I els i les caps són
persones voluntàries!”. Aquest
podria ser un model de frase utilitzada per explicar el que fem de
manera ràpida quan a l’escola ens
pregunten què hem fet el cap de
setmana, quan la iaia ens pregunta per què el dissabte després de
dinar ens posem el fulard i marxem ràpidament i corrent cap al
local de l’agrupament o quan els
teus companys de la universitat
et diuen de quedar el dissabte a
la tarda per fer un treball i els has
de dir: “No puc, tinc cau”. Ells et
preguntaran: però exactament, al
cau, què s’hi fa?
Som nosaltres mateixos des dels
agrupaments, des de les demar-

cacions, des de l’entitat, que hem
de fer sentir la nostra veu per
reivindicar la nostra tasca. Hem
de ser capaços de saber explicar el que realitzem dia a dia, ja
que nosaltres som els principals
coneixedors de tot allò que fem
i tenim al nostre abast eines de
comunicació a les quals hem de
saber treure suc perquè arribi
un missatge positiu del món de
l’escoltisme a Catalunya.
Dels agrupaments a la Terra
En primer lloc, podem comunicar
en l’àmbit de l’agrupament. És
imprescindible una bona comunicació amb les famílies perquè
són les qui confien en la tasca
que realitzem els i les caps, cal
mantenir-les informades de què
realitzem al llarg del curs, així
com cal pensar en famílies fora

Paraula d’Scout · Bada i Soler

Reportatge
del cau que en el futur poden
portar-hi els seus infants. Avui en
dia, la majoria d’agrupaments ja
compten amb un perfil a les xarxes socials, és una eina que tenim
molt al nostre abast i que permet
arribar a un gran nombre de persones. Els canals més triats són
Facebook, Instagram i Twitter, on
el que més es comparteixen són
imatges de les activitats que fem,
dels campaments o, fins i tot, on
es difonen les activitats obertes al
poble o les activitats de servei.

“És imprescindible una
bona comunicació amb
les famílies perquè són les
qui confien en la tasca que
realitzem els i les caps”
Darrerament, també creix la
tendència de crear continguts
propis, com vídeos del que fem
al cau que després es comparteixen a les xarxes i permeten fer
arribar el nostre missatge a un
gran nombre de gent. Un exemple és el vídeo Sempre Cau creat
per l’AEiG Bonanova del Sector
1 del Barcelonès i que explica
algunes de les vivències que té
una persona que pertany a un
cau, o vídeos com el realitzat per
l’AEiG Agramunt (Demarcació
Nord-occidental) anomenat Campaments 2018, que és un vídeo
resum dels campaments d’estiu
d’aquest agrupament.
Alguns agrupaments decideixen
també apostar pel paper, com és
el cas de l’AEiG Jaume Caresmar
i M. Antònia Salvà d’Igualada que
publica una revista pròpia, El Cau-
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et, “la qual és un projecte conjunt
de l’Agrupament en què participen tots els seus membres des
de les diferents branques a través
d’articles o cròniques d’activitats”.
Aquesta revista arriba a les famílies i a l’entorn local i s’aconsegueix,
així, transmetre l’impacte i la rellevància de la seva tasca.
Comunicant des de les demarcacions
Les demarcacions també s’han
sumat al carro de la comunicació.
Un exemple n’és la Demarcació
de Girona que el 2012 va crear
un programa de ràdio mensual,
anomenat el Castor Radiofònic
amb l’objectiu de donar a conèixer el món de l’escoltisme i informar del que es fa a la demarcació
i als agrupaments de Girona. A
més, setmanalment des d’aquesta
demarcació tots els agrupaments
i els i les caps reben un correu
informatiu que pretén traslladarlos les informacions més rellevants, siguin de caire logístic
per al funcionament del cau o
d’activitats destacades perquè els
agrupaments siguin coneixedors
de projectes que altres grups o que
l’entitat mateixa està estan desenvolupant. Aquestes informacions
de la setmana, així com les pàgines de Facebook de les demarcacions, són eines de comunicació
interna però que milloren i repercuteixen en la comunicació externa de l’entitat, ja que conèixer bé
el que es fa al nostre entorn ens
permetrà poder explicar millor
què es fa a la nostra demarcació,

