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Educant per a la transformació social

Si us hi fixeu bé, però, parlem d’“educar” per a la transformació social, no de la transformació social a seques.
La diferència que hi ha entre transformar i educar per
tal de poder transformar és tan subtil que amb prou
feines sabem quan en fem una i quan fem l’altra. Sense
poder-les dissociar, ens vénen moltes preguntes al cap:
l’educació ha de ser transformadora, o ha d’ensenyar i
donar les eines per a transformar? Transformadora de
què? Del món, de les persones? I si transforma ambdues coses? Estem fent educació per a la transformació
social, a MEG? En som conscients?
Podem dir que, quan eduquem per a la transformació
social, estem propiciant moments d’aprenentatge.

No estem transformant directament, sinó que estem
creant els espais i les circumstàncies idònies perquè
els nostres nens experimentin un creixement personal amb un seguit de valors i qualitats. És a dir, que
més enllà del fet de gaudir d’una estona de lleure,
adquireixin consciència, visió crítica, compromís amb
l’entorn, capacitat de lideratge... El procés i les dinàmiques que es generen dins del grup serveixen perquè
en un futur les persones que n’han format part puguin
desenvolupar-se i treure el millor de si mateixos, la qual
cosa els permetrà tenir una mirada crítica i una atenció i cura envers allò que els envolti que no els deixarà
indiferents davant les injustícies. I és prenent consciència que s’implicaran i treballaran per al canvi —que
pot ser tant en l’àmbit personal com en l’àmbit local o
global— i per a les millores socials del seu entorn. Ells
seran els agents transformadors de demà.
Així doncs, deixar el món millor de com l’hem trobat
potser no és una qüestió tan sols de present, sinó també de futur i, com a caps, n’hem de ser conscients i responsables.
Taula Executiva
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“Eduquem per a la transformació social”. Durant anys
hem anat repetint aquesta frase com si fossin unes
paraules sagrades. El cert és que, sota aquest lema que
ens creiem, hi ha un rerefons i uns debats molt pensats als quals fa temps que potser no es treu la pols.
Per a aquest número d’El Correu, hem cregut oportú, si
bé no revisar-lo profundament, sí fer-nos algunes preguntes al voltant d’aquest concepte, aquest lema que
ja fa més de deu anys que vam establir com a distintiu
de l’entitat.

Notícies MEG__4

Què ens ha passat
Aprovem iniciar la construcció d’una
nova associació única d’escoltisme
i guiatge català

Més notícies a www.escoltesiguies.cat/noticies

Defensem el voluntariat associatiu
davant del Projecte de llei del
voluntariat

L’escoltisme i el guiatge català no se sent representat pel
Projecte de llei del voluntariat, perquè no contempla la nostra
realitat associativa. A diferència del que reflecteix la Llei, en el
nostre model els voluntaris no assumeixen tasques puntuals,
sinó que són responsables de les decisions que afecten el
El 8 de febrer vam celebrar a Terrassa una Assemblea

conjunt del projecte associatiu.

Extraordinària amb un únic punt en l’ordre del dia: la votació
del full de ruta per a la construcció d’una associació única

Així ho van explicar els representants de la Federació Catalana

d’escoltisme i guiatge oberta i catalana, juntament amb

d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) en una compareixença al

Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya. La proposta va

Parlament amb motiu de la tramitació del Projecte de llei,

quedar aprovada amb un 63,41% dels vots a favor, un 32,60%

aprovat el desembre del 2013. Els representants de la FCEG

en contra i un 3,99% en blanc. Un total de 766 persones van

van demanar a la comissió que està tramitant aquesta llei

assistir a l’assemblea.

que tingui present el nostre model associatiu a l’hora de
legislar, i que posi l’accent en els projectes associatius i no

Més informació sobre el procés d’unitat de l’escoltisme i el

només en els voluntaris.

guiatge català a les pàgines 6 i 7.

Estrenem El Blog de l’Escoltisme

La festa major de l’Oriol Canals
El dissabte 18 d’abril, a Barcelona, es farà una
trobada oberta a tothom per recordar l’Oriol
Canals, cantant i escolta, líder de Kumbes del Mambo i excap
de l’AEiG Sant Ignasi (Demarcació del Barcelonès, Sector 1),
que ens va deixar sobtadament al desembre. Els organitzadors
volen “omplir el carrer de tot allò que l’Oriol estimava” per
recordar-lo. I per fer-ho, res millor que una bona festa major!
Més informació a www.facebook.com/festamajororiol.

Aquest nou espai d’opinió i anàlisi vol aportar una mirada
pròpia escolta i guia a qüestions educatives que van més
el Correu__91__primavera

enllà de la nostra activitat i als reptes educatius actuals de la
societat catalana. Està ubicat a la plataforma de blocs d’El Diari
de l’Educació i és un projecte conjunt amb Acció Escolta de
Catalunya i Escoltes Catalans.
Entra-hi! www.diarieducacio.cat/blogs/escoltisme/

Celebrem la Diada del Pensament 2015
Cada 22 de febrer, els escoltes i guies d’arreu del món celebrem la Diada del Pensament per recordar la importància de la tasca
social i educativa del Moviment i actuar de forma conjunta i a escala mundial en la millora de la societat. Com en els últims anys,
vam dedicar-la a treballar un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni: enguany ens vam centrar en l’assoliment d’una
aliança global per al desenvolupament. Des de la FCEG, es van posar recursos pedagògics sobre aquest tema a disposició dels
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Què ens ha passat

agrupaments.
També es va engegar una campanya amb l’etiqueta #SócDeCauPerquè en què molts escoltes i guies van penjar fotos i comentaris
a les xarxes socials. Podeu veure-les totes a www.socdecau.cat.

Agenda trimestral

Formació de formadors (FOFO)

FORA - Seminari d’estiu

Del 27 al 31 de març

16 de maig

Destinada a formadors i responsables pedagògics.

Formació per a responsables associatius.

Tramuntanada

Xampminyons

Del 2 al 5 d’abril

31 de maig

Trobada de caps de les entitats membres del projecte 4vents

Torna la competició futbolística de Minyons Escoltes i Guies

als Aiguamolls de l’Empordà.

de Catalunya!

Aniversaris

Per molts anys!
15è aniversari

35è aniversari

»» AEiG La Bestorre (Monistrol de Montserrat, Demarcació de

»» AEiG Pau Claris (Barcelona, Sector IV, Demarcació del

la Catalunya Central)

Barcelonès)

20è aniversari

40è aniversari

»» AEiG Tsunami (Vic, Demarcació de l’Alt Ter)

»» AEiG Mare de Déu del Pla (Artesa de Segre, Demarcació

» » AEiG Lo Merlet (Palau d’Anglesola, Demarcació NordOccidental)

Nord-Occidental)
»» Escoltes de La Pobla de Segur (La Pobla de Segur, Demarcació Nord-Occidental)

30è aniversari
»» AEiG Damián de Veuster (Barcelona, Sector I, Demarcació del
Barcelonès)

45è aniversari
»» AEiG Cal Met (Mollerussa, Demarcació Nord-Occidental)
»» AEiG Agramunt (Agramunt, Demarcació Nord-Occidental)
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Tots els actes a www.escoltesiguies.cat/agenda

Full de ruta__6

Comencem a construir una associació única
d’escoltisme i guiatge oberta i catalana
Les tres entitats que formem la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) —Acció
Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya— hem
aprovat, en les nostres respectives assemblees generals, un full de ruta que estableix el
treball a seguir per construir una única associació conjunta.

Què s’ha acordat?
Iniciar els treballs descrits al full de ruta amb l’objectiu
de crear la nova associació única d’escoltisme i guiatge
oberta i catalana.

Què vol dir una “associació única d’escoltisme i guiatge oberta i catalana”?

Les bases de l’associació única es concreten en els
elements bàsics següents:

»» L’escoltisme i el guiatge català han d’elaborar una
proposta en què tot l’escoltisme i el guiatge actual hi
estigui representat. En què el treball de la dimensió
espiritual, element fonamental de la nostra proposta educativa, es faci mitjançant una proposta oberta, acceptant la diversitat d’opcions per dur a terme
aquest treball i vetllant pel respecte al principi bàsic de
llibertat individual i dels agrupaments sense contradir
els valors inclusius de l’escoltisme i el guiatge.

