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Una escola de vida
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L’escoltisme ens dóna oportunitats excepcionals de gaudir,
de compartir i d’aprendre. La seva proposta pedagògica parteix
d’una perspectiva integral que afecta a tots els àmbits de
la nostra quotidianitat, contribuint a una major coherència
personal i col·lectiva. I és a través d’aquesta perspectiva que
l’educació pren el sentit més ampli, com un procés que dura
tota la vida i que possibilita el nostre desenvolupament integral
com a persones per tal que siguem autònomes, col·laboradores,
responsables i compromeses.
Al cau, infants i joves, som protagonistes del nostre propi
creixement i de les accions del nostre grup i allí despertem
l’interès pels altres, el sentit crític, la sensibilitat i la voluntat
de participar en causes socials diverses. Són aquests valors
(i molts altres) i les experiències viscudes a l’escoltisme els que
ens fan qui som i formaran part de nosaltres la resta de la nostra
trajectòria vital.
Sempre a punt per créixer!
Jaume Agustí, Jordi Font, Laura Panicot, Marta Miarons i Montse Puig,
membres de la Taula Executiva.

El Correu núm. 99 · Primavera 2018
Consell de Redacció: Clara Vicenç,
Júlia Pérez i Mariona Forcat.
Han col·laborat en aquest número:
Berta Carbonell, Alícia Lacueva, Maria
Llerena, Alícia Benito, Mohamed
Shaimi, Andrea Jiménez, Míriam
Giménez, Olga Maneja, Rosalba
Capdevila, Marina Piñeiro, Alba
Casqueiro, Núria Riasol, Lluís Llerena,
Jaume Busquets, Maria Clapés.
Coordinació tècnica:
Anna Echeverria

Disseny i maquetació: Mar Serra
Fotografia de portada i pòster:
AEiG Xaloc (Demarcació de
Tarragona )
Imprimeix: Cevagraf, SCCL
Paper: Aquesta revista s’edita
en paper reciclat i s’afegeix a la
preocupació pel malbaratament dels
recursos naturals.
Dipòsit Legal: B-4858-81
Edita: Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya (MEG)
Subscripció anual: 7,5 euros
(3 números l’any).

Redacció, administració
i subscripcions:
Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, 10
08197 · Valldoreix
Tel.: 93 590 27 00
Els articles signats reflecteixen
l’opinió dels seus autors i autores i
no necessàriament la de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya (MEG).
Treballem per la igualtat de gènere,
per això tenim cura d’utilitzar un
llenguatge no sexista.

@EscoltesiGuies
MEGCatalunya

info@escoltesiguies.cat
www.escoltesiguies.cat

VERSIÓ DITIGAL

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

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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Notícies MEG
El 1r Congrés de Caps de l’Escoltisme català aplega
més de 700 caps

Els dies 2 i 3 de juny la ciutat de Vic va acollir el primer Congrés de Caps
que celebrava l’escoltisme català. Una cita clau per la definició del futur del
moviment on es va tancar la proposta de nova associació única d’escoltisme,
oberta i catalana, que es durà a votació el proper mes de novembre. Sota el
lema ‘Conscients del repte!’ el congrés va ser l’espai per culminar un procés
participatiu que es va engegar l’any 2009 per la construcció d’aquesta associació única. Durant aquests anys s’ha treballat la creació d’una identitat
i uns objectius col·lectius amb la voluntat d’aconseguir dur a terme més i
millor escoltisme i un major impacte, fent de l’escoltisme català un referent
en l’educació d’infants i joves del nostre país.

400 persones celebren la rebuda de la Llum de la
Pau a Pineda de Mar

Participem en el Fòrum
Europeu Interreligiós
Escolta
El mes de febrer MEG va participar
en l’European Scout Interreligious
Forum que es va celebrar a Anvers.
A la trobada, s’hi van reunir 65
persones, de 12 països i 7 creences
i religions, amb l’objectiu de desenvolupar materials i activitats que
donin suport als escoltes i guies
d’Europa en el seu desenvolupament espiritual i en la comprensió
interreligiosa. Com diu B. Roman
“la millor manera de fomentar la
tolerància és educar en el coneixement dels fenòmens religiosos”
i en el Fòrum es va treballar la
importància de prendre consciència del punt de vista de l’altre,
considerar-lo com a vàlid, tenir-lo
present i reafirmar-nos en nosaltres. Va ser una experiència vivencial de fraternitat que va enfortir
els llaços de l’escoltisme europeu.

La Demarcació NordOccidental “ha perdut”
el seu 45è aniversari
Escolta
El diumenge 17 de desembre, Pineda de Mar va celebrar l’acte de rebuda de
la Llum de la Pau de Betlem. L’acte, organitzat per l’AEiG Montpalau amb
el suport de l’Àmbit d’Espiritualitat de MEG, Joves La Salle i Maristes, va
acollir unes 400 persones d’arreu del territori sota el lema Som Terra.

Som Necessàries: l’associacionisme juvenil no se
suspèn!

Davant el bloqueig de les subvencions destinades a projectes de joventut
i acció cívica i comunitària patit a principi de curs, MEG es va sumar al
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) amb la signatura
d’un manifest en què s’expressava públicament el seu rebuig vers la intolerable ingerència del govern de l’Estat espanyol atès que posava en risc la
continuïtat de projectes i l’estabilitat de 954 entitats i federacions juvenils,
es denunciava la situació i s’exigia la revocació immediata de la decisió. El
manifest assegurava que una societat sense associacionisme és una societat
morta i que el teixit associatiu és imprescindible per construir una societat
justa, democràtica, crítica, moderna i cohesionada.
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Aquest any i en motiu del seu 45è
aniversari, la Demarcació Nord-Occidental organitzarà una macrotrobada en què participaran tots els caus
de la demarcació. Aquesta trobada
es farà durant el dissabte 14 d’abril
a Bellpuig amb un Eix de les activitats escollit per l’equip de Makros,
després de reunir una pluja d’idees
de les branques dels diferents agrupaments. El repte de la festa serà
trobar l’aniversari robat i, per això,
hauran de celebrar-lo entre tots i
construir el nou aniversari després
d’haver repassat les anteriors etapes de la demarcació. La trobada
comptarà amb gairebé mil participants que hauran de superar una
gimcana matinera amb l’objectiu de
fomentar el treball en equip per fer
del 45è perdut una gran festa.