conèixer com treballen altres caus
i sentir-nos així membres d’un
moviment molt gran.
Comunicant des de l’entitat
Des de l’entitat, una de les apostes fortes de comunicació és el
que teniu entre mans, la revista
El correu, que celebra justament,
amb aquest, els cent números. La
revista quadrimestral té l’objectiu
de donar a conèixer l’associació,
tant a gent que ja en forma part
com a gent externa (subscriptors, biblioteques i centres cívics,
entitats col·laboradores, etc.) i
es distribueix tant en paper com
en línia a través del web de MEG,
cosa que permet arribar a més
públic i, per tant, fer més ressò
de la tasca realitzada com pretén
la revista. D’El correu destaquen
com a seccions el «MEG Opina»,
el «Maneres de fer» i «Gent del
Moviment» per donar veu als i
les caps, així com a antics membres del Moviment sobre qüestions d’interès o d’actualitat. I
també el «Reportatge» per posar
sobre la taula temes directament
vinculats amb l’escoltisme català
i amb l’entitat que s’han treballat
en profunditat. El correu també
vol donar eines i inspiració per
al naixement de noves idees a
través de l’apartat «Recursos» i
«Calaix de Projectes», així com
l’«Espai Natura» permet descobrir noves rutes del territori
català. Cada número finalitza
amb una entrevista a alguna
persona vinculada al Moviment
i que ha realitzat algun projecte.

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

Pau Farell

dels mitjans de comunicació,
cosa que comporta la redacció
de notes i dossiers de premsa,
el contacte amb els mitjans i el
seguiment i recull de les aparicions en premsa, ràdio i televisió.

Amb la voluntat de mantenir
informats els i les caps més periòdicament, va néixer El correu
Exprés, el butlletí electrònic
quinzenal de l’actualitat de MEG.
El butlletí, que recopila les notícies del web de MEG dels últims
quinze dies, compta també amb
continguts multimèdia publicats
pels agrupaments, un recull de
les aparicions dels agrupaments
a la premsa i l’agenda amb les
dates i compromisos rellevants
per a l’entitat.
Un cop de mà a la comunicació escolta
L’entitat facilita diferents recursos i eines de comunicació als
agrupaments que es poden trobar
a la intranet Espai del cap. Recursos com un apartat de «Preguntes Freqüents», que dona resposta als dubtes més freqüents dels
agrupaments, com per exemple
consultes relacionades amb l’ús
d’imatges a les xarxes socials,
l’ús dels logotips de l’entitat o
la petició de materials de difusió, ja siguin fungibles ja siguin
de gran format en condició de
préstec, entre d’altres. D’entre
els materials de difusió, els més
demanats per ser d’especial utili-

tat per als agrupaments són els
cartells per donar-nos a conèixer entre els infants i joves i les
seves famílies juntament amb
els cartells dirigits als i les joves
que vulguin fer de caps i el llibret de presentació de l’entitat
Sempre a punt!. Les plantilles de
documents i presentacions amb
la línia gràfica corporativa també són de gran ajuda, ja que utilitzar uns mateixos documents
amb una mateixa imatge contextualitza la pertinença del grup o
agrupament a l’entitat i transmet un mateix missatge unificat
cap a l’exterior. Una comunicació
col·lectiva dona un missatge clar
i entenedor i reforça la tasca i el
ressò comunicatius de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya.
MEG compta amb l’Àmbit de
Comunicació, un equip de treball
de voluntaris i voluntàries que
vetlla per dur a terme una comunicació global, conscient, coherent i efectiva de tota l’entitat.
Aquesta tasca la duu a terme
amb el suport d’un equip tècnic,
integrat a l’Oficina de Serveis
Generals. Una de les tasques
d’aquest equip, que repercuteix
directament en la comunicació
externa de l’entitat, és la gestió

Des de l’Escoltisme, dissabte rere
dissabte, a les excursions i als
campaments fem moltes petites
i grans accions que transformen
la societat, i no podem deixar
d’explicar-les. Hem de mostrar
a través de fotografies, d’articles
o de publicacions a les xarxes les
nostres activitats més ordinàries i, sobretot, hem d’aprofitar
l’oportunitat que ens brinden
els projectes de més rellevància
per fer d’altaveu dels valors del
Moviment.
L’exemple més significatiu va ser
la Jamborinada. Amb la consciència del gran atractiu que tenia per
als mitjans la trobada d’escoltes
i guies més gran de Catalunya,
amb més de 13.000 infants i joves
participants que reivindicaven
ser “la força per moure el món”,
l’escoltisme va aprofitar l’ocasió i
va assumir la responsabilitat de
mostrar els valors del compromís i el voluntariat a la societat
catalana a la vegada que els els
encomanava per poder avançar
cap a un país més just i solidari.
La Jamborinada va tenir un gran
impacte mediàtic i va permetre
explicar a Catalunya que al cau
es fa molt més que jocs i tallers
els dissabtes i molt més que uns
campaments d’uns quants dies a
la muntanya a l’estiu.
Així doncs, els escoltes i guies hem
de seguir comunicant la nostra
tasca dia rere dia amb l’objectiu de
fer arribar el nostre missatge tan
lluny com puguem a través dels
agrupaments, de les demarcacions
i de l’entitat per tal que la nostra
feina sigui reconeguda i valorada.
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MEG Opina

I el futur d’El correu què?