»» L’escoltisme i el guiatge català han de compartir
els elements fonamentals amb els moviments
escolta i guia mundials: la voluntat transformadora de l’escoltisme a través de l’educació i
de l’acció; els valors expressats en la Llei i la Pro- »» L’escoltisme i el guiatge català s’han de comprometre i
mesa; i el mètode escolta, que es desenvolupa a
treballar activament des de l’acció local i nacional per a
través del compromís, el treball en petits grups,
la construcció d’una societat catalana més justa, més
l’aprendre fent, les etapes educatives i tot allò que
diversa, més inclusiva i més cohesionada, que coneconforma el dia a dia de les activitats escoltes.
gui i promogui la seva identitat.
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Què inclou el full de ruta?

Com el treballarem?

Al full de ruta s’estructuren les qüestions a treballar per
definir la futura nova associació en cinc blocs temàtics.
El document també defineix quins són els agents implicats en aquest treball, en quins espais es durà a terme,
quina en serà la durada aproximada i altres aspectes
legals i de finançament.

Els agrupaments participaran, debatran i decidiran el
contingut de cadascun dels blocs, segons s’indica en cada
apartat del full de ruta. També hi haurà grups de treball
específics per a cada tema, hi participaran persones expertes de dins i fora de les associacions i hi haurà equips encarregats de fer la coordinació i el seguiment del projecte.

Full de ruta__7

Blocs temàtics del full de ruta
Marc ideològic

Principis fonamentals
Missió, visió i valors
Gènere
Dimensió espiritual
Model de país i compromís nacional

Marc formatiu
Itineraris formatius
Base formativa
Model d’escola

Marc metodològic
Mètode escolta i guia
Bases metodològiques
Llei i promesa
Marc simbòlic

Marc organitzatiu
Model organitzatiu
Pertinença a l’organització
Governança de l’organització
Estructura territorial
Estructures de suport

Relacions escoltes i guies
Pertinença WAGGGS-WOSM
Mapa de relacions
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Marc de relacions institucionals i àmbit internacional

Informacions dels àmbits __8

L’escoltisme i el guiatge
internacional no te’l poden explicar,
l’has de viure! (Àmbit Internacional)
Ostres! Després de molts estius de recórrer a peu
el nostre país, ara els nois i noies de la meva unitat tenen ganes d’ampliar mires i conèixer altres
països i cultures! Sort que, gràcies a l’escoltisme
i el guiatge, podem gaudir d’una gran varietat
d’oportunitats per créixer en la dimensió internacional i així arribar a conèixer alguns dels 55
milions d’escoltes i guies que hi ha repartits per
arreu del món. Així doncs, per on comencem?
Mmm... Ah, sí! Recordo una xerrada de l’Àmbit
Internacional a FORMIGA 3 en què ens van explicar una mica d’història, de com podem fer arribar la nostra veu a les organitzacions mundials
escoltes i guies mitjançant la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge (FCEG); tot i que, el que
més recordo, és que hi havia moltes opcions per a
gaudir d’una aventura internacional. A veure, crec
que al lloc web de la FCEG, hi havia alguna cosa:
www.socdecau.cat/aventura-internacional!
Apa aquí! Quina varietat!
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Ostres, això de la International Fair té bona pinta! I just és ara, al novembre, quan comencem a
coure el projecte. No ens ho podem perdre! Així,
la meva unitat podrà conèixer projectes i activitats internacionals de la mà d’altres nois de la seva
mateixa edat. Som-hi! I ara que ja tenim la varietat,
el projecte escollit serà: fer una ruta per Noruega
per conèixer el territori i els caus de les localitats
per on passem. Se’ns ha girat feina! Haurem de
començar a planificar... Crec que aniré a la TRINCA, que m’han dit que és una formació per a caps
que no et pots perdre si estàs coent una aventura
fora de Catalunya! I amb la unitat, no faltarem pas
a la Jambarretina! Segur que en traurem molt de
suc, tant per a la planificació del projecte com per
conèixer altres agrupaments de la FCEG que es
plantegen fer campaments fora de Catalunya.
Ah, i si contactes amb serveiinternacional@
escoltesiguies.cat, t’ajudaran amb el que faci falta: idees, normatives, formacions i fins i tot subvencions. L’escoltisme i el guiatge internacional
no s’explica, l’has de viure!

Clean up the med
(Àmbit 4vents)
Un any més, el projecte
4vents reforça el seu compromís per salvaguardar el medi
ambient de les costes de la
Mediterrània, un espai comú i compartit entre totes
les entitats de 4vents, amb l’adhesió a la campanya
“Clean up the med” de l’ONG italiana Legambiente.
Enguany la cita serà el cap de setmana del 23 i 24 de
maig, i com a agrupaments o unitats us proposem:
»» Muntar un punt d’informació i activitats al vostre
poble o ciutat sobre l’ecologisme i la consciència
ambiental.
»» Netejar un tram de la costa.
»» Guiar una excursió per visitar espais naturals de
gran valor i crear consciència de la necessitat de
conservar-los en bon estat.

Des de 4vents també
col·laborem amb el projecte El Camí, un itinerari cultural de senderisme que
recorre les terres de parla
catalana amb una longitud d’uns 4.000 km.
Volem engrescar tots els agrupaments a apadrinar i
fer de vetlladors d’alguns trams d’El Camí. Els vetlladors són l’ànima d’El Camí de cada terra, els qui senyalitzen i repassen un o dos cops l’any els senyals
de l’etapa o etapes que vigilen. Es tracta d’una molt
bona eina fonamentada en els valors del coneixement i estima de l’entorn, de la cultura, del servei a
la societat i del manteniment d’una infraestructura
que utilitzaran milers de persones al llarg de moltes
generacions.

#MEGcomunica
(Àmbit de Comunicació)
En una associació en què passen tantes coses,
és molt important estar ben informat. En l’Àmbit
de Comunicació treballem perquè això sigui així,
donant cobertura als esdeveniments més destacats
d’arreu del territori, creant i recollint material audiovisual, planificant els continguts d’El Correu i oferint
recursos i formació sobre comunicació. Sempre
estem buscant nous membres i col·laboradors, així
que, si t’interessa el món comunicatiu, no ho dubtis,
contacta amb nosaltres a través de l’adreça de correu
electrònic ambit.comunicacio@escoltesiguies.cat.
T’hi esperem!

__12
__18
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El Camí
(Àmbit 4vents)

el Correu__91__primavera

Per tenir constància de les vostres activitats, així com si
necessiteu un cop de mà, us podeu posar en contacte
amb nosaltres a ambit.4vents@escoltesiguies.cat.

Coneixent la TAEX Albert Sangrà, coordinador de relacions de MEG

Manresa, 1 de setembre de 1984.

Coneixent l’OSG

Quants anys fa que ets en
l’escoltisme?
Vint-i-dos anys, des de que vaig
començar a la branca de Llops i Daines.
A què et dediques professionalment?
Sóc llicenciat en Ciències Ambientals,
i treballo en una enginyeria i consul-

toria en temes d’agricultura, medi
ambient i paisatge, principalment.
A part de la feina i MEG, a què
dediques el teu temps?
M’agrada sortir a caminar, anar a
buscar bolets i compartir llargues
sobretaules.
Per què MEG?
Perquè després de tots aquests
anys hi he descobert un espai
d’autenticitat i de creixement, acompanyat de grans persones que permeten treballar amb un somriure.
Un moment a la teva vida escolta?
La “Trobada de la Cançó” celebrada l’any passat a Súria amb tota la
Demarcació de la Catalunya Central.
Va ser un moment en què es va materialitzar el treball i el compromís de
molta gent per la feina ben feta.
Camisa o fulard?
Les dues coses, tot i que sempre tinc
un fulard a punt.

El Servei d’Informàtica hi és sempre que se’l necessita
per facilitar les coses als agrupaments, les formacions,
les demarcacions i el Moviment en general. Si el teu
agrupament necessita un web intentaran posar-te les
coses fàcils, si la FOCA de la teva demarcació necessita
un projector, li’n deixaran un, i així amb qualsevol cosa
relacionada amb els ordinadors.

“Esterilla” o màrfega?
Cap de les dues: aïllant.
Defineix-te en una paraula.
Apassionat.
Si has d’escapar-te, on et trobarem?
En un lloc tranquil, envoltat de prats i a la
vora d’un foc.
Una paraula que fas servir sovint
Increïble.
Un llibre?
Topofília: estudi de les percepcions, les actituds i els valors de l’entorn, de Yi-Fu Tuan.
Una pel·lícula?
La llista de Schindler.
Una cançó?
Les maragdes, de Roger Mas.
Una llei escolta?
Som decidits i afrontem les dificultats
sense por.