Notícies MEG
L’escoltisme català fa una crida per la democràcia
al costat d’entitats i institucions
El 19 de setembre, la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG)
va participar, juntament amb una trentena d’entitats catalanes, a la
crida per a la mobilització ciutadana contra l’escalada de repressió del
govern de l’Estat contra Catalunya organitzada per Òmnium Cultural.
En l’acte, la Núria Montanyà, membre de l’àrea de la presidència de la
FCEG, va refermar en públic el compromís del Moviment amb la democràcia i va recordar que l’escoltisme “educa els infants i joves perquè
esdevinguin ciutadans lliures, crítics i compromesos, perquè siguin
agents de transformació social”, per la qual cosa va acabar fent una crida
a la implicació, a la defensa i a la participació en el referèndum.

Neix el projecte LAB de participació infantil i juvenil

El mes de desembre es va iniciar el LABORATORI de participació
infantil i juvenil, un projecte de l’Àmbit de participació de MEG, amb
la col·laboració del Grup de recerca en educació moral (GREM) de la
Universitat de Barcelona, que treballa per crear cultura de participació
dins l’associació i que sigui present cada vegada en més espais.
El projecte en el qual participen sis agrupaments consisteix en la
creació de grups de treball d’infants i joves que puguin liderar processos
participatius que els permetin reflexionar sobre la participació i definir
reptes de futur per portar a terme a l’agrupament amb l’objectiu final
de millorar la qualitat democràtica en relació a la participació en la
governança dels infants i joves.

Més de 600 participants en la Trobada de Branques
Joves

El 24 de febrer es va dur a terme la Trobada de Branques Joves de la
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge de manera simultània en tres
poblacions (Cervera, la Garriga i Vilafranca) per reflexionar i compartir les
seves inquietuds sobre l’esdevenir de l’escoltisme català, marcat pel procés
d’unitat. A la jornada hi van participar més de 600 joves de les branques
joves de 68 agrupaments del territori català, que són el futur més immediat de l’escoltisme de casa nostra, amb debats i dinàmiques per esbossar
alguns dels reptes de futur del moviment d’entre els quals van sorgir la
inclusió, la diversitat i la sostenibilitat.

La TRINCA 2018 forma
una vintena de caps

Un any més, al mes de febrer, va
tenir lloc la TRINCA, la formació
per als caps d’unitat que volen
desenvolupar un projecte de curs
a l’estranger. L’edició d’enguany va
comptar amb una vintena de caps
interessats a fer una bona preparació dels seus projectes i amb quasi
una desena de formadors dels
equips internacionals de les tres
entitats de la FCEG.

Reivindiquem
l’escoltisme com a eina
de cohesió social a
l’Assemblea

Uns 800 caps d’arreu de Catalunya
van assistir l’últim cap de setmana
de novembre a l’Assemblea General
de MEG, celebrada a Tarragona.
El plenari va escollir una nova
comissària general i una nova
coordinadora de relacions i va
aprovar el Programa i el Pressupost
de l’entitat per al curs 2017-2018.
Un curs decisiu en què les tres
associacions escoltes de Catalunya
culminaran la fase de construcció
del procés d’unitat en el qual es
troben, que pretén crear la nova
associació única d’escoltisme
i guiatge oberta i catalana.
L’Assemblea va estar marcada per
la situació extraordinària que viu
el país i va servir per reivindicar el
moviment escolta com a eina de
cohesió social.
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Coneixent...
Composició de la Taula Executiva
Aprovada a l’Assemblea General del 26 de novembre del 2017 a Tarragona
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Sense ser escolta em sento
propera al moviment per lligams
familiars. Actualment, també hi estic
vinculada com a mare d’un llop.

Sóc de l’AEiG Sant Ferran des de fa uns
anys, aprenent com a cap amb els més
petits i ara creixent com animadora de
truc.

Ja fa uns anys que em dedico a la gestió econòmica
i comptable en associacions i fundacions. Em sento
satisfeta quan puc constatar que el meu treball diari forma part de l’engranatge transformador d’una
entitat no lucrativa. Des del mes d’octubre, m’he
incorporat com a tècnica d’administració i comptabilitat a l’OSG on espero seguir aprenent i aportant
tot el que pugui de mi. Per a qualsevol cosa en
què jo us pugui ajudar, ja sabeu on sóc!
“Sempre m’ha agradat fer activitats creatives, les
quals han anat variant: fer teatre, ballar claqué,
dibuixar, tocar el saxo... Últimament, a part de gaudir
dels meus fills, he descobert que m’apassiona córrer
pels paisatges i boscos del Baix Montseny.”
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SURT

Ignasi
Llobera
comissari
general

A Demarcació donem suport als agrupaments i als
seus equips. Hi som per facilitar-los la seva tasca i
perquè arribi cada cop a més infants i joves! Valoro
les visites, posar cara a poc a poc a les persones amb
què intercanviem correus i trucades, perquè tot això
fa que tot sigui més familiar i proper. M’agrada ser
aquí, és molt satisfactori venir cada dia a treballar
per ajudar a mantenir tot allò que representa el
cau! Compteu amb nosaltres, caps!
“Sempre que puc m’escapo a viatjar, per carregar
piles i obrir la ment. No sé sortir de casa sense els
auriculars i la música posada. M’agrada compartir les
coses importants del meu dia a dia amb la gent que
m’envolta, que m’ajuda a fer-les senzilles. ”

Reportatge

Créixer constantment
gràcies al cau

Text: Clara Vicenç (membre del Consell de Redacció) Foto: AEiG La Claca

Des de Castors i Llúdrigues fins a ser Trucs, l’escoltisme i el guiatge fomenta un
aspecte indispensable per a l’educació d’un infant: el creixement personal. El cau
ofereix una sèrie de recursos que ajuden cada escolta i guia a viure un procés de
creixement únic i personal. Encara que cada cas és diferent, qualsevol persona
que hagi estat en el moviment pot reconèixer que el progrés és constant i que
continua fins i tot mentre s’és cap.
L’escoltisme i el guiatge és un
moviment format per milions de
persones arreu del món que té
l’objectiu d’educar en el lleure per
a crear persones compromeses i
crítiques. Però rere aquest gran
repte, n’hi ha un de més concret:
treballar perquè cada noi o noia
sigui el màxim de protagonista del seu propi creixement. Per
aconseguir aquest objectiu, els
caps tenim diverses eines, com
els valors escoltes o les activitats
que fem al cau. El progrés personal és un dels aspectes bàsics de
la pedagogia del projecte escolta
i guia i fa referència a un creixement complet de l’infant. Aquest

