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Consell de roca. Treballar en equip. Pedagogia del
projecte. Educació per a l’acció. Esperit crític. Compromís. Deixar el món millor de com l’hem trobat.
Educar per a la transformació social... Tots aquests
conceptes i idees que formen part de la proposta
educativa de l’escoltisme i el guiatge tenen la participació com un dels seus trets fonamentals. Per això,
parlar d’escoltisme és parlar de participació. I per això
dediquem aquest número d’El Correu a aquest tema
apassionant.
La participació és la pràctica per la qual exercim la
nostra capacitat de decidir i incidir a transformar la
nostra realitat conjuntament amb els altres. És un procés creatiu a través del qual les persones ens apoderem per impulsar canvis en el nostre entorn. Un procés que parteix del diàleg, de la relació amb els altres,
de compartir idees i objectius, de treballar en equip.
Comporta un aprenentatge personal i col·lectiu per
desenvolupar una cultura cívica participativa.
Vivim uns moments socials i polítics d’incertesa i desconcert, i alhora d’il·lusió i d’esperança cap a un món
millor. En aquest context social, la participació ha pres
una rellevància significativa; sense participació ja no
s’entenen els processos socials i polítics de la nostra
societat. Al mateix temps, existeix la necessitat de
repensar les formes de participació i qüestionar els
models existents; avançar cap a una veritable cultura
de la participació, de la qual no existeixen ni models
ni receptes.
Al cau eduquem en actituds, processos i accions que
generen capacitats als infants i els joves per decidir
sobre allò que els afecta. Ofereix espais i contextos
d’aprenentatge per desenvolupar projectes, vivències i metodologies en les quals les persones són les
veritables protagonistes. En l’escoltisme i el guiatge

sabem que la participació no és un fet que es generi
de manera espontània, sinó un aprenentatge personal i col·lectiu que cal treballar gradualment, en les
diverses etapes educatives. També sabem que la participació s’aprèn participant, des de l’acció i la pràctica, empesos per uns valors i una fraternitat que ens
mouen a actuar.
En l’escoltisme no només treballem la participació en
la nostra pràctica educativa. Representa un eix vertebrador del model organitzatiu dels nostres agrupaments i de la nostra entitat en el seu conjunt. Més
enllà d’aquesta dimensió interna de la participació,
de manera associativa també desenvolupem una participació externa. Apostem per treballar en xarxa en
l’àmbit local i nacional des de l’associacionisme educatiu, per promoure valors com l’educació, el voluntariat, el compromís juvenil i l’associacionisme.
A Minyons apostem per una participació activa, profundament democràtica, en què la persona se situa
al centre i no és mai un mitjà. Volem que el pas per
l’escoltisme esdevingui per als infants i els joves una
veritable escola de cultura participativa. Per això
tenim un gran bagatge acumulat, però també tenim
molts reptes al davant. Com podem millorar el model
de participació del nostre moviment? Com aprofundim en la participació infantil? Com podem innovar
en metodologies de participació?
Esperem que aquest número d’El Correu ens generi
moltes preguntes i algunes respostes. Que sigui suggeridor i estimulant per als caps i les persones interessades en el tema de la participació. Com hem assenyalat, la participació no té receptes ni models..., però
esperem des de l’escoltisme aportar mapes i brúixoles
per navegar en el món de la participació a través de
l’educació dels infants i els joves.
Taula Executiva
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Què ens ha passat
Una primavera de trobades escoltes i guies
Tramuntanada (Projecte 4 vents)

Garbes (Demarcació Nord-Occidental)

Caps de Catalunya, Menorca, Mallorca, el País Valencià i l’Alguer

L’11 i 12 d’abril, van fer trobades per branques a Verdú,

es van trobar als Aiguamolls de l’Empordà del 2 al 5 d’abril.

Bellpuig, Pobla de Segur, Mollerussa i Arbeca.

Camí Xirucaire (Demarcació de Girona)

Quartersback (Sector IV, Demarcació del Barcelonès)

El 10, 11 i 12 d’abril van estrenar aquesta ruta, que uneix tots els

El 25 d’abril, durant tot el dia, van fer activitats amb els infants

agrupaments de la Demarcació, fent excursions per branques.

i joves a diferents punts de Barcelona.