La tasca del tècnic en administració i comptabilitat
consisteix a donar suport als agrupaments en els temes
relacionats amb el Comptacau i els temes administratius
relatius als bancs, com podrien ser la obertura o
tancament d’un compte i el canvi dels titulars. D’altra
banda, també s’encarrega dels assumptes laborals
relacionats amb els casals d’estiu dels agrupaments.

Ferran
Torredeflot

Marc
Martínez

Tècnic · Servei d’Informàtica

Tècnic · Servei d’Administració
i Comptabilitat

“M’agrada molt la natura. Si em busqueu a
l’estiu, potser em trobeu caminant per algun
lloc sol o amb els meus amics; i si em busqueu
durant l’any entre setmana segurament em
trobareu al bar del meu barri prenent alguna
cosa amb els del cau.”
És cap de Pioners i Caravel·les i tresorer a l’AEiG Itaca
(Demarcació del Barcelonès, Sector IV).

“Sóc un apassionat del món del motor; em passo
hores i hores remenant els meus cotxes i els dels
meus amics. Quan no estic al cau o treballant
per millorar coses del meu poble, em podeu
trobar amb els meus companys a qualsevol punt
de la geografia catalana veient un ral·li.”
Ha complert sis anys de cap a l’AEiG Sant Ramon Nonat
(Demarcació del BLL/G/AP) i aquest és el seu setè any com a
tresorer de l’agrupament.
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Eduquem per a la
transformació social?

Text: Adam Peribáñez (membre del Consell de Redacció)
Foto: AEiG Tsunami (Demarcació de l’Alt Ter)

Des dels seus orígens, l’escoltisme s’ha entès com una tasca intrínsecament lligada a l’entorn
del qual partia. El sentit de fer escoltisme es basa, en bona part, en el fet d’incidir en aquest
entorn i a canviar-lo positivament. Aquest concepte, anomenat transformació social, segueix
sent rellevant avui en dia; però som realment conscients de com s’ha de treballar i quines
potencialitats té?

La transformació social no és una idea exclusiva de
l’escoltisme, tot i que l’hagi pogut adoptar com a
lema. Es tracta d’una voluntat d’implicació en el nostre entorn, proper o llunyà, amb l’objectiu de provocar un canvi en el món que ens envolta. Txé Gasch,

antic membre de la Taula Executiva de MEG i membre del Col·lectiu Ronda (dedicat a l’assessorament
i la participació en iniciatives socials), va més enllà,
i veu la transformació social com una via per a “capgirar la societat”, per a aconseguir un model menys
egoista i consumista. També destaca que, com a
motor de canvi, implica que hi ha una visió de futur
per a la societat, un horitzó comú en el qual creuen
una sèrie de persones, entitats i grups, que hi volen
arribar. Per la seva banda, Martí Olivella, antic escolta i membre de l’associació Nova, dedicada a la
innovació social, va en una direcció similar i apunta
que tot i que el concepte “pot significar coses ben
diferents segons qui les diu i què vol aconseguir”, en
l’àmbit general es tracta d’un procés pel qual una
societat pot arribar a canviar de “forma, estructura i
relacions”, entre d’altres.
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Educar per a la transformació social és, a priori, un dels
principals objectius de l’escoltisme. Aquest fet queda
palès en la rellevància que el concepte de transformació social adquireix sobre el paper. Més enllà de
ser el lema de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya,
aquesta idea apareix com una fita a assolir o com un
element destacat de l’ideari escolta en nombrosos
textos de referència dins l’entitat, com Codi Obert,
Mètode de Truc i el número 4 de la col·lecció Parlemne, que té com a títol Eduquem per a la transformació
social. Però, tot i això, tenim clar el concepte?

Reportatge__12

La base del procés que duu a la transformació social
és similar a la dels projectes que duen a terme cada
any les branques: identificar una necessitat i plantejar-se uns objectius i unes accions per a transformar la realitat. És important tenir en compte, però,
que aquest procés no
està exempt de riscos
i reptes, i cal vigilar
de no quedar-se massa en la superficialitat
de les qüestions que
es tracten, de manera
que es canviïn només
les aparences i no el
fons. Aquest procés ha
d’estar sempre adaptat
a les capacitats pròpies, les quals, però, no
l’han de limitar, ja que
la mateixa acció transformadora és una via
més d’aprenentatge i
autoconeixement. Per
Martí Olivella, podem
afirmar que estem
transformant la societat quan cadascú “descobreix
la responsabilitat i la capacitat per plantejar canvis
necessaris” que duguin a l’assoliment d’una “comunitat, un barri, un poble o un món habitables per a
tothom”. Com veiem, parlar de transformació social
és parlar d’un dels objectius últims de l’escoltisme:
deixar el món millor de com l’hem trobat.
En aquest context de voluntat transformadora, les
entitats educatives com MEG juguen un paper clau,
tot i que no únic. Com a educadors, Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya té un gran potencial per a incidir
en la societat i en els col·lectius que hi desenvolupen la
seva acció. Al llarg de la història, l’escoltisme ha tingut
una relació directa amb el món que l’envolta i en moltes ocasions hi ha incidit de manera més o menys clara.

Aquesta voluntat d’educació per a un canvi social es va
veure reforçada a partir del Congrés de Caps de 2002,
en el qual es va iniciar una reflexió sobre aquest tema,
en el marc d’una proposta d’actualització de la iniciativa ideològica, visió i missió de l’associació. Aquesta
va portar, entre altres
fruits, a la redacció
d’Eduquem per a la
transformació social, un
nova publicació de la
col·lecció Parlem-ne en
què es feia una anàlisi
sobre la relació entre
l’escoltisme i la societat, i com el Moviment
havia de ser un agent
més en aquest canvi.
Una de les primeres
idees que planteja
—i que l’entitat es va
plantejar com a fita en
aquell moment— era
la generació de pensament per a l’acció
col·lectiva.
pau farell

Així mateix, l’escoltisme ha estat històricament una
gran font de persones disposades a crear, liderar i
enriquir aquestes entitats i col·lectius, precisament
per la capacitat de remoure consciències i de veure
que es pot fer molta feina més enllà de les quatre
parets del nostre agrupament. Un exemple és el
Col·lectiu Ronda, al que pertany Txé Gasch, que es
dedica a defensar els drets individuals i col·lectius
dels ciutadans i que també participa i dóna suport
a diversos projectes, cooperatives i associacions de
caire social. De la mateixa manera, Nova Innovació
Social, de la qual forma part Martí Olivella, també és
una associació que promou la generació de noves
pràctiques i models que facin transitar la societat cap
a un model més sostenible.

Transformació social més enllà de MEG
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Per tal de treballar incidint en l’entorn de manera conscient, una de les potencialitats del
Moviment és la capacitat per posar en contacte els infants i els joves —i també els caps— amb
altres entitats que es dediquen a transformar l’entorn. Un bon exemple d’aquesta voluntat
de connexió és la fira d’entitats que l’equip de Truc de la Demarcació del Barcelonès prepara
des de fa uns anys amb adjunts, animadors i trucaires de Barcelona i en què els joves poden
establir contacte amb agrupacions i entitats dedicades a projectes concrets.