progrés es treballa en el dia a dia
dels caus a través de cinc grans
aspectes.
En primer lloc, hi ha el creixement físic, que al cau desenvolupem amb les excursions, quan
portem la motxilla, juguem, fem
manualitats... També l’exercitem
amb el pionerisme i quan intentem que tots els infants tinguin
uns hàbits saludables (seguint
els hàbits d’higiene o el descans adequat). De la mateixa
manera, com a caps també
hem d’acompanyar els infants i
joves a conèixer i acceptar el seu
propi cos, sobretot durant els

canvis que viuen a la pubertat
i l’adolescència.
En segon lloc, hi ha el creixement
intel·lectual que nosaltres treballem d’una manera molt vivencial.
Estimular la curiositat o ser creatius són aspectes molt importants
d’aquest creixement. Aquest punt
també inclou gestionar el propi
aprenentatge, que al cau treballem
sobretot gràcies a les revisions.
Tenir capacitat crítica o habilitats
comunicatives també es troben en
aquesta dimensió.
En tercer lloc, es troba el creixement espiritual que es carac-

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

Reportatge
teritza perquè cada noi o noia
sigui conscient de si mateix.
Mitjançant els textos de reflexió,
al cau es treballa la introspecció
com un element molt important
del progrés personal. La promesa
té un paper important en aquest
sentit, com a eina perquè s’agafi
més compromís. Aquest tipus de
creixement també es pot orientar cap als altres i es podria resumir amb el punt de la llei escolta
que diu “som germans de tothom
i treballem per la pau”.
En quart lloc, des del cau també es treballa el creixement
afectiu. Aquí s’inclou conèixer
i reconèixer els propis sentiments i treballar conceptes com
l’autoestima o l’empatia. Al cau
també es fan activitats per perdre les pròpies pors amb jocs que
propicien fer front als nostres
temors. “Estimar i deixar-se estimar” és un dels lemes que ensenyem al cau perquè els infants i
joves sàpiguen crear relacions
positives, sanes i madures.
En últim lloc, al cau també treballem el creixement social sobretot amb el desenvolupament del
sentit de la responsabilitat i del
compromís. Per fer-ho, és molt
important crear el sentiment de
pertinença a un grup, ja sigui la
unitat, l’agrupament, la demarcació o l’associació. El fulard com
a símbol d’aquest sentiment sol
ser molt important, ja que fa
sentir els infants part del grup.

Aquest àmbit també inclou la
solidaritat, la cooperació i el fet
de saber treballar en equip.

Creixement a les unitats
Al cau, però, també trobem un
altre tipus de progressos personals, els que s’experimenten en
cada unitat. A diferència dels cinc
tipus de creixement, cada unitat
té unes característiques pròpies
que la diferencien de les altres.
Per això, dins de cada etapa que
es passa al cau també es podrien
determinar uns aprenentatges
que ens fan créixer.

“Des que s’entra en
contacte amb l’escoltisme
i el guiatge, una persona
no para de créixer en cap
moment.”
Els Castors i Llúdrigues són els
més petits del moviment. Entre
els 6 i 8 anys, aquests infants descobreixen el cau i tot el que representa, una habituació que és molt
important en el seu creixement.
Descobreixen la manera de fer
escolta i guia, i fins i tot necessiten aprendre una cosa tan bàsica
com confiar en els caps. En aquest
procés personal, també descobreixen la importància de treballar en equip i que també hi pot
haver jocs on la competitivitat no
ho sigui tot (com els cooperatius).
A vegades ens pensem que són
massa petits, però a l’edat de primer i segon de primària ja poden

assumir conscientment responsabilitats adequades a la seva
edat. Per exemple, saber quines
són les seves coses, i preocuparse de tenir-les controlades. Al
cau, a més, descobreixen per primer cop què és una tenda i com
es munta. També comencen a
donar importància al fulard amb
un fet tan simple com saber-se
fer el nus correctament.
Els Llops i Daines normalment
ja han viscut el procés de coneixença i, per això, han de desenvolupar hàbits propis de l’escoltisme i el guiatge. Sovint aquestes
maneres de fer topen amb les
que han après en altres espais de
la seva vida i en aquesta contraposició descobreixen els valors
afegits del tarannà escolta i guia.
Com a conseqüència d’aquest
progrés, aprenen a passar-s’ho
bé d’una manera diferent a la que
segueixen normalment. Al cau
també descobreixen coses que
els serveixen en la seva vida quotidiana com, per exemple, saber
servir el menjar o gaudir mentre
juguen plegats nens i nenes.
En aquesta edat els infants també assumeixen conscientment
per primer cop responsabilitats
col·lectives. És a dir, incorporen
la idea de grup i hi adquireixen
feines i deures. Un cas molt clar
el seria que els càrrecs es poden
assignar a les sisenes: portaveu,
material, fotografia... En aquestes ocasions, els llops i daines

Paraula d’Scout · Bada i Soler

8 | El Correu · Estiu 2018

incorporen rols que els fan sentir
més valorats dins de la unitat.
A la unitat de Ràngers i Noies
Guies, els infants ja comencen a
ser preadolescents i això també
es reflecteix en el tipus de creixement que viuen. En aquesta
unitat experimenten un procés
d’identitat: interioritzen de forma volguda la importància de
compartir, parlar per resoldre els
problemes, etc. Durant aquest
pas el compromís és molt important, tot un repte per a ells perquè significa valorar el cau com
un espai de vida.
Per aquest motiu, la promesa
pren una rellevància important,
atès que és un compromís personal que adquireix cada jove, però
que també comparteix amb el
gran grup. Una altra de les eines
que els ajuda en el creixement
és el raid: tenir l’oportunitat
d’espavilar-se sols els dona una
gran responsabilitat i els fa sentir encara més a prop del món
adult. En aquesta edat, ja no
tenen tanta dependència dels
caps i són capaços, per exemple,
de saber triar el lloc més adequat
per una tenda o de preparar alguna activitat sols.
Entre les edats de 14 i 17 anys,
els Pioners i Caravel·les ja han
interioritzat els valors escoltes,
però necessiten projectar-los. El
projecte sol ser la millor eina, ja
que els permet millorar l’entorn
en què conviuen. Els valors també els han donat una sensibilitat
vers el món que se sol convertir
en una voluntat de transformació social. En aquest moment,
també descobreixen el potencial
de la unitat com a espai de vida
i d’acció, que se sol intensificar
més fent una Setmana del Cigró,
uns dies en els quals els joves

comparteixen vida al cau, mentre continuen amb les seves activitats educatives i extraescolars.
Aquests adolescents són en un
moment de canvi i solen tenir por
a fer-se grans. Per superar-ho els
ajuda molt poder tenir responsabilitats dins l’agrupament: organitzar una activitat col·lectiva,
fer suport a una altra unitat... A
escala d’unitat, triar el lloc dels
campaments o de la ruta també
els dona molta responsabilitat.
Una part important del seu creixement personal es basa, doncs,
a ajudar en el seu entorn.