Pere Vila Soler
Formador del monogràfic de
Pionerisme. Anteriorment formador
a FOCA i cap a la Demarcació de
Girona

Encara recordo els primers cops que la meva
mare em deia que havia arribat una carta per a
mi a casa, les papallones que algú pensi en tu,
rebre alguna cosa que porta el teu nom i que algú
t’ha enviat només per a tu. Era molt semblant a
l’emoció de ser cap nou i rebre la revista El correu
a casa, ja sabia que no l’editaven per a mi, però
no obstant això, al principi l’obries i te la miraves
tota per saber què hi havia de nou o per veure si
reconeixies algú en alguna foto.
És molt interessant que hi hagi espais més enllà
del que es fa els dissabtes. Sempre diem que és
quan es fa la feina important (i és així), però un
cop feta, per què no anar més enllà i obrir nous
espais on compartir experiències, opinions, etc.

Fer un servei al moviment
és el cor d’El correu
Guillem Gottschalk Alonso
Comissari de la Demarcació del
Barcelonès

Per expressar-nos, per informar, formar i aprendre. Per motivar o entretenir. Per donar veu. En
definitiva, per relacionar-nos. Aquestes podrien
ser algunes de les funcions de la nostra revista,
El correu. Una publicació que amb les seves 100
edicions segueix vetllant per oferir-nos als lectors
una obertura des de la qual poder conèixer de
bona tinta quines són les novetats més rellevants
de la nostra associació i més enllà.
En un moment en què les xarxes socials semblen
proporcionar un mitjà de comunicació aparentment
més proper, s’agraeix poder comptar amb publicacions de qualitat que requereixen un temps per
preparar-les i un temps per gaudir-les.
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Sempre he admirat les persones que es dediquen
a mantenir vius aquests espais. Crec que és tot un
mèrit que una revista escolta hagi aguantat tant
(encara que només s’editi en paper i per encàrrec)
dins d’un moviment tan motivat i crític, però que
alhora perd la força per la boca i deixa la meitat de
projectes a mitges per falta d’implicació.
He de ser sincer i dir que, mentre he estat al cau,
he fullejat molts cops la revista per buscar-hi algú
conegut, però que l’he llegit pocs cops (només les
edicions prèvies a la Jamborinada, en què et regalaven una xapa!) i crec que això és el que fa normalment la gent (menys tu, que estàs llegint això).
I malgrat tot, en el món de les revistes, crec que
també mana la llei de la supervivència, si El correu
vol sobreviure s’haurà d’adaptar a les necessitats
i interessos del seu públic potencial. Poca gent es
para a llegir articles d’una o mitja pàgina quan pot
rebre la informació en format de ‘meme’. Personalment, he de confessar que els dos últims números
de la revista no els vaig ni arribar a obrir, no és que
no m’interessés, però com he dit, rebem la informació per altres canals més senzills que potser
jubilaran el format revista.

De manera curosa i professional, ens ofereix
diferents seccions que ens ajuden a reflexionar, a
descobrir i a millorar a través de recursos, entrevistes i articles sobre l’escoltisme i el guiatge, així
com del nostre entorn.
Si el servei és el nucli de l’escoltisme i el guiatge,
fer un servei al moviment és el cor d’El correu. En
pocs caràcters ens permet conèixer una mica les
persones que dia a dia des d’arreu del territori
contribueixen al Moviment amb la seva tasca.
Traça vincles instantanis i invisibles entre lectors
i redactors, ens apropa les diferents realitats que
contempla Minyons, a més de descobrir-nos els
diferents espais de creixement i treball que tenim.
En definitiva, una revista que amb el pas dels anys
i les diferents versions segueix apostant fort pels
valors que ens caracteritzen, que explica la tasca
que fem i les experiències que vivim. I que posa
de relleu el principal motor de l’associació, els i les
caps, de manera que dona un altre espai per escoltar la veu del Moviment.

Maneres de fer

Com comuniquem a l’agrupament?
Carles Pauné
AEiG Jaume Caresmar i Ma Antònia Salvà
(Demarcació de la Catalunya Central),21 anys.
Estudiant de Comunicació Audiovisual.
Redacció d’El Cauet.

Gerard Vallejo
AEiG Arrels de Manlleu (Demarcació de l’Alt Ter)
21 anys. Estudiant d’Història. Membre de la
comissió de comunicació.