Trobada de branques (Demarcació Vallès/Maresme)

M’escoltes! (agrupaments de Girona)

El 25 i 26 d’abril, els infants i els joves es van trobar per branques

El 16 de maig van reivindicar el carrer com a espai de joc

a Cardedeu, Sant Celoni, Granollers i Sant Llorenç Savall.

i educatiu.

La Bajoca (Demarcació de Tarragona)

Alt Ter-Nativa (Demarcació de l’Alt Ter)

Més de 800 escoltes i guies van ser a Montblanc el 16 i 17 de

500 infants i joves d’Osona i el Ripollès es van trobar a Manlleu

maig.

del 22 al 24 de maig.

Macrotrobada escolta i guia el 2017
Després de valorar la magnitud que tindrà la trobada i les
tasques organitzatives pendents, s’ha decidit que es farà la
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primavera de l’any 2017 en lloc de la del 2016.
S’han creat diverses comissions de treball: logística,
administració, pedagogia/activitats i difusió, així com una
de coordinació general. Si vols participar-hi, escriu un correu
electrònic a quelcomescou@escoltesiguies.cat i explica’ns de
quina comissió t’agradaria formar part.

Per la fi del genocidi migratori a la
Mediterrània

Suport a la comunitat educativa de
l’IES Joan Fuster

Des de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge ens vam

L’escoltisme i el guiatge català va mostrar el seu més sincer

adherir al manifest promogut des de la campanya “Tanquem

suport i condol a tota la comunitat educativa de l’Institut

els CIE”, que exigeix que la Unió Europea accepti la seva

Joan Fuster de Barcelona després dels tràgics fets del mes

responsabilitat en les morts a la Mediterrània i atengui les

d’abril, en què va morir un professor. Rebutgem enèrgicament

víctimes de manera adequada.

les ocurrències i recordem que cal seguir educant per a una

Notícies MEG__5

Més notícies a www.escoltesiguies.cat/noticies

societat sense violències de cap mena.

Donem suport a la societat i als
escoltes del Nepal

Compromís amb la llengua i la cultura

L’escoltisme i el guiatge català vol mostrar el seu condol per

Per Sant Jordi, des de la Federació Catalana d’Escoltisme

les víctimes del terratrèmol al Nepal del 25 d’abril passat

i Guiatge (FCEG) vam fer un comunicat comprometent-nos amb

i el seu suport a les tasques de rescat i cura de les persones

la llengua i la cultura i reivindicant-les com a eines de cohesió

afectades. Els escoltes nepalesos s’han bolcat a fons per

social i d’expressió d’una identitat nacional i col·lectiva. Des dels

ajudar en aquest context d’emergència. L’Organització

agrupaments, vam celebrar aquesta festa cultural, gaudint-la

Mundial del Moviment Escolta (WOSM) té en marxa una

amb la gent dels nostres pobles i ciutats.

campanya de donacions econòmiques.

Agenda trimestral

Taller de lideratge i coherència interna

23a Jamboree Escolta Mundial

Del 3 al 5 de juliol i del 4 al 6 de setembre

Del 28 de juliol al 8 d’agost

Al centre escolta Can Palós. Inscripcions al PEF.

La trobada escolta mundial tindrà lloc al Japó.

Aniversaris

Per molts anys!
20è aniversari

50è aniversari

AEiG Ivarsenc (Ivars d’Urgell, Demarcació Nord-Occidental)

»» AEiG Bisbe Borràs (La Canonja, Demarcació de Tarragona)

30è aniversari

»» AEiG Jaume Ortiz (Badalona, Sector III i Nord, Demarcació

AEiG Santa Maria de Vista Alegre (Girona, Demarcació de Girona)

40è aniversari
»» AEiG Agramunt (Agramunt, Demarcació Nord-Occidental)

45è aniversari
»» AEiG La Salle Barceloneta (Barcelona, Sector III i Nord ,
Demarcació del Barcelonès)

del Barcelonès)

60è aniversari
»» Agrupament Maria Antònia Salvà (actual AEiG Jaume
Caresmar – Ma. Antònia Salvà, Igualada, Demarcació
de la Catalunya Central)