formació social, és en aquest procés que són capaços de reconèixer les seves pròpies capacitats i
que assumeixen el lideratge dels
seus projectes. Així doncs, amb
autogestió i autoexigència són
capaços de fer el que es proposin, des d’anar a un altre país per
fer voluntariat a fer un projecte
per a l’agrupament. Durant tots
aquests moments creixen com a
persones, atès que adquireixen
altes responsabilitats que, alhora,
els preparen per al món adult.

“A cada unitat es viu
un creixement diferent
marcat per les diferències
d’edat i per la importància
que tenen els valors
escoltes.”
Trucs és l’última etapa que es
viu al cau com a infant o jove i
també és l’últim cop que el seu
progrés personal és més visible.
En aquesta edat, el progrés personal es basa a ser capaços de gestionar i viure projectes de transformació social. Tot això ho fan
d’una manera autònoma, ja que
no necessiten caps que els ajudin
sinó animadors que els guiïn.
No és una unitat com les altres
i, per això, el projecte tampoc ho
és. Si bé és cert que durant tota
la vida al cau els infants i joves
fan projectes de millora i trans-

Pau Farell

El creixement personal, però, no
s’acaba aquí i continua en convertir-se en cap. En aquest moment,
ja s’han integrat tots els valors
escoltes i s’apliquen en la vida
quotidiana. A més, s’aprèn a trobar l’equilibri entre la vida personal i fer de cap. Aquest equilibri
emocional permet als caps créixer i acompanyar el creixement
dels altres. Encara que es deixi de
treballar en el moviment, aquest
progrés personal continua perquè els valors i aprenentatges del
cau sempre hi són presents.
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MEG Opina

Regar-se un arbre mil·lenari
endins i una paret d’heures a
l’esquena
Maria Llerena Bastida
Cap de Katinkas (Pioners i
Caravel·les)
AEiG Sant Pius Xè
Sector II, Barcelonès

La setmana passada les animadores de Truc
m’explicaven que havien decidit plantejar les
revisions personals dels campaments de primavera com tot un seguit d’espais d’introspecció en
què les joves tinguessin l’oportunitat de pensar
i pensar-se més enllà del cau: de parlar del seu
present, del seu futur, d’elles mateixes dins i fora
de l’Agrupament. Diumenge que ve comencem
la Setmana del Cigró i, com que volem fer nits
temàtiques cada dia, a l’assemblea passada vaig
proposar de muntar-ne una d’espais de reflexió
personal —espelmes, textos, musiqueta, preguntes i dubtes. No vaig tenir èxit.
A vegades tinc la sensació que no ens acabem de
creure el projecte que és el cau; ser caps ens pesa.

És gràcies a allò que aprenem
del nostre entorn que aprenem
nosaltres?
Alícia Benito
Responsable pedagògica de la
Demarcació de la Catalunya Central

L’escoltisme és aquell espai que té tots els ingredients per aprendre a cada instant de tot allò
que ens rodeja: l’entorn natural, els infants de la
mateixa unitat, els caps i les quel·les, les famílies,
la xarxa de demarcacions, etc. La barreja de tots
aquests ingredients ens porta a conèixer-nos,
saber qui som, què tenim, què volem i per què ho
volem. Però cal ser conscients que no hi ha una
fórmula perfecta per a saber-ne de tot, sinó que
aprenem contínuament i estem en constant creixement personal.
El cau és una font d’aprenentatge i per molt
temps que hi portem seguim aprenent en cada
experiència viscuda. El cau té l’habilitat de treba12 | El Correu · Estiu 2018

Ens ofeguen la feina, les hores, els maldecaps, les
preocupacions, les reunions infinites, les alegries
i les tristeses, preparar els campaments i la nostàlgia després dels campaments. Som màquines de
pensar activitats i predicar (creiem) amb l’exemple.
Però si jo no puc pretendre que una daina faci la
roda de serveis quan toca si jo no moc ni un dit per
parar taula, com puc pretendre acompanyar una
caravel·la a través del seu camí de creixement personal si jo he deixat el meu a mig traç?
Últimament no paro de repetir a Pioners i
Caravel·les que espremin el cau fins a l’última
gota, que és l’espai més seu que tindran mai, que
l’aprofitin bé. Si us plau, si us plau, que no ens
facin mandra els espais de cures, que no deixem
d’equivocar-nos, que no deixem de tenir les idees
desordenades. Que dubtem, que plorem, que fem
salts estranys. Que m’emocioni i que t’emocionis
i que diguis a un rànger que això no ho saps, que
encara no ho has après. Que recordis que ser al cau
també pot voler dir regar-se un arbre mil·lenari
endins i una paret d’heures a l’esquena.
I que potser és hora que caps comencem a anar
al cau, també i sobretot, per nosaltres.

llar infinitats d’aspectes que cadascú incorpora
en moments diferents de la vida. I el que és més
important, el cau genera persones autònomes i
autocrítiques, amb l’esperit de superar-se i saber
fer revisions de les coses, per a fer-les millor el
següent cop.
Però segurament, això no seria possible si tampoc no aprenguéssim a valorar-nos, a treballar en
equip, a escoltar, a donar i rebre crítiques, i sobretot, a estimar.
Estem plens i plenes d’experiències que
no sabem expressar amb paraules, ja que
l’escoltisme té això: ens fa viure moments i ens
permet recordar-los tots. Des del joc de bona nit,
fins a l’olor dels arbres i del bosc humits, passant
per la cançó de bon profit, les travesses al costat
del mar, la promesa, les butllofes als peus al cim
d’una muntanya, el consell de roca, les trobades
de branques, o fins i tot l’aigua congelada del riu,
que també la recordem.
I és que tot això és creixement personal, sí, aquesta és la paraula.