És important comunicar el que es fa en un agrupament? Per què?
Sí. Al nostre cau tenim xarxes socials però
també fem una revista, El Cauet. Potser no es
pot notar tant la importància de la revista en
el present, però crec que és important perquè
d’aquí uns anys es pugui recuperar el que es
feia. No és tant rellevant en els nostres dies
sinó de cara al futur.
És imprescindible perquè la nostra feina tingui un impacte social. Hem de treballar per
aconseguir que el major nombre de gent conegui l’educació en el lleure des del voluntariat
que fem. Comunicar al conjunt de la població
tot allò que som i fem des de l’escoltisme és,
alhora, un mitjà més per contribuir a la transformació social per la qual treballem.
Quina necessitat comunicativa teníeu com a
agrupament? És a dir, per què vau començar a
potenciar les xarxes socials i la web.
De fet, la revista es va començar a fer als anys
70 i es va deixar de fer als anys 90. La vam
recuperar fa uns anys i ja anem pel número 25.
Se’n publiquen 2 o 3 números a l’any perquè
creiem que és important tenir-la. Fa molta
comunitat perquè tothom la llegeix i és una
forma diferent d’explicar el que fem.
Sempre s’ha donat força importància a la
comunicació. Quan vam estar treballant el
PEA vam fer una reflexió sobre el coneixement
que tenien els habitants de Manlleu sobre
nosaltres. A partir d’aquí, vam adonar-nos que
calia dedicar més esforços a fer-nos conèixer,
per tal de desmuntar tòpics que s’havien anat
construint al voltant de la nostra entitat i de
l’escoltisme en general.

Què representa actualment la comunicació per al
vostre agrupament?
Som conscients que cal comunicar i actualitzem les
xarxes socials com a mínim un cop per setmana.
També és una plataforma on podem mostrar coses
solidàries que es fan o en les quals participem. La
pàgina web fa uns anys que la vam intentar renovar, però ara mateix està desactualitzada. Al nostre
agrupament comuniquem bàsicament a través de
les xarxes socials i El Cauet.
És un element molt important. Procurem que tot
allò que fem arribi al màxim nombre de persones,
i destinem bastants esforços que això sigui possible. Per això, ens hem acostumat a tirar fotografies sovint, a fer algun vídeo, etc. No només
compartim aquelles activitats que fem al cau, sinó
que també intentem transmetre continguts relacionats amb els valors de l’escoltisme en general.
Creieu que podríeu millorar la comunicació que feu
o arribar a més gent?
Sempre es pot millorar, però per nosaltres és un
petit èxit poder fer la revista. Representa una
feina extra per als caps però és molt gratificant
perquè tothom la llegeix. Pel que fa a la revista,
podríem millorar sobretot amb el temps: sempre
anem a última hora i a vegades algunes peces no
estan fetes i hem d’improvisar.
Som conscients que el món comunicatiu és un canvi
constant. Ens hem d’adaptar a les noves realitats i
aprofitar les possibilitats de les eines comunicatives
que van sorgint. Utilitzar les mateixes xarxes socials
que els joves que formen part de l’Agrupament ens
pot ajudar a ser més propers a ells.
Les noves lleis de drets d’imatge i les de protecció
dels menors us condicionen?
Són molt necessàries. El que sí que veiem és que a
vegades molts caps no són conscients que no poden
publicar imatges dels infants a les seves xarxes
socials. Per a la revista, a principi de curs passem
a les famílies un formulari de drets en què ja expliquem que les fotos també poden sortir a la revista.
No excessivament, són una realitat i toca adaptar-s’hi. A més, la cobertura de drets d’imatge
de MEG permet que els agrupaments tinguem
una gran autonomia per difondre continguts de
manera segura i legal. Amb els menors seguim el
consell de “si dubtem, no ho publiquem”.
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Recursos

Les imatges del cau a les xarxes socials: què cal saber?
Recomanacions per penjar fotos i vídeos a internet de manera responsable:

Permís d’imatge signat
Si una família NO ha cedit
els drets, aquell/a nen/a
no pot sortir a les fotos.

Només als comptes validats
El permís autoritza a difondre
imatges als webs i xarxes
socials dels agrupaments.

Som responsables
del què pengem
L’autorització de MEG
no inclou els comptes
personals.

Fotos que expliquin
què fem
Mirem que il·lustrin les nostres
activitats i objectius. Una imatge
val més que mil paraules!

Si dubtem, no la pengem
Evitem imatges de persones
en banyador i en situacions que
es puguin malinterpretar.

No posem nom i cognoms
Evitem donar dades personals
acompanyant la imatge.

Busquem un/a responsable
de l’arxiu de fotos
És recomanable ordenar
les fotos i tenir-les
en un sol espai.

Compartir sí, però
amb seguretat
Evitem que qualsevol
persona pugui tenir accés
a les nostres fotos.

Quan pengem una imatge,
en perdem el control
El que publiquem a internet
no desapareix.