Quan preguntem als caps de Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya com assolim la transformació social, una de les
respostes més habituals és: “A través de projectes”. “Sense
projectes no hi ha transformació social”, “els projectes són
la nostra millor eina”, “fer projectes és una gran via per a
aconseguir una societat millor”. Són afirmacions que, si
bé no són incorrectes, no acaben de completar del tot les
possibilitats de transformar la societat que tenen cabuda en l’activitat escolta. Si bé es cert que els projectes de
caire transformador són una gran eina per a dur a terme una acció concreta, no hem d’oblidar que l’objectiu
final de la nostra tasca no és la transformació social en si
mateixa, sinó —tal com queda reflectit al llibre Eduquem
per a la transformació social— potenciar l’educació com a
motor generador del canvi social.
En un article publicat recentment per MEG a ‘Ed, La
Revista d’El Diari de l’Educació, es feia referència precisament a aquest tema. En el text, Irene Alerm, secretària general de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, explicava que educar per a la transformació social
ajuda a la creació d’espais d’aprenentatge en què
el més important no és l’acció transformadora que
s’estigui duent a terme, sinó el progrés personal i les
inquietuds que es generen en els infants i els joves,
als quals aquests espais els serveixen per a “generar
coneixement, compromís amb l’entorn i capacitat

Jo mai mai...
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Jordi Ferrer, antic membre de l’Àmbit de Mètode i Formació i formador de MEG, resumeix la transformació
social com un “fruit visible de l’acció i convicció dels
moviments socials”, i afegeix que els moviments socials
són “els col·lectius generadors de consciència i de canvi
en cadascun dels seus àmbits d’actuació”. Com a escoltes, i tot i que actuem de maneres molt diferents als
agrupaments, les regions i les associacions d’arreu del
món, treballem per assolir l’objectiu principal de la
WOSM (Creating a better world). En l’àmbit general, hi
ha dues grans vies per a dur a terme aquesta tasca.

d’intervenció”, en definitiva. En Bernat Julià, formador
de FORTRUC i responsable pedagògic del Sector I, es
refereix a aquest moments com a oportunitats per a
“despertar consciències”. No creu en cap moment que
s’hagi de menysprear la funció i la importància dels
projectes, però si que cal tenir clar que “si per nosaltres
la transformació equival a projecte, ens estem saltant
un pas”. La base de l’educació per al canvi és aquesta
generació d’inquietuds, la identificació de necessitats
i problemes estructurals. En Txé Gasch es reafirma en
la missió educadora per sobre de la transformació.
Segons afirma, l’escoltisme “és un moviment educatiu més que un agent transformador directe”, de la
mateixa manera que ho fa en Jordi Ferrer, que explica
que el paper de l’escoltisme és importantíssim “no per
ser transformador, sinó per ser formador”.
Neus Forcano, excomissària general de MEG, també
aposta molt per aquest procés d’aprenentatge. Per
ella, treballar per a la transformació social implica “tenir
somnis clars, valors ètics forts” i això exigeix capacitat
de “lluita i compromís”. Aquestes actituds crítiques,
actives i analítiques són alhora la base del progrés personal tal com s’entén a MEG. Treballar la capacitat de
fer feina en equip, de comprometre’s amb el que un vol
assolir i conèixer la realitat del nostre entorn amb els
seus punts forts i febles són conceptes que es treballen
cada cap de setmana als agrupaments.
Tot i aquest èmfasi en la part educativa del moviment
com a motor de creació de persones transformadores, també és clar que l’exemple que podem donar
realitzant projectes i accions transformadores és molt
important, ja que pot servir d’inspiració per a dur a terme noves accions i d’incitació al descobriment d’unes
realitats sobre les quals cal actuar. Si bé es cert que, tal
com apunta Jordi Ferrer, aquest grau d’incisió social en
l’àmbit associatiu pot haver decrescut en els darrers
anys, això no implica que els projectes transformadors
que han significat i signifiquen encara un canvi en el
seu entorn hagin desaparegut.
Arnau Solà Vila i Salvador Grané · www.arnausolavila.com
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Però com assolim la transformació social a MEG?
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Projectes transformadors a diferents branques
Sovint, entre els escoltes i les guies, es tendeix a pensar que els projectes transformadors són
per a branques grans, com Truc. Aquesta idea ve donada en molts casos per la confusió entre
el servei i l’autèntica acció transformadora. Però no només en les branques grans es pot assolir
transformació i educació per a la transformació.
A l’AEiG Roger de Flor, a Tiana, ja fa anys van emprendre projectes que buscaven conscienciar
els castors i les llúdrigues de l’estat i les necessitats del seu entorn. Això els va portar a idear
un pla de millora dels parcs de la seva zona: els van descobrir, van analitzar allò que estava
bé i el que es podia millorar i van presentar una proposta a l’Ajuntament, que va respondre
l’agrupament duent a terme algunes de les mesures proposades, com moure tobogans perquè
no els toqués el sol quan s’hi jugués després de l’escola i afegir papereres. Així doncs, tot plegat
va esdevenir un acte transformador adaptat a les capacitats dels més petits i que va aconseguir
millorar l’entorn en benefici, si bé no de tota la societat, sí dels nens i nenes de Tiana.

Quins són els majors reptes que ens trobem a
l’hora de fer transformació social?

sinó com l’inici d’una nova fase de descoberta i sensibilització.

Un cop definida de manera general la transformació social i com s’encara dins de Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya, pot semblar fàcil posar-se mans
a la feina. Però hi ha una sèrie de reptes i qüestions a
tenir en compte abans de plantejar-se com encararla a la branca, a l’agrupament, a la demarcació, al
sector o a l’equip. A l’hora d’enfrontar un projecte de
transformació social a l’agrupament, el primer gran
què l’apunten tant en Txé Gasch com la Neus Forcano, i és la necessitat d’una visió clara d’on es vol
arribar. Tenir els objectius “clars i definits” i un horitzó on arribar són els primers passos per a assolir una
transformació de l’entorn social efectiva. Un altre
punt a tenir molt en compte és no perdre el nostre
objectiu últim com a caps: educar, una idea prèvia a
l’acte transformador. Qualsevol projecte o descoberta ha de tenir una fase de sensibilització, com explica
en Bernat Julià, ja que, com afirma, el millor inici és
“plantar la llavor de la inquietud”. Tampoc hem de
pensar en el final del projecte com el final de l’etapa,

Així mateix, és molt important no confondre el servei
amb l’autèntica transformació. Si bé és cert que els
actes de servei poden desencadenar en transformació, aquests poden ser realitzats per qualsevol branca
i, encara més important, la tasca educadora, el despertar de consciències que reivindica en Bernat Julià, ha
de ser un procés transversal, que es treballi des de les
branques més petites fins a les més grans.
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Paraula d’scout

Per a superar aquests reptes i facilitar la feina, les millors
eines que tenim ens les dóna el mètode escolta, la nostra manera de fer. La capacitat educadora i l’exemple
que donen els caps, eines com els projectes, la capacitat
de crear una xarxa amb altres entitats i la força que té
el Moviment com a conjunt són indispensables. Per una
banda, per ajudar els infants i els joves a descobrir de
manera crítica i conscient la societat en què vivim i, per
altra, per engegar dins i fora del món escolta accions,
projectes i iniciatives que afavoreixin el procés cap a una
societat més acord amb els objectius que es plantegin.

BADA i soler

Aquest projecte neix de la macrotruc del Barcelonès de novembre de 2013, a través de la Comitruk. Gràcies als trucaires de l’AEiG Lo Manaix de
Lleida, que ens van explicar el seu projecte i ens
van ensenyar el seu documental sobre el Quart
Món a la seva ciutat, vam fer una fase adaptada al
Barcelonès.
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Projecte: Sensibilització amb el Quart Món · Unitat: Truc
El 22 de novembre, a l’AGO, vam enllestir l’esperat
recapte de material d’higiene personal per a les
quatre entitats. I ara estem en la tasca de repartir els més 500 kg de productes d’higiene! Volem
agrair a tots els col·laboradors i participants l’ajuda
per fer un món millor!

Els coordinadors van contactar amb entitats que
treballen amb i pel Quart Món de la ciutat, per tal
de fer un intercanvi de coneixements i serveis. Els
membres coordinadors de la Comitruk vam contactar i visitar diverses associacions i fundacions.
Finalment, el 8 de novembre vam fer una xerrada
divulgativa oberta amb tres entitats, que va ser un
èxit quant a l’assistència de trucs del Barcelonès.

Projecte: M’escoltes, Girona? · Unitat: totes
Aquest és el quart any que els quatre agrupaments (de MEG) de la ciutat de Girona organitzem la diada “M’escoltes?”. Uns 400 infants
i joves i uns 80 caps sortirem a les places de
Girona per reivindicar els espais públics com
a espais de joc i trobada, i analitzarem diferents polítiques i normatives relacionades amb
aquesta qüestió. En les altres edicions, hem
reivindicat l’abandonament de la Devesa (el
parc urbà més gran de Catalunya), hem analitzat la mobilitat a la nostra ciutat i hem donat a
conèixer l’escoltisme.