Maneres de fer

El creixement personal a RiNG

Mohamed Shaimi
AEiG Can Tona (Demarcació de Girona).
33 anys. Repartidor. Cap Ràngers i Noies Guia.

Andrea Jiménez, Míriam Giménez,
Olga Maneja i Rosalba Capdevila
AEiG Arrels (Demarcació de l’Alt Ter). 23, 20,
20 i 24 anys respectivament. Mestra, tècnica
d’educació infantil, estudiant d’infermeria i
monitora d’extraescolars. Caps de RiNG.

Com treballeu la cohesió?
Els dissabtes al cau la treballem a través de
dinàmiques, jocs i amb el desenvolupament
del projecte. Però quan la podem treballar més
és durant les sortides, sobretot aquelles en
què passem la nit junts. Totes les experiències
viscudes, una gran ruta, una tempesta, una
lesió d’una quel·la... creen un vincle entre les
nostres noies guies i els ràngers.
La cohesió la treballem molt a partir del joc.
Un entorn distès i l’ús d’activitats engrescadores ajuden els nois i noies a estar predisposats
a treballar la cohesió de manera inconscient
però també conscient. D’altra banda, les sortides d’unitat són imprescindibles per cohesionar el grup. La convivència potencia la confiança i tot això fa que el grup avanci, allà on no
arriba un hi arribarà l’altre. Amb tots aquests
recursos reforcem tant la idea que com a grup
podem aconseguir allò que es proposin com el
fet que es cohesioni.

objectius generals per a la unitat, també en fem
d’específics per a cada nena o nen. Així, aconseguim abordar totes aquelles necessitats individuals amb les activitats. Tenir presents aquestes
necessitats fa possible que els infants les puguin
treballar. És mitjançant aquestes accions que
potenciem les virtuts de cada RiNG.
Quins aspectes teniu en compte a l’hora de preparar cau?
En general, tenim en compte el trimestre en què
som per dedicar-nos al principi a fer més cohesió
de grup i el segon i tercer trimestres a desenvolupar el projecte segons la metodologia escolta. En
el dia a dia del cau de la unitat de RiNG, principalment tenim en compte que els infants no coneixen l’escoltisme i cal explicar-los molt bé cada una
d’aquestes fases. És evident que la unitat és molt
nova, que no tenen tot el bagatge de portar mitja
vida al moviment escolta i, per aquest mateix
motiu, treballem més la cohesió de grup.
A l’hora de preparar el cau el que tenim molt en
compte són els objectius que ens vam marcar a
principi de curs, tant de grup com individuals. En
segon lloc, com hem dit, busquem també allò que
interessa els nens i nenes perquè puguin gaudir
d’aquella tarda. I a més, preparem el cau tenint
en compte el projecte que han escollit, ja que
abans de posar-nos mans a l’obra és important
crear un espai de descoberta i de conscienciació.

Fins a quin punt la branca s’adapta a les necessitats individuals?
L’única modificació que hem fet en aquest sentit és tenir en compte les diferències a l’hora de
preparar el menú. Com que a la nostra branca
la majoria mengen halal, a l’excursió tota la
branca mengem halal.

Què significa a la branca de RiNG ser escolta?
Segurament, si ho preguntéssim als ràngers i
noies guies del cau de Can Tona què significa ser
escolta, ens contestarien que és passar-s’ho bé,
jugar molt, anar d’excursió a la natura... A poc
a poc, a través de les experiències vitals que els
anem aportant, van introduint-se cada cop més
en el món escolta. D’aquí uns anys, quan els tornem a fer la mateixa pregunta, la resposta serà
totalment diferent!

L’escoltisme, les caps i les branques són un
recurs per tal d’educar infants i joves. Per
això creiem molt important tenir en compte
cada membre de la branca com una peça d’un
engranatge. Se n’ha de cuidar cada part perquè
el conjunt funcioni, de fet és la branca que es
construeix per ajudar cada infant. De la mateixa
manera que a principi de curs plantegem

RiNG és una etapa de molts canvis, tant físics
com psicològics, una etapa de descoberta. Per
això, creiem important que tinguin un espai on
explorar, on es pugui dubtar, preguntar i sentirse escoltat. Així doncs, ser escolta a RiNG representa tenir un espai en el qual desenvolupar-se
individualment, descobrir possibilitats i també
aprendre a formar part d’un grup i de la societat.
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Recursos

Activitats per desenvolupar el creixement personal
en les cinc dimensions de l’infant o jove
Activitat: El despertador

DIMENSIÓ
FÍSICA

DIMENSIÓ
COGNITIVA

Es col·loca un despertador o metrònom al terra. Un per un, els jugadors s’embenen
els ulls i, per torns, han d’anar a fer amb un guix una circumferència al més petita
possible al voltant del despertador/metrònom. Si algun jugador toca amb la mà o
el guix el despertador, queda eliminat. Guanya qui faci la
circumferència més petita al voltant de l’objecte.

DIMENSIÓ
ESPIRITUAL

Activitat: Màgia

Activitat: Regenera’t

Es fan grups de 7 infants.
Un dels infants fa de mag
i posa 20 objectes sobre
la taula. Els participants
els observen durant dos
minuts, fan una volta
sobre si mateixos o bé
marxen mentre escolten
les paraules màgiques que
s’inventa el mag. El mag
treu un dels objectes i els
infants han de pensar
quin és el que manca.

Cal escollir tres
persones, dues faran de
llenyataires i una altra
de mare Terra. La resta
de jugadors seran arbres.
Delimitarem l’espai del
joc, que serà un bosc. Els
arbres correran pel bosc.
Els i les llenyataires
hauran de córrer darrere
seu per a tocar-los. Si
cap llenyataire toca un
arbre, aquest arbre caurà
a terra i quedarà estès.
Perquè els arbres caiguts
puguin regenerar-se,
la mare Terra haurà de
tocar-los dues vegades:
en la primera, els
arbres es quedaran de
genolls i, en la segona,
haurà d’esperar uns
segons perquè serà
quan els arbres es
podran tornar a posar
dempeus i córrer. Una
vegada haguem acabat,
dedicarem uns minuts
a reflexionar sobre com
n’és de difícil per a la
mare Terra regenerarse mentre les persones
seguim destruint el
planeta.