Més informació i descàrrega del pòster pel cau:
https://www.escoltesiguies.cat/premsa/drets-dimatge
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Calaix de projectes

Congrés de Caps

PIOCAM 2018

L’estiu passat, durant el cap de setmana del 2 i
3 de juny, més de 700 caps d’arreu de Catalunya es van reunir a Vic per celebrar sota el lema
Conscients del repte! el Congrés de Caps.

Del 6 al 17 d’agost, 200 pioners i caravel·les
d’agrupaments d’arreu dels territoris de parla
catalana i Alemanya van participar al PIOCAM
en el marc del Projecte 4vents que es va celebrar
a Alcúdia. Un campament d’escoltes i guies que
tenia la missió de debatre sobre els problemes
socials que afecten la societat actual.

El Congrés va ser un espai per culminar el
procés participatiu que es va engegar l’any
2009 per a la construcció d’una associació
única d’escoltisme, oberta i catalana per tal
d’aconseguir dur a terme més i millor escoltisme i tenir un major impacte, amb l’objectiu
de fer de l’escoltisme català un referent en
l’educació d’infants i joves del nostre país.
Durant aquell curs, els mesos previs al Congrés,
els i les caps de les tres associacions van poder
fer un exercici de reflexió, anomenat preCongrés, a través de diverses trobades i d’una
plataforma virtual de participació. Aquests
espais van donar l’oportunitat als agrupaments
de conèixer bé la proposta, debatre-la internament i posicionar-s’hi, una feina que els va
servir durant el Congrés per fer esmenes sobre
els diferents punts d’una proposta base ja molt
avançada per a la nova associació.
A la trobada, caps i responsables associatius
van tenir ocasió de debatre aquestes bases de
la nova associació i van participar en xerrades
i tallers relacionats amb els reptes de futur de
l’escoltisme català, els quals van tocar temes
com la participació, l’educació, el gènere i el
compromís social. Al dia següent, els i les participants van votar les conclusions que s’havien
presentat el dia anterior, votació de la qual va
sortir la documentació de la nova associació
que es va dur a votació a les assemblees de les
tres entitats escoltes de Catalunya el mes de
novembre del 2018.

El PIOCAM és un campament internacional que
pretén ser una porta oberta a les diferents
visions de l’escoltisme i el guiatge. A partir
d’activitats lúdiques, dinàmiques de reflexió,
descobertes, voluntariat i rutes, els participants
es van formar una opinió en relació a les persones
refugiades i a les injustícies socials. El lema de
la trobada va ser ‘Dissoldre fronteres per crear
llibertats’ amb una forta connotació sobre la greu
crisi humanitària i social que vivim tant a escala
local com global.
La PIOCAM 2018 ha estat la segona edició
d’aquesta trobada, ja que se’n va fer una primera
fa quatre anys a Son Serra de Marina. En aquella
primera edició, el campament es va centrar a
analitzar el passat, el present i el futur de la
societat. En la nova edició del 2018, es va fer un pas
més enllà i s’hi van treballar possibles solucions als
problemes endèmics de la societat actual.
Durant la trobada, els joves participants van
realitzar quatre rutes diferents per l’illa i van
col·laborar en la realització de quatre voluntariats:
en una residència de la tercera edat, a la muralla
d’Alcúdia, en tasques d’eliminació d’una espècie
invasora així com en la neteja de les platges de
Son Serra i Alcanada. A més, van fer una activitat
d’orientació per la Talaia.
L’organització del campament va anar a càrrec de
4vents amb la col·laboració tant del Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca com d’Escoltes i
Guies de Mallorca.

InForma’m

La nova Formiga

“Vaig decidir fer la FORMIGA II Estiu en

d’oblidar. Crec que el format d’estiu és ideal per

l’últim moment i estic content de la

aquesta Formiga II, ja que al tractar-se del Mòdul

decisió. Em motivava molt la idea de

Persona afavoreix poder crear uns vincles potents

passar una setmana amb gent d’altres

i poder obrir-te més fàcilment amb els

caus amb experiències diferents. El fet

companys. Una part important de

de conviure-hi durant tants dies va crear

l’èxit van ser els formadors, que,

un espai ideal per poder fer grans amics

sense cap experiència anterior,

i progressar a nivell personal. Van ser dies amb

van elaborar una Formiga molt

moltes emocions, anècdotes i festes que costaran

potent i productiva. ”

“El canvi em crea ambivalència. Per una banda, el tro-

entrarem en un període d’adaptació.

bo positiu i és que crec que serà més funcional. Tenir

Tenim un compte enrere per conèi-

un model diferent a la resta suposa haver d’estar fent

xer-ne els continguts, crear-nos con-

adaptacions constants que ara ens estalvia-

fiança per transmetre’ls i, sobretot,

rem. Per l’altra, a nivell personal i com a

fer nostra la nova formació. Tot i així,

formadora, em suposa un gran repte.