65è aniversari
»» AEiG Guillem de Montrodon (Vic, Demarcació de l’Alt Ter)
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Tots els actes a www.escoltesiguies.cat/agenda
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Prenem el TEE a Montserrat. Primera trobada d’equips d’espiritualitat de MEG
(Àmbit Espiritualitat)
El ritual de la cerimònia del te s’ha anat reformulant
al llarg del temps, però Rikyu, el més cèlebre dels
mestres del te, recordava: “El te no és més que això.
Feu bullir l’aigua, poseu-hi el te en infusió i beveuvos-el... És tot el que us cal saber.”
I amb aquestes sàvies paraules vam iniciar la
primera TEE a Montserrat el dissabte 7 de març.
Una trobada que va reunir unes 25 persones de
la majoria de les demarcacions i que tenia com a
objectiu conèixer les persones que estan treballant
l’espiritualitat des dels diferents espais del nostre
moviment i parlar del que s’està fent i del que es
podria fer. El lloc escollit, Montserrat, no va ser fruit
de la casualitat; fa un any es va inaugurar el MISC
(Montserrat International Scout Center) i hi volíem
tornar per escoltar l’experiència de dues caps que
han participat en aquesta vivència.
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Durant la TEE, cada demarcació va expressar les
seves impressions. En general, la sensació hi ha
quan es parla del treball de l’espiritualitat a Minyons
és que hi ha alguns agrupaments que no tenen

present aquesta part de l’escoltisme i el guiatge en
el seu dia a dia i que d’altres la treballen però sense
ser-ne gaire conscients. Per a la TEE, no treballar
l’espiritualitat amb les unitats és perdre una part
essencial de l’escoltisme. Creiem que la solució a
aquesta mancança és millorar el treball del mètode
escolta, perquè si seguim correctament el Mètode
ja estarem incloent l’espiritualitat en el nostre dia
a dia, a través del treball de la Promesa, els raids,
les celebracions, els bona nit, els campaments, les
excursions a la natura...
Des del Moviment, s’ofereix formació en l’àmbit de
l’espiritualitat: el taller de Lideratge i Coherència
Interna i el monogràfic Kfè per a Tothom; recursos
per als caps com el llibret d’Espiritualitat a les branques i els materials de la Llum de la Pau, i projectes
com la Llum de la Pau i el MISC. A més, hi ha l’Àmbit
d’Espiritualitat, format per un equip de persones
que està a disposició de totes les demarcacions
i els agrupaments i que treballa per ajudar a apropar
aquest pilar de l’escoltisme tan fonamental als nois
i les noies del nostre moviment. Ja no hi ha excuses.

Som l’Equip d’Aprenentatge i Servei (APS) de la
Demarcació de la Catalunya Central i fa dos anys
que estem treballant braç a braç per poder instaurar
l’APS en la demarcació. Durant aquest temps, hem
estat donant suport als agrupaments de la demarcació realitzant la formació d’APS a les FOCA, lligant
tota la metodologia a les descobertes per donarlos sentit i oferint alguna xerrada en les trobades
de caps de la demarcació. Enguany, vam decidir
posar-nos a treballar per poder dotar d’eines a tot
el Moviment sobre aquesta metodologia, per això
hem creat el monogràfic “Aprenem fent servei”.

Per això vam decidir preparar un monogràfic que
dotés d’eines sobre aquesta metodologia, i d’aquí va
sorgir el monogràfic “Aprenem fent servei”.
“Aprenem fent servei” és un monogràfic pensat per
a tots els caps i aquel·les del Moviment i en el qual
ens endinsarem en un món desconegut que ens farà
prendre consciència de la capacitat del treball vinculat
a l’entorn i que ens transformarà tant en l’aspecte
personal com en el col·lectiu (com de societat).

__12
__18
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Monogràfic “Aprenem fent servei”(Equip del monogràfic)

Un dels objectius més importants és prendre consciència del treball a partir de la detecció de necessitats. Aquesta meta és clau per a poder dur a terme un
projecte d’APS.
Després d’estar treballant tot aquest any per a la
preparació del monogràfic, el cap de setmana 16-1718 de maig l’havíem de posar en pràctica, però a causa
de les moltes baixes d’última hora que va haver-hi, no
el vam poder fer.
Des de l’equip del monogràfic, estem una mica
dolguts, però sabem que són èpoques en què tots
plegats tenim molta feina; per això de cara a la
pròxima edició ja mirarem millor les dates.
Esteve, Jordi, Martí
“Estimem el treball i volem fer bé les coses”

el Correu__92__estiu

Tothom ha sentit a parlar dels projectes
d’aprenentatge i servei, però ben pocs de nosaltres sabríem com encarar un APS en el nostre
agrupament, demarcació o fins i tot moviment.