Sabem que l’impacte que tindrem a la ciutat
potser no serà molt directe, però també som
conscients que hi ha molts camins per transformar la nostra ciutat.
Estem molt contents amb el resultat. Podem dir
que ara els caus de Girona estem units i ens respectem, que treballem junts i ens ajudem per superar
les dificultats, que compartim inscripcions, que
tenim més pes a la ciutat, que hem organitzat una
AGO genial i, sobretot, que ens coneixem, perquè
això és el que ens fa transformar la ciutat.
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AEiG Joan Pons, AEiG Pare Claret, AEiG Sant Narcís,
AEiG Santa Maria de Vista Alegre (Demarcació de Girona)

Demarcació del Barcelonès

Projectes de
transformació social
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Transformació social a Pioners i Caravel·les
Text: Ignasi Llobera (membre del Consell de Redacció)
Vicenç Sugrañes
AEiG Alexandre de Riquer,
Demarcació de la Catalunya
Central. 26 anys. Estudiant.
Cap de Pioners i Caravel·les.
Montse Mata
AEiG Flor de Neu,
Demarcació del Barcelonès
(Sector II). 27 anys. Química.
Cap de Pioners i Caravel·les.

La vostra unitat de PiC té entre mans un projecte
de transformació social. En què consisteix?
El projecte, que és de tot l’agrupament, consisteix
en la creació d’horts urbans en un terreny del poble
que actualment es troba abandonat. L’objectiu és
promoure una agricultura ecològica i sostenible i
alhora crear un espai d’intercanvi d’idees, opinions
i coneixements entre persones del poble de diferents edats, cultures i condicions socials.
El nostre projecte consisteix en un intercanvi intergeneracional de vivències i coneixements entre
els adolescents i la gent gran, concretament amb
la participació d’uns avis d’uns pisos tutelats del
barri de Sant Andreu. El projecte finalitzarà amb
un recull d’anècdotes que la unitat recopilarà en
un llibre, del qual farà difusió per tal que aquestes
històries no es perdin.
D’on va sortir la proposta de realitzar aquest
projecte?
Després d’uns anys plens d’activitats pel poble, els
caps vam pensar a fer un projecte més transcendental, que deixés empremta i que tingués continuïtat al llarg dels anys. Un projecte de caire social
per dinamitzar tot el poble.
Després de diferents dinàmiques, van sortir quatre
propostes que els pioners i les caravel·les van treballar en comissions. Finalment, van decidir per consens
tirar endavant aquest projecte per qüestions de viabilitat i perquè tenien contacte amb els pisos tutelats.
Com s’està implicant la unitat durant la
preparació i la realització del projecte?
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Estem mirant de fer diverses sortides i tallers amb
experts per adquirir experiència en l’àmbit de la
permacultura i dels models de vida sostenibles.
Una comissió s’ha encarregat de contactar amb la
treballadora social responsable d’aquests pisos tutelats. A partir d’aquí, aquest mes ja s’engegaran les sessions amb la participació de més de deu avis i àvies.

Quins són els reptes més importants que heu
hagut d’afrontar?
Penso que un dels passos més difícils d’aquests
projectes és fer que arribi a ser alguna cosa real,
independentment que surti més o menys bé.
Actualment estem negociant la cessió dels terrenys
i això és un obstacle burocràtic que s’està allargant
més del que ens agradaria.
De moment encara estem en la fase inicial i, per
tant, encara no hem hagut d’afrontar cap repte
important.
Creus que la branca de PiC és la idònia per fer
projectes de transformació social?
Des de totes les branques es pot incidir en la
societat, però els pioners i les caravel·les són joves
que es troben en una edat molt creativa, amb
moltes capacitats i molta motivació. Tenen ganes
d’emancipar-se dels pares i començar a implicarse en la transformació social. Podríem dir que és
l’edat en què es passa de la reacció a l’acció.
Tan PiC com Truc són branques perfectes per a fer
projectes d’aquest tipus, i des de l’agrupament
sempre els encoratgem perquè en duguin a terme.
Creiem que per a ells és una oportunitat molt bona
per aprendre, descobrir i desenvolupar el pensament crític.
Recordes haver fet altres projectes d’aquest
tipus a l’agrupament?
Des que vam tornar a obrir el cau ara fa cinc anys,
no s’havia fet cap projecte d’aquest tipus. El fet
d’obrir aquest any les branques de RiNG i PiC ha
suposat una dosi extra de motivació per als caps
de buscar un projecte que donés vida a aquestes
branques i a tot l’agrupament.
Des de l’agrupament sempre apostem perquè les
unitats realitzin projectes que tinguin algun tipus
d’incidència social, ja que pensem que són part
dels valors que es transmeten al cau.
Un últim comentari...
Si algú coneix algun projecte semblant, que es
posi en contacte amb nosaltres i ens l’expliqui per
donar-nos un cop de mà. Us estarem molt agraïts!
Nosaltres no veiem la transformació social com a
caritat, sinó com a intercanvi. És per això que volem
ajudar aquestes persones (manera de veure’s que
tenen, etc.) i alhora volem aprendre les coses interessants que ens poden ensenyar.

Aram Estiu Graugés, formador de FORMIGA I
(Demarcació de Girona) i FORTRUC

Dan Ortínez Martí, formador de FOCA
(Demarcació de la Catalunya Central)

La transformació social és un dels estendards de
MEG. A vegades reflexiono sobre si tots els caps
del moviment ho tenen clar, i sovint les experiències em fan pensar que no. Potser és perquè
basem el concepte en una sola cosa: el servei.

Al cau tenim la curiosa tradició de celebrar els
dies mundials de tot. Celebrem el Dia Mundial
de la Pau, però al mateix temps tenim el compte
corrent en una entitat bancària que inverteix en
armament i mines antipersona. Celebrem el Dia
Internacional de les Cultures, però els nostres
caus estan formats bàsicament pels de sempre
i ens costa obrir-nos i acollir els nous catalans
que acaben d’arribar. Celebrem el Dia del Mercat d’Intercanvi, però fem la compra de campaments en un hipermercat on les pastanagues
han viatjat més de 10.000 quilòmetres. Celebrem el Dia contra la Violència Masclista, però
expliquem als més petits contes de prínceps
que sempre es casen amb princeses.

I el servei és una llosa que ens pesa, volem fer
superprojectes que transformin l’entorn on
vivim, però la veritat és que aquests projectes
estan molt buscats i se’n troben pocs. Sovint
passen per tòpics com la tercera edat i l’ajuda
al Tercer Món, i s’allunyen de la transformació
que busquem en l’entorn. Per mi, hem d’anar
treballant-ho, però sense capficar-nos-hi massa,
ja que penso que a vegades deixem en segon
pla la gran tasca de transformació que és educar
(el nostre pilar persona).
Estem fent créixer persones (m’estalviaré els
adjectius que les descriuen) i això requereix que
nosaltres (els caps, els formadors, els responsables...) no deixem de treballar-nos a nosaltres
mateixos. No podem parar de reflexionar sobre
què podem millorar de nosaltres per arribar als
ideals que venem a la societat.
Hem de tenir clar que no n’hi ha prou amb fer i fer.
No cal que sortim als diaris, ni que siguem trending topic durant uns instants, ni que ens donin
premis per haver fet un gran projecte. Necessitem seguir creixent (espiritualment).
En els moments que estem vivint, en què els
caps de més de tres anys estan comptats i els
que duren de seguida ocupen càrrecs de responsabilitat, hem de tenir molt en compte
el creixement personal i la consciència en les
nostres activitats. En aquest ambient, perdem
consciència i deixem pas a la inèrcia. Necessitem
creure’ns que estem canviant el món, que no
estem fent això perquè sempre ho hem fet així,
sinó perquè això farà créixer els nostres infants.
Opino que, començant per aquí, podrem aconseguir la transformació social que tant anhelem.
Si ens ho proposem, serem persones conscients
i coherents; només si ens ho proposem.
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Transformem(-nos)

Com diu Galeano: “Seremos imperfectos porque
la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio
de los dioses”. Però, si més no, hem de fer autocrítica i treballar per acostar el màxim possible
els gestos a les paraules. Potser una sopa instant
és el recurs més fàcil i ràpid per a un sopar, però
no té res a veure amb un caldo d’hortalisses del
territori cuinat pels llops i les daines durant una
tarda de campaments.
Quan intentes explicar a algú que no coneix
l’escoltisme què és el que ens fa diferents
d’altres espais de lleure, acostumem a dir que,
a banda d’una llarga trajectòria i d’una manera
de fer, l’objectiu és educar per a la transformació
social. I, de la mateixa manera que sabem que
com a caps mai no eduquem amb les paraules,
sinó amb els gestos, com a caus eduquem amb
el que mengem, amb les persones amb les quals
treballem, amb aquells amb qui ens relacionem,
amb el llenguatge que fem servir...
Cada cop són més els caus que treballen amb la
banca ètica, que tenen l’electricitat contractada
a Som Energia, que consumeixen en cooperatives de consum... Les eines hi són, només cal utilitzar-les. Així doncs, seguim transformant-nos
per a transformar.