no és tan negatiu quan saps que al

Tenir la formació per la mà, assegurar-

teu costat hi ha l’acompanyament dels

ne la qualitat educativa i posar-hi la per-

equips de demarcació i de l’Escola. Estem

sonalitat de l’equip és un temps. Ara és

segures que en acabar el curs direm que estem orgu-

moment de començar de zero, és a dir,

lloses de la nova formació que hem fet créixer.”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya La 42a #agoMEG,

marcada per la votació de
l’associació única d’escoltisme
català, es converteix en la més
multitudinària de la seva història
amb 1.189 assembleistes.
#somdecau
Som de cau Amb motiu del
trasllat dels presos polítics volem
refermar el nostre compromís
amb el país i les llibertats
individuals i col·lectives,
reclamem la seva llibertat i el
retorn de tots els exiliats. Per
això, des de l’escoltisme català
ens sumem a la campanya
d’Òmnium Cultural per
denunciar que aquest judici és un
#JudiciALaDemocràcia, un judici
a la #llibertat.
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@escoltesiguies

escoltesiguies.cat/vídeos

@fceg_cat ‘L’escoltisme català

La cançó de l’OSG
(Oficina de Serveis Generals)

aposta pel treball conjunt
de les tres associacions’
#DecidimFutur! @AccioEscolta
@EscoltesCat @EscoltesiGuies
#somdecau [NdP]
@Edublascopuig El meu
profund agraïment als joves que
dediquen tot l’any a educar en
el lleure als nostres menuts i
s’ilusionen fent uns meravellosos
campaments! Tenim futur amb
joves així! Gràcies Cau Mare de
Déu de Núria @EscoltesiGuies
@Projecte4vents ”Ens agrada
mantenir la #llengua i la #cultura
viva, ens agrada fer #escoltisme”.
Les membres de l’Àmbit 4vents
de @EscoltesiGuies de Catalunya
ens parlen sobre #4vents!
Vols saber la seva opinió?
https://t.co/2uLaZm0Sr9

14ª Trobada de la Cançó ‘18
(Dem. de la Catalunya Central)

Espai natura

Top 10 de les sortides per unitats
Text: Lluís Llerena , Núria Martínez i Ona Yànez (tècnics del Servei de Campaments i Més)

A la secció «Espai natura» hem anat publicant rutes per unitats a diferents punts de la geografia catalana.
En aquest darrer número en paper de la revista El correu, hem fet un recopilatori del Top 10 de les sortides publicades. Aquestes són les dues excursions que la vostra unitat no es pot perdre:
Pujada al Montcau de del Coll d’Estenalles
Branca CiLL
Publicada El correu núm. 93
Distància 4 km (circular)
Desnivell 294 m
Track http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=9362333

Pla de Boavi-Cascada de Broate, a Tavascan
Branca LLiD
Publicada El correu núm. 95
Distància 8,43 km
Desnivell 501 m
Terrenys d’acampada propers
Guidal, Forcades
Track wikiloc https://goo.gl/5GXQ4M

Ruta des de Sant Llorenç Savall fins a Mura
(pujant la Mola)
Branca RiNG
Publicada El correu núm. 93
Distància 24 km
Desnivell 639 m
Track http://www.els3monts.cat/apartats/index.php?apartat=97

Pujada a la Mussara
Branca PiC
Publicada El correu núm. 97
Distància 10,01 km (circular)
Desnivell 829 m
Terrenys d’acampada propers
Puigmarí, Les Esplanes, Camí de Llops
Track https://ca.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=12299420

Ascensió al Pedraforca
Branca Truc
Publicada El correu núm. 94
Distància 8,5 km (circular)
Desnivell 941 m
Terrenys d’acampada propers
Feners, Saldes i Gósol
Track wikiloc https://goo.gl/4fnNrE

Aiguamolls de l’Empordà: itineraris 1-2
Branca CiLL
Publicada El correu núm. 99
Distància 9,36 km (circular)
Desnivell 17 metres
Terrenys d’acampada propers
La Closa de l’Estanyol
Track wikiloc https://goo.gl/T37hGW

Salt del Grill i Gorgues del Freser
Branca LLiD
Publicada El correu núm. 96
Distància 7,66km (circular)
Desnivell 304m
Terrenys d’acampada propers
La Roca del Secut, terrenys de Queralbs
Track wikiloc https://goo.gl/WMmyAh

L’Estany de la Gola i els Tres Estanys,
des de Cerbi
Branca RiNG
Publicada El correu núm. 95
Distància 18,69 km (circular)
Desnivell 1.125 m
Terrenys d’acampada propers
Cerbi, d’Unarre i d’Escalarre
Track wikiloc https://goo.gl/6t75D8