InForma’m__8

Opinió sobre les formacions
Demanem als alumnes de l’Escola de Formació què els han aportat les
formacions

Sílvia Garcia, cap de Llops i Daines a l’AEiG Sant Antoni Abat (Sector III i Nord,
Demarcació del Barcelonès). Participant en la FOCA del Sector III i Nord.

“La FOCA per a mi ha significat creixement, reflexió i aprenentatge. Durant
aquesta formació, he experimentat moltes emocions diferents que han fet
que tot el que he viscut, tant amb els altres focaires com amb els formadors,
ara sigui una part més de la meva vida, que no vull oblidar. Cada cap de
setmana de FOCA he après un munt de coses noves, i la motivació per
aprendre cada vegada ha anat a més.”

Judit Sala, cap de Pioners i Caravel·les i responsable pedagògica a l’AEiG Vista
Alegre (Demarcació de Girona). Participant en la FORMIGA 1.

“La FORMIGA; les ganes de gaudir de trobades en què desconnectes, el període
de temps que alberga grans moments i experiències. L’energia, les idees, el
seguit de sensacions i el misteri que es mantenen fins a l’última trobada.
I un cop acabada, queda un regust que barreja felicitat i nostàlgia i que es
transforma en un somriure i, també, en coneixements que t’ajuden a créixer
com a educadora i persona.”

Ignasi Portet, cap de Ràngers i Noies Guia dels Escoltes Pobla de Segur
(Demarcació Nord-Occidental). Participant en la FORMIGA 2.
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“Quan comences una formació del cau, les expectatives sempre són altes.
El mateix passa quan algú et convida a la seva boda. Si s’uneixen les dues
coses, llavors t’esperes una combinació explosiva. I, a sobre, si després
de tres trobades les expectatives han estat més que superades, t’envaeix
una sensació de plenitud interior i les emocions comencen a brollar de
dins teu en forma de rialles sonores, frases boniques, somriures idiotes
i demostracions d’amor infinit cap als altres. Com va dir un formigaire
molt savi, “el menys important ha estat pensar a treure’ns el carnet de
director”. Els dies han anat fluint en un equilibri perfecte entre la formació
en si, els ritmes vitals dels formigaires i els formadors i els moments
espontanis que fan que el cau sigui un lloc tan especial. Al final, ens hem
adonat de com de ràpid passa el temps quan estem junts. Visca la Mixeta!
Visca el Gori! Visca els nuvis!”

Full de ruta__9
Anna Cuadrado, cap de Ràngers i Noies Guia a l’AEiG Sant Ramon Nonat de
Sant Boi (Demarcació del Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedès). Participant en el
Monogràfic d’Educació Emocional.
“Durant els tres dies de monogràfic vaig gaudir infinitament. Vaig coincidir
amb altres persones amb inquietuds diferents respecte a l’educació emocional, amb els quals vam anar creant un ambient de confiança i descobriment,
i em vaig ajudar a mi mateixa a trobar el moment per parar-me a pensar
i visualitzar amb perspectiva el que m’envolta. Deixant de banda la teoria
prèviament llegida, allà vaig aprendre a aplicar-la en mi mateixa i vaig veure
com els meus companys hi reflexionaven i es deixaven endur pel que feia
tant de temps que duien dins.”

Laura Constansó , formadora de FOCA (Demarcació de l’Alt Ter). Participant
en la FOFO.

“La FOFO van ser un dies màgics, perquè va ser molt més que un espai per
formar-me, aprendre, transmetre... Va ser un espai per conèixer, compartir,
reflexionar i créixer; per viure! Tantes emocions juntes, la qualitat humana
dels companys i l’entusiasme dels formadors em deixa un sorprenent
regust de boca, i quan la paraula FOFO m’oscil·la com un pèndol pel
cap, esbosso un somriure. El mateix que tinc cada cop que em poso el
fulard, que ara, a més del nus de l’amistat, porta el passa-fulard de la
responsabilitat.”

Íria Vives, cap de Pioners i Caravel·les i responsable pedagògica a l’AEiG Jaume
Caresmar – Ma. Antònia Salvà d’Igualada (Demarcació de la Catalunya Central).
Participant en la FORMIGA 3.
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“A l’abril vam acabar LA FORMIGA III i, amb ella, quatre anys de formació
a MEG. Tot i que ens queda molt per aprendre i conèixer, aquesta última
formació ha estat la culminació de tot un procés. FORMIGA III m’ha permès
consolidar coneixements, prendre més consciència de la tasca educativa en
el meu agrupament, platejar-me qüestions que fins ara m’havien passat per
alt i, sobretot, créixer com a persona i amb persones.”