Dossier

Educar transformant,
transformar educant

xarxameg__18

Història de l’escoltisme: “Associacionisme o mort”
La gran tradició associacionista de Catalunya va
permetre que, durant la Guerra Civil, la ciutadania
organitzada fos capaç de construir i gestionar ràpidament milers de refugis per protegir la població
dels bombardeigs.

Més de 1.300 refugis a Barcelona.
Més de 2.200 refugis a tot Catalunya.
Només entre 100 i 200 construïts
per la Generalitat i l’Ajuntament.
La resta, fets a partir de la iniciativa
popular.

(...) Curiosament, les zones de major ritme constructiu (a Barcelona) van ser les barriades populars (Clot,
Sant Martí, Poble Sec, Sants i Gràcia), una evidència
que ens recorda la importància de la tradició associativa d’aquests indrets. D’aquesta manera, Catalunya
es va defensar de la mort que queia del cel treballant
en equip. (...)

Per poder tirar endavant un tasca tan ambiciosa com
la construcció de refugis per als veïns dels barris, les
associacions creades per a organitzar balls, festes,
dinars populars i activitats esportives, modificaren
les seves finalitats, establiren els criteris generals per
aplicar als treballs col·lectius i iniciaren l’obra amb la
participació majoritària de dones, infants i gent gran.
El material per a la construcció s’extreia de les llambordes aixecades durant la defensa contra la revolta
en l’estiu del 1936, de les esglésies i els convents cremats i de les mateixes cases enderrocades per l’efecte
de les bombes enemigues.

Dossier

Tota aquesta transformació es va realitzar a partir d’un
bagatge compartit, d’una experiència col·lectiva, aprofitant les estructures internes (president, secretari,
adherits, etc.) i els sistemes de funcionament (distribució del treball, recaptació de diners, etc.) propis de
l’associacionisme popular. Gràcies a la tradició associacionista del nostre país, tenim grups organitzats, no
específicament per a construir refugis, però sí per estructurar-se i saber quines són les funcions de cada persona.

Un cop s’acabava la construcció, la mateixa organització que l’havia fet possible establia les formes d’accés
ordenat al refugi per criteri d’edat i gènere, quins eren
els veïns que podien fer-ne ús de manera usual tenint
en compte que l’accés també havia d’estar obert a les
persones de trànsit en el moment del bombardeig, els
encarregats de mantenir l’ordre i el manteniment dels
refugis, i els usos i costums que s’haurien d’adoptar
dins dels refugis.

Extracte de “Monografies de la
història de l’escoltisme”, fascicle
3: “Escoltisme en temps de
guerra”.
El trobareu a:
www.escoltesiguies.cat/
publicacio/102

Acabes de plegar de l’agrupament, de l’equip de demarcació o d’un equip
general? T’agradaria continuar col·laborant amb MEG però ja no tens temps?

Col·labora
Per tan sols 15€ l’any (menors de 30
anys) pots col·laborar econòmicament
i ajudar-nos a finançar projectes
i a construir una base social de suport
econòmic al voltant de MEG.

www.xarxameg.cat
és la teva opció!

Com ho pots fer?

Carnet xarxameg

• Envia’ns un correu electrònic
a info@xarxameg.cat
• Consulta el web www.xarxameg.cat
• Truca’ns al 93 590 27 00

Si et fas de xarxameg,
obtindràs el carnet de
membre amb més de 70
descomptes especials

Els campaments
de setmana santa ja són aquí!

Accés a les
assegurances
de la FEEC

tes
Descomp
s
per a grup
i entitats!
s
Consulta’n

»» Consulta la nostra selecció de tendes iglú i canadenques.
Segur que trobeu la que més s’ajusta a les vostres necessitats!
»» Enviament gratuït per a comandes superiors a 300€ (consulteu condicions)

Brownsea, la

teva botiga de
material d’escoltisme, campisme
i natura. Som naturals!

93 424 25 66
C/Calàbria, 88
Barcelona

www.brownsea.net
info@brownsea.net
Brownsea Barcelona
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Viure les formacions de MEG
L’Escola de Formació: una eina de formació de caps, un espai de
creixement personal i un impuls per la transformació social.

Gina Subiela, animadora de Truc a l’AEiG Perot Guinarda i adjunta de Truc
Sector 2. FORTRUC.
Penso fermament que tothom hauria de fer aquesta formació. Us ben
asseguro que totes les persones que hi vam participar (animadors, caps
d’altres unitats i persones dels equips de demarcació), vam sortir d’allà
entenent el misteri de Truc i amb ganes d’encendre llums i donar-li forma en
els consells d’agrupament i grups de Truc de demarcació. No només vam fer
ponències i posades en comú de l’experiència en els nostres caus, sinó que
també vam viure i compartir de nou el Truc entenent-lo des de dins, amb
uns formadors que s’hi van deixar la pell en tot moment perquè tot això fos
possible. Moltes gràcies, fortrucaires!
PD: Visca la COOP!

Arnau Arfelis, de l’AEiG Coll de les Savines. Taller de lideratge.
Vaig decidir apuntar-me a aquest monogràfic per alguna necessitat interior
que desconeixia. Amb tot, va ser una experiència increïble, i em va
ajudar moltíssim a conèixer-me millor, a comprendre quins són els meus
objectius a la vida i què és tot allò que puc aportar a aquesta societat per a
transformar-la i millorar-la. També vaig conèixer grans persones i, sobretot,
al Manel i l’Imma, persones amb un cor enorme.

Josep Ramon Marsal , comissari de la Demarcació de Tarragona. Participant
a la FORA d’hivern.

el Correu__91__primavera

“Som una escola de ciutadania en què fem prepolítica.” “En tots els
estaments socials hi ha persones que han passat pel moviment escolta.”
“Qüestionen el nostre model democràtic i de participació.” “El treball en
equip com a eina i estratègia.”
Conceptes que hem comentat a la FORA d’hivern i que m’han fet reflexionar.
Tenim una gran responsabilitat social com a entitat i hem de respondre anant
un pas per davant, exigint-nos una tasca de qualitat.

@escoltesiguies

escoltesiguies.cat/vídeos

Fa 74 anys moria a Kenya Baden-Powell,

@Sector_4

Caminar, la forma de felicitat més

el fundador de l’escoltisme mundial. Al

“El feixisme és un perill latent” ens

perfecta i fàcil d’aconseguir

seu testament va dedicar unes paraules

diuen des d’@UnitatvsRacisme a la

molt inspiradores als nois i noies

descoberta social de la TRUCADA

d’arreu del món. L’heu llegit mai?

#socdecau

607 m’agrada, 18 comentaris i 100

xarxes socials__21

Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

@DiariEducacio

vegades compartit

“La natura ens ofereix un
Vam rebre a #Bellpuig la Llum de la

desplegament infinit de situacions

Pau 2015. Gràcies a Demarcació Nord

d’aprenentatge” www.diarieducacio.

Occidental - MEG i Centre Marista

cat/blogs/escoltisme/ Al nou

d’eScoltes per l’acollida! Us deixem

#blogescoltisme

#AmbElFulardAlColl

algunes fotos. I recordeu que aquí
trobareu materials pedagògics per

@xarxanetorg

parlar de pau i Drets dels Infants al cau:

Uns escoltes del Québec fan el fulard

www.projectes.escoltesiguies.cat/

més gran del món www.xarxanet.org/

llumdelapau · 147 m’agrada,

comunitari/noticies/uns-escoltes-del-

3 comentaris i 8 vegades compartit

quebec-fan-el-fulard-mes-gran-del-

1r aniversari del MISC

mon #sócdecau
@Joel_Fortuny
Jo #SócDeCau Perquè crec que encara
podem canviar el món!