Activitat: el telèfon
no verbal

Es divideix el grup en
dos meitats. Un dels
grups surt de l’habitació
i l’altra meitat decideix
un ofici a representar.
Criden un infant dels
de fora. Un voluntari
li representa l’ofici i
l’observador el mira
durant un 1 minut.
Quan ha passat el
temps, es crida un
altre infant. El nen
que ha observat abans
li representa el que
creu que ha entès. Així
correlativament fins
acabar amb els de fora.
L’últim ha d’endevinar
l’ofici inicial.
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DIMENSIÓ AFECTIVA-EMOCIONAL
Activitat: Abraçades
musicals

Es posa música i tothom
balla al seu ritme.
Quan la música pari,
cadascú abraçarà una
altra persona. La música
continua i tothom torna
a ballar. A la segona
aturada de música,
s’abracen 3 persones i,
així, fins a l’abraçada de
tot el grup.
Activitat: el ball de la
catifa

Tot el grup es col·loca
en cercle, excepte el
que inicia el joc que es
posarà al centre sobre
una catifa. La persona
del centre n’escull una
altra, que es posarà a la
catifa, i amb qui es faran
petons i abraçades. Es
quedaran els dos a la
catifa, l’última escollirà
una altra persona i es
faran una benvinguda
amb abraçades i petons.
Així seguirà fins que
tothom estigui dins la
catifa. En acabar, es
pot fer una posada en
comú de les reaccions,
emocions i sensacions
que s’han tingut.

DIMENSIÓ
SOCIAL
Activitat: Els missatges

Es fan quatre petits
grups que es posen
en els extrems d’una
creu. Cada grup escull
un/a representant i es
col·loca darrere del grup
oposat en la creu. A cada
representant se li entrega
un missatge que ha de
transmetre al seu grup.
El cap fa una senyal i els
quatre representants
intenten comunicar el
seu missatge. Però els
altres s’han d’encarregar
de dificultar aquesta
comunicació. El joc
s’acaba amb el primer
grup que aconsegueixi
reproduir el missatge.
Activitat: teranyina

Es fa una teranyina amb
una corda d’uns dos
metres d’ample (entre
dos arbres, per exemple).
S’han de deixar forats de
moltes mides i alçades.
Cadascú ha de passar
per la teranyina sense
tocar-la. S’han de buscar
solucions de cooperació
i fer una posada en
comú per veure quina
estratègia han pensat i
com la podrien millorar.

Calaix de projectes

El projecte LAB de
Participació Infantil i Juvenil
Aquest projecte de l’Àmbit de Participació Infantil
i Juvenil de MEG consisteix en la creació de grups
de treball d’infants i joves dins dels mateixos
agrupaments perquè puguin liderar processos
participatius que els permetin reflexionar sobre
la participació i definir reptes de futur per portar
a terme a l’agrupament, amb l’objectiu final de
millorar la qualitat democràtica en relació a la
participació en la governança dels infants i joves.
La creació d’aquests grups de treball va vinculada
al projecte de Laboratori d’Acció i Innovació Educativa, en el qual s’experimenten metodologies
i pràctiques educatives dins dels agrupaments
per, posteriorment, extreure’n conclusions i
exportar coneixements a la resta d’agrupaments
i a l’associació en general. Comptem amb la
col·laboració de la investigadora del Grup de
recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona, Ana Novella.
En aquest projecte, hi participen actualment sis
agrupaments: l’AEiG Alverna, l’AEiG Rudyard
Kipling, l’AEiG Pau Casals, l’AEiG Sant Ferran,
l’AEiG Joan XXIII i l’AEiG Anselm Albareda.
Tots ells interessats a millorar els nivells de participació dels infants i joves i aconseguir, així,
que visquin un apoderament real. L’oportunitat
que els brinda aquest projecte els ajudarà a crear
noves dinàmiques i millores en la participació
dels infants i joves del seu agrupament a través
de la realització de trobades, formacions i seguiment per part d’un equip de persones expertes.
Les primeres sessions de treball i formació amb
infants, joves i caps estan servint per despertar
consciències i posar sobre la taula nous reptes que
esperem que ben aviat s’escampin per tota l’entitat.

‘Plantem la llavor del canvi’
amb les boles Nendo Dango
de la Jamborinada
El 10 de març, una quarantena d’escoltes i guies
van participar en la Jornada de servei Plantem
la llavor del canvi a El Bruc (Anoia) durant la
qual van desenvolupar tasques de prevenció
de l’erosió del sòl i de plantació d’arbres de
diferents tipus als boscos del Bruc, zona
devastada de més de 1.000 hectàrees pel gran
incendi de l’estiu de 2015.
La jornada d’aprenentatge i 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, i que
es va reivindicar ser “llavor de canvi”. Un
convenciment que metafòricament va prendre
forma de boles Nendo Dango, unes pilotes
d’argila barrejada amb matèria orgànica i una
mescla seleccionada de llavors, que van dur
ja fetes a la trobada i que en la Jornada van
dipositar sobre la zona devastada d’Òdena per
tal que germinin i es recuperi, d’aquesta manera,
el territori afectat.
A l’inici de la jornada, els infants i joves van
conèixer, d’una banda, les causes i els efectes
d’un incendi de la mà de l’Agrupació de Defensa
Forestal del Bruc i els veïns i veïnes, així com,
de l’altra, les energies verdes i renovables a
través de l’empresa Respira Energia. El servei
es va engegar quan els infants i joves dels
agrupaments participants es van encarregar
d’escampar una gran part de les 13.000 boles
Nendo Dango fetes a la Jamborinada i de
plantar alguns dels 600 arbres fruiters que
l’empresa col·laboradora Respira Energia ha
aportat al projecte.

InForma’m

Els hàbits saludables a les formacions

“A Formiga I V/M i al Monogràfic de

ticipar i de treballar per convenis favorables i pres-

Gènere i Feminismes no ens han

supostos més realistes que ens ajudin a tenir cura de

deixat gaire trasbalsades. Tot i això,

la terra que tothom vol, però que sembla que ningú

sento que hem d’insistir en alguns

cuida, a establir relacions més sanes

dels acords que es van prendre pel que

dins i fora de les formacions, i a fer

fa, per exemple, al consum ecològic i de

revisions que donin pas a millorar,

proximitat del menjar. M’agradaria que els

en tants aspectes com sigui possi-

malestars que hi ha hagut al voltant de l’oci nocturn

ble, els caps de setmana que deci-

a les formacions també es generessin alhora de par-

dim compartir.”