Olla de Núria
Branca PiC
Publicada El correu núm. 96
Distància 19,5km (circular)
Desnivell 1.710m
Terrenys d’acampada propers
La Roca del Secut, terrenys de Queralbs
Track senderisme https://goo.gl/NK7kBi
(Per grups poc experimentats es recomana no fer l’ascenció al Puigmal)

Ascensió a la Pica d’Estats
Branca Truc
Publicada El correu núm. 95
Distància 19,24 km (circular)
Desnivell 1.536 m
Terrenys d’acampada propers
Guidal, Forcades
Track wikiloc https://goo.gl/cBpqjj
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D’on va sortir

La revista
El correu
Als anys 60 del segle passat, les Delegacions
Diocesanes d’Escoltisme (DDE) de Barcelona,
Girona i Vic publicaven conjuntament un butlletí
periòdic que s’anomenava simplement Circular.
Per la seva banda, les Noies Guies publicaven un
butlletí anomenat Germanor de Noies Guies.
Un cop unificats els dos moviments amb el nom
de Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya,
en l’època de Salvador Juncà i Teresa Olivella com a
comissaris generals, es va treure un butlletí anomenat Canal 0 que la gent anomenava “el Canaló” i
que permetia passar informació ràpida i pràctica a
les Demarcacions i els caps.

Text: Antics Escoltes i Guies. Material gràfic: Arxiu MEG

Se’n va escurçar
lleugerament el
nom, que va passar a
ser Correu Llúria 7.
També va canviar-ne el
format, passant a ser
com el d’un diari
(20,7 x 29,7 cm).
Com a detall curiós, el
carter de la capçalera
es va motoritzar.

Al 1990 va recuperar el format de revista A4
i va començar la tercera etapa reiniciant-ne la
númeració per última vegada.

Amb l’Antonieta Montserrat i en Jordi Ayza de
comissaris generals, es va decidir publicar un nou
butlletí. Com que el moviment radicava al carrer de
Llúria, número 7, de Barcelona, la nova publicació
va rebre el nom d’El correu de Llúria, 7.
Tercera etapa de la revista “Correu Llúria, 7” (1990-1997, 30 números)

El curs 1995-1996 va passar a denominar-se El
correu, amb la desaparició de la referència a Llúria, 7
i es va començar a imprimir en color.
Primera etapa de la revista “El correu de Llúria, 7” (1980 - 1988, 75 números)

El primer número va sortir l’octubre de 1980 com
a suplement de la Circular i com a butlletí escolta
d’ús intern. Publicat per Minyons Escoltes Guies
Sant Jordi de Catalunya. Constava de 24 pàgines,
amb periodicitat mensual, i era de confecció bastant artesanal. A poc a poc, l’estil es va anar modernitzant. Dos anys després ja tenia aquest aspecte.

Tercera etapa de la revista “El correu” (1997-2019, 70 números)

Posteriorment, ha experimentat diversos retocs
per fer la publicació més àgil i més atractiva.
Fent recompte d’entre totes les etàpes, la revista
El correu té 197 números.
Cal recordar, a més, que El correu té un “germà
petit” en format electrònic, el Correu Exprés
que, amb periodicitat quinzenal, passa ja dels 290
números publicats.

Primera etapa de la revista “El correu de Llúria, 7” (1980 - 1988, 75 números)

El febrer de 1988, amb Josep Bochaca com a cap
de redacció, se’n va encetar una segona etapa
que va suposar reiniciar-ne la numeració.

Si encara no reps el Correu
Exprés subscriur-te ara
i estigues al dia de
l’escoltisme!!
www.escoltesiguies.cat/butlleti

18 |

Vine als
equipa t

a la botiga

Centres, Escoltes

la nostra xarxa d equipaments amb valors

de l escoltisme
i l acampada

Descomptes
per agrupaments,
esplais i associacions!
Enviament a domicli

Aula Natura
Can Palós
Sant Boi del Llobregat

Refugi
Mas Olivet
Macanet de Cabrenys

Montserrat
International
Scout Centre (MISC)

(consulteu condicions)

Preu
especial

agrupaments i
equips de MEG

Brownsea Barcelona
brownseabarcelona

Botiga a Barcelona: 
C/ Calàbria, 88

www.brownsea.net

93 424 25 66

info@brownsea.net

Metro: L1 Rocafort

93 590 27 00
in f o @c e n t r e s es c o lt es.c a t
www. c e n t r e s es c o lt es.c a t

Viu l'acampada amb Campaments i Més!
La Xarxa de terrenys d'acampada
per a entitats de lleure infantil
i juvenil més gran de Catalunya

www.campaments.cat
info@campaments.cat

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

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

Gent de Moviment

“Hem de poder comunicar
l’essència de l’escoltisme
sense complexos”
Elisenda Rovira i Olivé. Periodista, editora
de Mèdia.cat i autora del llibre Orgull xirucaire.
El llibre per a tots els que tornaríem a anar de
campaments. Va ser nena i cap a l’AEiG Set
de Sant Llorenç Savall, membre de l’Àmbit
de comunicació de MEG i Coordinadora de
Comunicació a l’Oficina tècnica de l’entitat
durant quatre anys (2012-2016).