El programa de ràdio escolta i guia

elcastordemgi
@elcastordemgi
Podcast: www.radiobonmati.net
elcastorradiofonic@escoltesiguies.cat

L’últim diumenge de cada mes,
de 17 a 18h
a Ràdio Bonmatí!

www.radiobonmati.net
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Recuperant
cançons
de muntanya
Text: Pol Ruiz (tècnic del Servei de Projectes)

L’excursionisme i la muntanya
han estat des dels inicis una font
d’inspiració per crear cançons
que parlen de la bellesa de
les muntanyes i de la joia que
produeix en nosaltres caminar
per elles. A casa nostra, han
nascut cançons que han
aconseguit sobreviure al pas
del temps i les generacions,
i que avui en dia encara son
icones del món excursionista i
muntanyenc, tot i que per a les
noves generacions pot ser que
sonin llunyanes.
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Hem recuperat cinc cançons
clàssiques catalanes que, si bé
potser ja no es canten en tots
els agrupaments, volem tornar
a posar de nou en l’imaginari
de cadascú de nosaltres per no
oblidar qui som, d’on venim i
quina ha estat, des de temps
remots, la relació màgica que
tenim amb la muntanya.

VELLA XIRUCA

(Manuel Marinel·lo i Samuntà)

Vella xiruca, quantes hores passades,
quanta alegria fas reviure al meu cor,
quantes cançons al teu bon pas foren cantades.
No en resta cap record!

La muntanya venerada
a mi em té robat el cor,
de nit parla amb l’estelada
i de dia amb el sol d’or.
Ella s’alça enorgullida,
alta i ferma sobre el pla,
perquè té tota la vida
i la força del demà.
Quan la plana sigui morta,
quan no hi resti ni un ser viu,
la muntanya, encara forta,
alçarà son front altiu.

ELS PICS GEGANTS
(Himne muntanyenc d’Agustí Vidal)
De bon matí,
quan els estels es ponen,
hem de sortir
per guanyar el pic gegant.
L’oreig és pur,
tranquil el cel clareja,
i amb pas ben dur
encetem la cançó.
Avant, avant,
que trenca l’alba;
si anem pujant,
s’abaixa el cim.
Prenem la corda i el piolet;
amunt el cor, que el pic és dret.
Per passar el glaç, grampons calcem,
i el gran gegant per fi vencem.
Vessants d’avets
de Mont Perdut i Aneto,
vers els Posets
esguardem l’infinit.
Bells Encantats,
Peguera i Biciberri,
cims albirats
de neu tots sou reblerts.
Cantem de cor
a la natura,
suprem amor
del muntanyenc.
Lleugers correm com els isards
per llis pendís vers nostres llars.
Curulls de joia i encisats,
fem un adéu als cims animats!

(Popular italiana, adaptada al català)

Pujant les muntanyes, blanques de neu,
fem ruta vers el cel blau.
M’has fet descobrir la joia del bon Déu
i assaborir la pau.

PUJAREM DALT
DELS CIMS
(Esquirols)
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre,
baixarem a la vall quan es faci fosc.
Vora el foc de la nit freda,
cantarem una cançó:
La, la-la, la-la, visca el dia!
La, la-la, la-la, bona nit!

MUNTANYES DEL
CANIGÓ
(Tradicional catalana-Fragment)
Muntanyes del Canigó
fresques sou i regalades,
sobretot ara a l’estiu
que les aigües són gelades (bis).
Sis mesos hi som estat
sens veure persona nada
fora d’un rossinyolet
que en eixir del niu cantava (bis).
Ai, cançó del sol que surt
i cançó de la rosada!
Ai, cançó del fontinyol
i de les flors que s’hi baden (bis).
El rossinyolet s’ha mort,
fa tres dies que no canta.
Jo no puc estar-me allà
que l’enyorament m’hi mata (bis).
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LA MUNTANYA
VENERADA

Espai muntanya__24

Viure la muntanya
més enllà
de caminar

Text: Àmbit de Natura · Foto: AEiG Montpalau (Demarcació de Girona)

Sovint en els agrupaments, les formacions i els
documents del moviment escolta associem el treball de la natura a caminar pel bosc, a fer un ruta
o un cim, o fins i tot simplement al fet de dormir
en una tenda. Tot i que és cert que la muntanya i
els campaments per si mateixos ens poden aportar
moments molt emotius, experiències màgiques,
i que ens serveixen per treballar molts dels valors
de la proposta escolta, també és cert que amb una
mica d’esforç podem aprofitar les excursions per
anar una mica més enllà en la formació de les unitats, i despertar nous interessos fomentant la curiositat i les ganes d’aprendre. Amb l’afegit que farem
les excursions més amenes per als nens i, per tant,
més fàcils per a nosaltres, els caps.
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Ens referim a la descoberta de la natura, les plantes,
els animals, les pedres, etc. Si això no forma part del
PEA a vegades queda a l’atzar que algun dels caps
tingui interès en la matèria, ja sigui perquè estudia
una carrera d’aquest camps o per pur interès personal; però per anar bé no podem deixar-ho a l’atzar.
Com a idees de coses que es poden observar tenim:
petjades, excrements, ocells, restes de menjar,
plantes i fruits comestibles, fotografia d’animals.
Existeix molt material que podem consultar, com
les guies sobre la fauna i la flora del nostre país.
A més a més, la majoria de parcs naturals i cases
de colònies també tenen fitxes de la fauna i flora
del seu entorn, i per Internet podem trobar molta informació, per exemple al web de la Xarxa de
Parcs Naturals de Catalunya, que a més de molta
informació, també organitza activitats que poden
ser del nostre interès.

“El coneixement de la natura implica saber-ho tot
sobre els animals, i això s’aconsegueix seguintne les petjades i acostant-s’hi sense fer soroll per
tal de poder-los observar en el seu estat natural,
així com aprenent-se els diferents tipus d’animals
i els seus costums.
A base d’observar contínuament els animals
en el seu estat natural, hom acaba estimant-los
massa com per matar-los.”
Robert Baden-Powell, Escoltisme per a nois.
Anglaterra, 1908.

Més informació:
»» Recomanem el llibre Escoltionisme:
escoltisme i excursionisme, editat per
MEG el 2002. El trobareu a:
www.escoltesiguies.cat/publicacio/130
»» Podeu demanar en préstec el recurs Els altres veïns,
per treballar la biodiversitat urbana al cau.
El podeu demanar en préstec a Campaments i Més,
escrivint a mediambient@campaments.cat o bé
trucant al telèfon 93 590 27 00.

Text: Núria Martínez (Servei de Campaments i Més)

Valor per als
infants i els joves

Valor per als
municipis

Valor per a les persones propietàries

Valor per a
l’entorn natural

Valor per a la
societat

L’acampada és una
eina pedagògica imprescindible per a les
entitats de lleure.
Gràcies a ella, els infants i els joves treballen valors com el respecte, la solidaritat i
la convivència. A més,
és una bona manera
de conèixer la realitat
ambiental i social del
nostre entorn.

Per a un poble, acollir campaments ha
de suposar un benefici per als seus habitants. No només per a
les persones propietàries, sinó també per
als qui en gestionen
els comerços.
A més, és una bona
manera de donar a
conèixer el poble a la
gent de fora, sobretot
a les famílies dels infants que hi acampen.
I no hem de deixar
de banda l’intercanvi
cultural i pedagògic
que es produeix entre
els participants i els
vilatans.

L’activitat econòmica
de les zones rurals i la
muntanya ha canviat
molt. Avui en dia és difícil viure de la producció pròpia; per tant, els
pagesos i els ramaders
s’han de reinventar. Una
bona manera de fer-ho
és aprofitar els prats de
pastura per a les acampades durant l’estiu.
Pels que no fan activitats a la seva finca,
l’acampada és una
bona oportunitat per
no abandonar-la i tenirla neta tot l’any.

Durant els campaments
és quan els grups aprofundeixen en el coneixement de la natura
i l’entorn. Això els permet ser respectuosos
amb el medi durant els
campaments i també
en un futur.
També és important
ressaltar que una gran
quantitat d’entitats fan
serveis ambientals durant els seus campaments per contribuir a
deixar l’entorn millor de
com l’han trobat.

L’educació vivencial
és una de les eines
més importants de
l’escoltisme i un bon
espai per a treballarla són els campaments.
Així, l’objectiu és
educar infants i joves
a través del mètode
escolta i guia, fentlos protagonistes del
seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones
conscients, actives i
compromeses amb
la societat.