Coneixent la TAEX__10

Coneixent la TAEX Núria Montanyà , comissària general de MEG

22 de febrer de 1986, Torelló.
AEiG Comte Jofre i Verge de
Rocaprevera (Torelló)

Coneixent l’OSG

Quants anys fa que ets en
l’escoltisme?
Amb aquest curs, 21. Vaig començar a
la unitat de Llops i Daines.
A què et dediques professionalment?
Actualment treballo de coordinadora
pedagògica de menjadors escolars, tot

i que sóc llicenciada en Farmàcia i he
treballat en aquest sector fins fa pocs
mesos.
A part de la feina i MEG, a què
dediques el teu temps?
L’aprofito per cuinar, fer el got i
sopar amb els amics, anar a teatre,
fer esport... I, tot i que no ho sembli,
també m’agrada dormir!
Per què MEG?
És un autèntic espai de creixement,
de compartir, de treball en equip,
d’aprenentatges i de reptes diaris, on
em sento còmode i on puc donar el
millor de mi mateixa. També és on he
conegut persones increïbles que ara
són molt bons amics.
Un moment a la teva vida escolta?
Tots aquells en què sóc conscient del
creixement personal, tant meu com
d’aquells que m’acompanyen, aquells
amb qui he crescut i amb qui he compartit tantes aventures.

La nostra tasca és donar a conèixer l’activitat dels
agrupaments, demarcacions i equips generals, tant
als membres de MEG com a la societat. Per això
escrivim notícies, demanem articles, busquem vídeos,
actualitzem el web, publiquem a les xarxes socials,
editem llibres, etc. Expliqueu-nos què feu i us ajudarem
en tot el que puguem!

Elisenda
Rovira
Coordinadora – Servei de
Disseny i Comunicació

“Crec en el periodisme crític com a eina de
transformació social. Coordino l’Anuari dels
Silencis Mediàtics, un projecte que dóna veu
a temes que han estat silenciats pels grans
mitjans de comunicació, amb l’objectiu que
arribin al coneixement de la societat.”
Va ser nena i cap a l’AEiG Set de Sant Llorenç Savall (Demarcació
Vallès/Maresme) i membre de l’Àmbit de Comunicació.

Camisa o fulard?
Fulard! De camisa només tinc la de Pioners
i Caravel·les.
“Esterilla” o màrfega?
A casa en diem “aïllant”!
Defineix-te en una paraula.
Compromesa.
Si has d’escapar-te, on et trobarem?
Segurament passejant per Torelló o els
voltants, encara que últimament ho faig
poc!
Una paraula que fas servir sovint
Perfecte.
Un llibre?
El caçador d’estels, de Khaled Hosseini.
Una pel·lícula?
Match point, de Woody Allen.
Una cançó?
En un context de cau, Fent camí, dels
Esquirols.
Una llei escolta?
Estimem el treball i volem fer bé les coses.

La Demarcació de Girona està creixent a passos de
gegant. Cada any que passa són més agrupaments,
caps i nens, i la secretaria tècnica mira d’adaptarse als canvis oferint l’atenció personalitzada que
necessita cadascú. Ja siguin projectes, subvencions,
formació o campaments, entre moltes d’altres coses, us
assessoraran durant tot l’any.

Joan
Marquès
Secretari tècnic – Demarcació
de Girona

“Ara que arriba l’estiu m’encanta descobrir
racons de l’Alta Garrotxa: gorgs, coves,
ermites, arbres monumentals... M’apassiona
la geografia i la història i sempre trobo una
excusa per gaudir-ne llegint o descobrint
nous indrets.”
Va ser membre de l’AEiG Joan Pons (Demarcació de Girona)
des de Llops i Daines i va ser cap i cap d’agrupament.
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Participem
Text: Adam Peribáñez (membre del Consell de Redacció) · Foto: AEiG Sant Ferran (Sector IV, Demarcació del Barcelonès)

La participació és la columna vertebral de qualsevol grup, i un dels aspectes més difícils de
gestionar. Hi ha fórmules eficaces? Existeix un únic model de participació? I, el més important,
entenem realment què significa participar?