Com va sorgir la idea d’escriure el
llibre Orgull xirucaire?
L’editora Pema Maymó de l’Editorial
Columna va tenir la idea de fer un
llibre “nostàlgic”, de l’estil de Yo fui
a EGB, centrat en l’experiència dels
campaments, que moltíssima gent
de cau i d’esplai a Catalunya ha viscut. La proposta va acabar arribant
a les meves mans i vaig acceptar
l’encàrrec. Una de les meves intencions clares era despertar somriures
a partir de records i anècdotes concretes que la gent pogués rememorar, però alhora també fer una cosa
prou àmplia perquè molta gent s’hi
sentís identificada, que anés a les
coses comunes que tenen els moviments de lleure en general. Jo vinc
de l’escoltisme i en soc una gran
defensora, però quan parlem de
campaments hi ha força coses en
comú amb altres moviments.
Quin retorn està tenint?
Estic molt contenta perquè
m’arriben opinions de gent que l’ha
llegit i s’hi sent molt identificada,
que era una de les meves pors. No és
un tractat teòric sobre què representen els campaments per a l’educació
en el lleure. És una aproximació molt
fresca, desenfadada i amb toc irònic
per fer broma i riure una mica. Crec
que gran part de la bona acollida
que està tenint el llibre és gràcies
a la col·laboració de la gent que em
va compartir les seves experiències

a través d’un formulari per internet
que vaig crear per a nodrir el llibre. Estic agraïdíssima perquè vaig
rebre cent vint respostes, de persones d’edats molt diferents, i això va
ser clau per veure quines coses són
comunes i es mantenen al llarg dels
anys, i quines han canviat més.

“Viure l’escoltisme
és com fer un màster
en compromís social
i en capacitat de
lideratge”
Creus que a l’escoltisme li falta
reconeixement mediàtic?
Sí, un dels problemes que tenim des
de l’escoltisme, i els moviments de
lleure en general, és que tenen molt
poca presència als mitjans de comunicació. Així com hi ha altres tipus
d’associacionisme, com els castells,
que de cop tenen moltíssima presència
mediàtica, la gent de cau estem molt
poc acostumats que des dels mitjans
se’n parli i hi hagi reconeixement. Hem
de treballar per canviar-ho i aquest llibre vol fer una aportació a això.
Com podem aconseguir aquesta
notorietat mediàtica?
Això no té una resposta curta. De fet,
és una cosa sobre la qual, com et deia
abans, he reflexionat durant molt
de temps amb molta gent. Crec que
ens compliquem massa explicant els
detalls que creiem que ens fan diferents, quan el que és important de
l’escoltisme no és quantes frases té la
llei escolta o com li diem al grup d’edat
de 6 a 8 anys. El que és important és
com l’escoltisme canvia les persones,
què posa dins les persones, que és
allò que tothom recorda i que tothom
reivindica. No vull dir què hauria de

fer l’escoltisme perquè l’escoltisme ha
de fer el que la gent que està davant
l’entitat i els agrupaments considerin,
però sí que penso que anar a l’essència
de les coses és el que al final funciona: les emocions, els sentiments,
les aventures, les experiències, els
valors... I transmetre-ho de manera
planera i sense complexos.
Després hi ha l’etern debat de
“també comuniquem quan actuem
amb fulard”...
L’escoltisme té una gran virtut i és
que cada cau té el seu estil i la seva
manera de fer. Però cal ser conscients que formem part d’un gran
moviment i que vivim en la societat
de la comunicació i la imatge, i això
ens obliga a ser responsables del que
fem i del que projectem quan portem
el fulard. Només ens cal ser autèntics i mostrar el que un fa i pensa.
Què t’ha portat l’escoltisme a
l’hora de treballar al món de la
comunicació?
La descoberta, anar més enllà,
fomentar l’esperit crític, preguntarse coses... Són bons ingredients a
l’hora de treballar de periodista.
També la iniciativa d’“anem a fer
coses, arremanguem-nos i som-hi” i
penso que la capacitat de lideratge i
de treball en equip és essencial per a
treballar en qualsevol projecte. Crec
que viure l’escoltisme és com fer un
màster en compromís social i en
capacitat de lideratge.
Text: Judit Meix (responsable de l’Àmbit de Comunicació
de MEG)