“En el nostre cas, les formadores ens van presentar la

les formacions, els menús, etc. Les deci-

nova normativa i ens van demanar a les formiguetes que

sions van sorprendre els formadors.

decidíssim sobre com volíem viure-la durant l’estada. És

Potser esperaven que demanéssim

una cosa que em va sorprendre i agradar alhora,

un consum més elevat de begudes

ja que era qüestió prou important com per

alcohòliques o altres propostes fora

a fer-nos-en partícips. Vam poder decidir

de lloc, però no va ser així. A més, crec

quin tipus de farra volíem a la nit, quins

que aquest treball ens va ajudar a fomen-

moments eren els més adequats per a

tar uns hàbits saludables que, com a bones

tenir temps lliure i altres aspectes del

futures directores, hem de tenir per a ser uns bons exem-

document: ús del mòbil, la sexualització de

ples a seguir amb els infants i joves.”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

La Laia, la Mariona i la Júlia
són tres trucaires de l’AEiG
Sant Esteve de Granollers que
el darrer any van engegar amb
el suport dels seus animadors el
projecte “TRUnKem fronteres”,
un servei internacional de caire
social que les va dur a Grècia
a col·laborar amb l’escoltisme
grec per donar resposta a la
crisi de les persones refugiades.
#somdecau
“Els xirucaires es reivindiquen”
un article imprescindible de
l’ARA que ens recorda l’orgullosos
i orgulloses que hem d’estar quan
diem #somdecau!
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@escoltesiguies
@sector1MEG Ahir als locals de
l’#AEiGJoanMaragall hi vam fer
TACA extraordinària per parlar
del #ProcésdUnitat Molt profitosa
i molt bona assistència. Seguim!
w.goo.gl/NKJ1js @Dem_Barcelones
@EscoltesiGuies @fceg_cat
@fceg_cat @ElisendaRovira:
“El cau i l’esplai són una escola
d’implicació social, de lideratge i
d’organització’ w.goo.gl/cAQdpE
#somdecau No t’ho perdis!
@flordetaronger Avui hem reforestat una zona cremada de #ElBruc a
l’incendi d’#Odena del 2015. Gran
Jornada #aps #somllavordecanvi
amb el projecte Impulsa un Brot
Groc @EscoltesiGuies @ADFElBruc
#Respiraenergia #somdecau

escoltesiguies.cat/vídeos

Reportatge de la Jamborinada

‘El racisme embruta’
(AEiG Collformic)

Espai natura

Rutes pels Aiguamolls de l’Empordà
i la Serra de l’Albera
Text: Lluís Llerena (tècnic del Servei de Campaments i Més)

Rutes per a totes les branques
Transport
Autobús: Ampurdan Bus i Sarfa des de Figueres
Tren: R11 Barcelona-Portbou, estacions Figueres
o Vilajuïga

AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ: ITINERARIS 1-2
Branca CiLL
Distància
9,36 km (circular)
Desnivell
17 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3795481

Lloc per dormir
Terrenys d’acampada de Campaments i Més
El Cor de la Llacuna, Els Vilars de l’Albera, Mas Tres
Puig, La Closa de l’Estanyol,
Refugis de muntanya:
Forn de Calç, Coll de Banyuls, Torre de Carmanxel,
La barraca del forn de calç, Refugi de la Tagnarède
(França), Refugi Tomy al Sallafort (França), Barraques de les Colomates (França), Refugi Casot del
Guard (França)

AGUAITS DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Branca LLiD
Distància
16,6 km
Desnivell
1 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16744240

En aquesta ocasió, us proposem una sèrie
d’excursions a l’Alt Empordà, comarca a cavall de
la mar Mediterrània i els Pirineus. Hi travessarem
paisatges molt diversos: des de la plana agrícola,
amb les closes i els aiguamolls plens de fauna al
costat de la platja, fins a zones de muntanya amb
magnífiques vistes al mar i a les planes del Rosselló
i l’Empordà.
Les propostes per a CiLL i LLiD són al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la segona zona
humida més gran de Catalunya. Una regió planera
amb un conjunt d’estanys, closes i prats inundables on podem observar ocells aquàtics des dels
aguaits i fins i tot acabar el dia amb un bany a les
platges properes.
I a partir de RiNG proposem rutes pel Paratge
Natural d’Interès Nacional de l’Albera, en el tram
oriental dels Pirineus que arriba al mar. Hi podem
travessar fagedes i rouredes humides, amb el
magnífic castell de Requesens, i també hi podem
conèixer altres espais més mediterranis, amb
vegetació de suredes i brolles, on subsisteixen les
darreres poblacions de tortuga mediterrània.
Us animem a gaudir d’aquests magnífics paisatges
sense malmetre els ecosistemes que trepitgem.
Recordem: quan anem d’excursió... que la natura
no ens noti!

SANT QUIRZE DE COLERA-COLL DE BANYULS
Branca RiNG
Distància
12,92 km (circular)
Desnivell
800 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11297323

CASTELL DE REQUESENS-PUIG NEULÓS
Branca PiC
Distància
16,42 km (circular)
Desnivell
932 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10920977

RUTA DE L’ALBERA (PORT BOU-EL PERTÚS)
Branca Truc
Distància
38,58 km
Desnivell
2.255 m

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=367613
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D’on va sortir

El concert de la solidaritat
La simfonia dels dos mons
Text: Jaume Busquets (membre de xarxaMEG). Material gràfic: Arxiu Badiella

El divendres 13 de maig del 1988 tingué lloc
l’estrena mundial en català, al Palau de la Música
Catalana de Barcelona, del Concert de la
Solidaritat, dins la Campanya Europea sobre la
Interdependència i la Solidaritat Nord-Sud a través
de Catalunya Solidària.
El concert fou organitzat per Antics i Amics de
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya,
associació nascuda dos anys abans del desig
d’antics membres i amics de l’escoltisme i el guiatge
catòlics catalans per impulsar iniciatives de tota
mena, pròpies o del Moviment, per seguir fent
servei al país, a la ciutadania i a la societat.
Pierre Kaelin (1913-1995), suís, fou compositor
de més de 300 títols de cants corals infantils,
una òpera i set cantates, disset misses en llatí i
francès, motets i cants litúrgics, i director de corals
i orquestres. Deixà una discografia que comprèn
més de 27 discos, cassetes i compactes.
Helder Camara (1909-1999), brasiler, quasi no
necessita presentació: bisbe auxiliar de Rio de
Janeiro, secretari de la Conferència Nacional
de bisbes de Brasil, arquebisbe d’Olinda-Recife,
profeta de l’evangeli de l’alliberament i defensor
absolut de la no-violència, conegut com a
bisbe de les favelas, es distingí com a portaveu de
l’Església dels pobres en el Concili Vaticà II.
Juntament amb Kaelin, Helder Camara donà forma a
la Simfonia dels dos mons, que ha reeixit a proclamar
d’una manera suggestiva i bella un missatge valent
que, per una banda, denuncia la misèria i, per l’altra,
deixa ben palès que del fons de la nit naixerà una
entesa, una simfonia dels dos mons.
El Palau, ple de gom a gom, va aplaudir
reiteradament tant a dom Helder Camara que en
fou el narrador, com al director Pierre Kaelin, als
solistes vocals Anna Ricci i Julià Pastor, a les corals
Sant Jordi, l’Esquitx i l’Espurna, i a l’orquestra
ciutat de Barcelona. També fou aplaudida la
presentació de l’acte, feta per un representant de
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
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Concert de la Solidaritat 1988
(Palau de la Música Catalana de Bar
celona)