Oscar Rebollo, membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i expert en temes de participació, explica que la definició de participació no és només
una, i adverteix que donar per entès aquest concepte
d’una única manera pot portar problemes. Per ell, la
participació es pot dividir en tres àmbits o sentits principals. Un d’aquests seria el de la participació més política, és a dir, la participació de la ciutadania envers les
institucions polítiques o el govern en unes eleccions o
un referèndum, per exemple. El segon àmbit o sentit
és el de la participació associativa o comunitària, no
tan encarada a l’elecció de representants o d’una forma d’ordenament i funcionament social, sinó adreça-

Cargols!

da a la construcció de projectes comuns, al treball en
entitats, barris, etc. Finalment, el tercer gran àmbit és
el de la participació instrumental, aquella que busca
plantejar propostes de millora i optimització, plantejada per exemple per empreses i orientada a la cerca de
qualitat en el funcionament habitual. Les tres són formes de participar, però l’enfocament, la utilitat puntual
i l’objectiu de cadascuna són diferents.
Tot i aquesta definició oberta, sí que hi ha una sèrie de
característiques comunes dins el fenomen participatiu.
Participar no és només un acte concret en un moment
determinat. Participar no és sinònim de votar, ni de fer
servir el torn de paraula en una assemblea ni proposar
una acció o un tema concret. Tal com diu Álvaro Porro,
també membre de l’IGOP i responsable del projecte
Estàrter, participar és un procés constant. En participar,
“actives les teves capacitats per a assolir un objectiu”.
La participació ha d’incloure també, més enllà del propi
acte del vot, un component de reflexió, de debat, en
el qual fer créixer i millorar les propostes. Així mateix,
és una part intrínseca dels processos democràtics en
què el poder de decisió recau sobre el grup sencer, i la
presa de decisions s’allunya d’un model centralitzat i
autoritari; hi inclou tot el col·lectiu.
www.franchu.com · www.comicaire.blogspot.com

Dossier

La participació és la base de qualsevol associació, i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya no n’és una excepció.
Concebuda com una associació amb un enfocament
horitzontal, que tots els seus socis puguin dir la seva
sobre els temes que afecten l’entitat és una necessitat
per a garantir-ne el correcte funcionament. Aquesta
visió organitzativa també es trasllada a la tasca que
els i les caps realitzen cada dissabte amb els infants i
els joves, animant-los a ser els motors dels seus propis
projectes i activitats. Però què entenem exactament
per participar avui dia?
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El procés participatiu i democràtic, tal com expliquen
Rebollo i Porro, es pot entendre utilitzant un triangle amb una dimensió diferent a cada punta. En una
d’elles trobaríem la participació directa o participació
sense intermediaris, en la qual els membres individuals contribueixen de forma directa en una decisió
concreta, per petita que sigui l’aportació. En la participació representativa o amb intermediaris, la segona de les dimensions, es delega el poder de presa de
decisions a una altra persona —o, vist des de l’altra
banda, reps aquesta capacitat de mans d’altres persones. La tercera dimensió és
la dialògica o deliberativa,
que inclou tot el debat i
discussió sobre la proposta o tema que està sobre la
taula en aquell moment, i
que ha d’anar deslligada
dels espais pròpiament
decisoris, ja que es tracta
d’una dimensió de formació d’opinió, de reflexió
personal i grupal que no
ha d’anar acompanyada
de les pressions, els temps
ni els terminis que solen
comportar els moments
de decisió.

Conflicte i equilibri

Dossier

La clau del funcionament d’aquest triangle no és
senzilla; es tracta de mantenir l’equilibri. Una entitat, una associació o un moviment en què manqui el
debat intern i els espais on expressar l’opinió pròpia,
o on només prenguin les decisions un grup tancat de
representants, o fins i tot on totes les decisions hagin
de ser preses per tots el membres, es troba en una
situació difícil que a la llarga pot generar problemes
interns i impedir que es dugui a terme la tasca pròpia
de la mateixa. Aquestes tres dimensions participatives es poden veure com un procés interconnectat.
Una part ajuda a potenciar les altres dues, ja que si
es creen espais de debat, les dues participacions es
veuran enriquides, alhora que combinar aquests dues
dimensions, el representatiu i el directe —i sempre
tenint en compte la tercera dimensió, la deliberativa— pot servir perquè els engranatges associatius
funcionin d’una forma més fluïda i més dinàmica.
Aquest procés, però, no està mancat de reptes, i és en
l’equilibri que apunta Rebollo on es troba la resposta.
La participació i, per extensió, la presa de decisions,