Més informació:
»» Coneix els propietaris
www.campaments.cat/
our-articles/7

Més informació:
»» Fem servei
www.campaments.cat/
recursos/fem-servei

www.campaments.cat
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Més informació:
»» Recursos i més
www.campaments.
cat/recursos/i-mes
»» Coses pràctiques
www.campaments.
cat/recursos/cosespractiques
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El valor de l’acampada

Grup d’Antics Escoltes i Guies__26

Descobertes de tardor: Igualada i l’Urgell
Text: basat en els articles publicats a la revista Caliu de desembre de 2014 per Roser Busquets (Igualada)
i Joanjo Bosquet (Agramunt)

Sortida a Igualada (25 d’octubre)

Sortida a l’Urgell (15 de novembre)

A la basílica de Santa Maria d’Igualada ja ens esperava Mn. Josep Massana. Havia estat 20 anys en
l’escoltisme i en va ser consiliari general. Ens va fer
gaudir del retaule de l’altar major donant-nos detalls
de l’obra, la construcció i els materials, etc. Visitàrem
l’exposició “Fulgentia”, d’art sacre, en què Mn. Massana ens va anar detallant totes les peces principals,
amb tota la passió que ell té per l’art i l’espiritualitat,
i sentírem tres peces interpretades per l’organista Sr.
Victori. Pujàrem també al campanar per veure i escoltar les tres magnífiques campanes.

En primer lloc, vam visitar l’estany d’Ivars i Vila-sana.
Es troba en procés de recuperació després que l’any
1951 fos dessecat. El guia va explicar les característiques de la flora i la fauna de l’indret i seguidament
vam visitar un aguait i una torre d’observació.

Van seguir cap al pilar d’Almenara. Del castell, se’n conserva fonamentalment la torre mestra de planta circular.

Seguidament ens desplaçàrem cap a Can Granotes i
el Museu de la Pell. A l’antiga adoberia la guia ens anà
introduint en el món de la pell, molt complex, com
tots els oficis. Vàrem dinar a Jorba, a la casa alberg
Sant Jaume, custodiada pel rector de la parròquia,
Mn. Enric Garcia. Vàrem seguir fins a Rubió per visitar
l’església de Santa Maria i el seu magnífic retaule, realitzat detalladament per l’alcalde de Rubió.

Un cop vist el castell, el grup va marxar cap a Agramunt. Vam iniciar la visita a la plaça de l’Església, vam
comentar algunes coses sobre l’edifici de l’ajuntament
i la façana de l’església de Santa Maria, en la qual vam
entrar més tard. Vista l’església, la guia ens va mostrar
el refugi situat sota la nau central, recuperat el 2005
com a símbol del que va patir la població durant la
Guerra Civil. Després de contemplar les arcades i les
botigues de la plaça de l’Església, vam anar cap a la
plaça del Mercat. L’edifici de l’antic mercat es va rehabilitar per acollir l’Espai Guinovart, on s’exposa l’obra
d’aquest pintor i escultor. Després de caminar una
mica més, ens vam plantar al mig de la plaça del Mercadal, que fou una de les primeres places catalanes
edificada d’acord amb un projecte previ.
Finalment, mentre mig grup visitava l’obrador i la botiga de la casa Vicens, l’altre va fer un volt pel Museu
del Torró i la Xocolata d’Agramunt. I mitjançant alguns
vídeos, ideals per a comprendre la bondat dels productes fabricats, ens van explicar la història i el procés
de fabricació dels torrons i la xocolata a la pedra.

Reciclar és un acte
de generositat, però
també d’egoisme.
Si separes bé a casa,
el primer beneficiat ets tu.
Recorda que el blau és per als envasos
de paper, cartró, revistes i diaris.
Dr. Jorge Wagensberg
Físic

Amb el finançament de:

#pqreciclem

Entrevista: Gent de Moviment

Entrevista: Gent de Moviment
“L’educació en el lleure no genera
informes ni balanços, no té
problemes, i per això els mitjans
no ens hi solem abocar”
Pau Rodríguez (Figueres, 1989) és cocoordinador
d’El Diari de l’Educació, un projecte periodístic
creat fa un any i que té el seu origen en la
Fundació Periodisme Plural. Va ser “nen de cau
des de castors” a l’AEiG Xiprers al Vent, on
també va fer dos anys de cap.
Text: Sònia Calvó (Àmbit de Comunicació)
Foto: Enric Català
Per què vau crear El Diari de l’Educació?

litat de fer-se càrrec dels nens. Això és

Moltes escoles treballen per projectes.

Ens proposem arribar a la comunitat

important pel compromís col·laboratiu

S’inspiren en els caus?

educativa i que ens reconeguin com una

i el treball en grup. A més a més, els

És una mica agosarat dir que ho han

eina de comunicació i quasi de servei

caps que han estat nens del cau tenen

copiat dels caus. Tot i això, és claríssim

públic per a ells. Volem aconseguir que

una sensació de retorn a la comunitat

que s’ha demostrat que el mètode de

la informació sobre educació trenqui

que és molt positiu. Tens la sensació

funcionar del cau és molt útil i eficient, i

l’escolarització de l’àmbit. L’educació,

de dir: “Jo he rebut molt i ara ho estic

això ha influït les escoles. Moltes recer-

per nosaltres, té a veure amb l’escola,

retornant tot”. Un punt clau és la idea

ques fetes per experts acaben arribant

amb l’entorn, amb l’activisme, amb el

de compromís últim que s’estableix i

a conclusions que els caus ja havien

lleure..., i per això volem informar del

que té molt a veure amb el sentiment

assolit fa vint anys i que ja posaven en

que passa dins i fora de l’escola. No

de pertinença que els nens desenvolu-

pràctica, com l’aprenentatge servei i el

volem només informar de l’educació per

pen des que entren al cau fins que són

treball per projectes. El que ara en diuen

als educadors, sinó també per a la resta

caps. Com a nen, t’integres en una uni-

gamificació, introduir el joc en el procés

de la societat. El Blog de l’Escoltisme que

tat i vols aportar-hi coses, vas creixent

d’aprenentatge, el cau ja ho fa des de fa

hem obert recentment ens ajuda a tenir

amb ella, i això en l’aspecte educatiu és

molt. El lleure, a casa nostra, té el futur

una plataforma de debat de la comuni-

pura notícia. A part, hi ha l’element del

assegurat. La societat aprecia la feina del

tat educativa completa.

voluntariat, que fa que tothom tingui

lleure, que es considera molt important

Com tracteu al diari l’educació en el lleure?

accés a anar a un cau. És una eina con-

perquè completa algunes mancances de

Estem relacionats amb el lleure i l’entenem

tra l’exclusió.

l’educació a l’escola, com el contacte

com un espai formatiu quasi troncal per
a les persones. És una eina educativa
fonamental en l’àmbit formatiu, social i
de compromís ciutadà. Intentem parlar
del lleure sobretot quan arriben èpoques
com l’estiu; intentem explicar les coses

“El mètode de funcionar
del cau és molt útil i
eficient, i això ha influït
les escoles”

amb la natura.
El cau té una acció directa en la transformació social?
No és transformador a curt termini. Els
projectes d’acció social directa que pot
fer un grup de pioners i caravel·les són

més importants que es fan des del lleure.

Què recordes de la teva etapa al cau?

transformació social, però no tenen un

L’educació en el lleure és complicada per-

Jo sóc un nen de cau. He fet molts pro-

impacte molt fort, perquè són limitats

què és una branca de l’educació que no

jectes i m’he divertit molt, fins i tot

i costa molt que arribin a tenir la com-

tendeix a generar informes ni balanços,

en moments de l’adolescència, en què

plexitat que necessita per molts altres

no té problemes, i aleshores els mitjans

sovint es viuen etapes complicades.

actors. La transformació està més enca-

no ens hi solem abocar. Ho hem de fer,

Quan em preguntaven “Perquè t’agrada

rada a la formació que han rebut els nens

però, perquè la considerem important.

anar al cau?”, sempre deia que era per-

que han fet tots aquests projectes. En el

El cau educa els infants, però també els

què allà podia fer el que no podia fer a

futur tindran un sentit de la transforma-

caps?

l’escola. Això és bastant significatiu de

ció social i del benestar comú molt gran

Clar. D’entrada perquè els caps són joves

com funciona el sistema educatiu i de la

gràcies a això. La transformació al cau té

i encara estan en una etapa formati-

funció del cau com a element compen-

més a veure amb l’aprenentatge personal

va. Els caps passen la postadolescència

sador de moltes necessitats educatives

a llarg termini que no pas amb l’acció

com a monitors i tenen la responsabi-

que l’escola no acompleix.

directa al territori.