Ressò de l’esdeveniment el donen, entre d’altres,
els diaris del mes de maig com ara el Diario de
Barcelona (dies 13 i 14) , l’Avui (dies 13 i 15), La
Vanguardia (dia 12) i El Periódico (dia 11) així
com Catalunya Cristiana (dies 8, 14 i 29 maig, i 4
de juny).
Els organitzadors vam quedar amb la satisfacció
d’haver portat a bon fi una feina ben reeixida.
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Centres, Escoltes

la nostra xarxa d equipaments amb valors

amb el millor
material
Descomptes
per agrupaments,
esplais i associacions!
Enviament a domicli

Aula Natura
Can Palós
Sant Boi del Llobregat
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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
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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

“La passivitat ens
fa còmplices”.
Maria Clapés. Ha estat caravel·la, truc i cap
a l’AEiG Perot Guinarda de Barcelona i també
Responsable Pedagògica en pràctiques
del Sector II del Barcelonès. Ha estudiat
magisteri i va visitar el camp de refugiats de
Cherso (Grècia) el 2016. D’aquesta darrera
experiència n’ha fet un conte..

Què és Amic meu!?
Amic meu! és un conte que vam elaborar amb els nens i les nenes del
camp de refugiats de Cherso, al nord
de Grècia juntament amb voluntaris
i voluntàries de l’associació Open
Cultural Center (OCC) la tardor del
2016 amb l’objectiu d’explicar el
periple dels refugiats sirians a través dels ulls dels infants.
D’on va sorgir la idea?
A principis d’octubre érem uns 10
voluntaris d’arreu del món que
tiràvem endavant l’escola que vam
aixecar al camp. Un d’ells, en Rodrigo, era artista i va començar un taller
de dibuix, però va ser un fracàs: els
infants no tenien paciència, feien
quatre gargots i marxaven donant
el dibuix per acabat. Arribats en
aquest punt vam tenir la idea de fer
un conte, Amic meu!, amb els nens
i les nenes del camp, que dibuixessin i ens expliquessin la seva història i que al mateix temps servís
com a eina de comunicació i conscienciació per explicar la situació de

les persones refugiades als infants
d’altres països. I així va ser com, després de moltes tardes de dibuixos i
d’entrevistes a vuit dels infants del
camp, i de moltíssima feina, va néixer el conte.
Què et va dur a visitar els camps de
refugiats de Grècia?
Quan vaig acabar la carrera de mestra, vaig decidir fer un any sabàtic.
Tenia clar que tot i passar a ser una
“ni-ni” (ni treballa, ni estudia) volia
fer un voluntariat. Després de parlar
amb un amic que havia estat a un

“No podem normalitzar la situació, hem
de parlar sobre la
crisi de les persones
refugiades i el cau
és un bon lloc per
fer-ho”
camp de refugiats, ho vaig tenir clar.
Quines experiències i aprenentatges et vas endur d’allà?
Entre altres coses i vivències ara en
destaco dues. D’una banda, les conseqüències de la guerra les tenim
més a prop del que ens sembla, a
dins d’Europa mateix, i no podem
assegurar que no ens pugui passar a
nosaltres. I de l’altra, hi ha un llenguatge universal de compartir el
dolor i l’estimació, que va molt més
enllà del llenguatge verbal.
Què creus que vas aportar tu com a
Maria, i com a escolta?
Tant com a Maria i escolta, crec que
vaig aportar elements que, potser,
quan som aquí, no els hi donem tanta importància, però que allà van
esdevenir essencials, ja que estaven
totalment perduts: el joc, les danses,
la música, saber compartir, respectar, escoltar...

Ara heu adaptat el conte al teatre.
Què us permet explicar l’obra que
no podia fer el conte?
“Amic meu, l’espectacle” l’hem creat
a partir del conte i combina música,
dansa i projeccions. L’espectacle ens
permet explicar allò que diuen els
protagonistes del conte no només
a través de les seves paraules, sinó
també utilitzant el llenguatge no
verbal. La combinació de les arts
escèniques fa que el públic entri
totalment en la història que expliquen les protagonistes. Tant amb
el conte com amb l’espectacle volem
transmetre el mateix missatge, però
amb l’espectacle el públic ho viu més
intensament. És molt emocionant
veure que allò que fas arriba tant.
Demaneu que els caus s’impliquin
per a fer arribar l’obra als seus
barris i municipis. Què preteneu
amb aquesta crida?
Volem que l’espectacle arribi a
tothom i volem que aquest vagi
acompanyat d’un treball (sigui previ
o post a l’actuació) de conscienciació i reflexió sobre la situació que
viuen les persones refugiades. De la
mateixa manera que tots som part
del problema, tenim ganes de compartir aquest projecte i d’implicar als
caus. Ens agradaria que l’espectacle
no sigui una activitat puntual del
barri o municipi on actuem, sinó
que els caus ens ajudin a denunciar
aquesta situació.
Quina crida faries a altres escoltes
i guies per a la conscienciació sobre
la problemàtica de les persones
refugiades?
De vegades ens pensem que des
d’aquí no podem fer res, però no és
veritat. Aquesta passivitat ens fa
còmplices de la situació. Crec que és
molt important parlar-ne. Hem de
parlar-ne i a nivell local fer petites
actuacions de conscienciació per tal
de no normalitzar el que està passant. El cau és un bon lloc per fer-ho.
Text: Anna Echeverria
(coordinadora tècnica de la revista “El Correu”)