són generadores de conflicte, i millorar i mantenir una
bona participació i de qualitat és una feina que no està
exempta de reptes. Val a dir, com apunta Oscar Rebollo, que no existeix una fórmula màgica per a poder-los
solucionar, i que la forma de gestionar-los correctament es basa només en un concepte clau: l’equilibri. Tot
i això, és necessari conèixer els problemes que poden
anar sorgint i tenir algunes eines per a treballar-los.
El plantejament de noves propostes sol comportar opinions enfrontades, però això és un fenomen necessari.
Una entitat d’una mínima
envergadura que no tingui
diversitat de veus no és
una entitat amb un funcionament sa. Però aquesta és
una situació que cal saber
tractar. Per a assegurar la
viabilitat dels projectes i la
continuïtat dels grups que
els duen a terme, és molt
important saber gestionar les minories que solen
generar aquests processos
participatius i decisoris.
L’Álvaro Porro deixa clar
que una decisió democràtica no és aquella que
es queda només amb la
majoria, sinó la que recull de la millor forma possible
les propostes de totes parts, creant un consens general i integrador, sempre d’una manera proporcional per
tal d’evitar una macrocefàlia de les minories i tenint en
compte que la decisió consensuada no equival a una
amalgama que acontenti a tothom per acontentar a
tothom simplement. La clau és la diversitat de veus,
però amb mesura i criteri.
Un altre repte participatiu és la diferència d’implicació
i de treball individual. Sobretot en associacions i entitats grans, és molt fàcil trobar casos de gent amb un
nivell de compromís, interès i capacitat de participació diferent. Una forma de veure-ho clarament és
l’anomenada regla 1/9/90. Amb un plantejament una
mica extrem, aquesta teoria explica que en qualsevol
grup a partir d’unes vint persones hi ha un 1% de gent
que és proactiva i que pren la iniciativa i lidera. Tot
seguit tens un 9% que són reactius, és a dir, que reaccionen a propostes, demandes i crides. Finalment hi ha
el 90% de gent passiva, que només s’activa puntualment. La realitat de les associacions i entitats, sobretot

Dintre de les tres dimensions de la participació introduïdes abans, la representativa és una de les més qüestionades i també una de les més difícils de gestionar. La
majoria de grups grans —podríem considerar un grup
gran el que superi les trenta persones— haurien de
comptar amb figures de representació i lideratge per
tenir un funcionament millor, persones que coordinin
i siguin un reflex de la voluntat popular.
A l’hora de poder treballar adequadament aquestes
figures i poder assolir aquest equilibri, una gran eina és la
gestió dels lideratges, part clau en la majoria dels processos participatius. L’Álvaro Porro en distingeix tres tipus de
gestió. Un d’ells és el dels lideratges sectorials, els quals es
veuen perfectament identificats amb les comissions de
treball i la repartició de les tasques. Un altre tipus són els
lideratges rotatius, que varien la càrrega de la responsabilitat que tenen les persones en determinats moments
i que fan més mal·leable el pas entre el representant i el
representat. Finalment, la tercera classe són els lideratges

Jo mai mai...
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facilitadors, que tenen com a objectiu apoderar la gent
i recollir opinions per poder prendre decisions treballades i informades, de manera que es creïn canals per
a recollir aquests inputs. Aplicar correctament aquests
lideratges assegura una bona representativitat, tot i que
no és un procés fàcil. Ell mateix explica que en l’aspecte
social hi ha hagut exemples dels dos extrems pel que fa
al lideratge: casos en què ens trobem amb una representativitat molt marcada i pràcticament totalitària, i altres
en els quals hi havia un rebuig total a qualsevol tipus de
lideratge, i cap de les dues són viables en la majoria de
situacions en què cal gestionar grups grans.

La participació en el món associatiu
En els darrers anys, el nombre d’entitats socials sorgides
de la base social ha anat augmentant i en l’actualitat han
guanyat molt pes. Casos com els de la PAH i Som Energia són part de l’actualitat, i es tracta d’agrupacions que
han experimentat un gran creixement en un temps relativament curt. Un dels grans reptes per a totes aquestes
associacions, i que MEG també es pot posar com a propi, sobretot ara que afrontem un procés com la creació
d’una entitat única d’escoltisme i guiatge catalana, és el
de lligar la major institucionalització que comporta el
creixement associatiu sense perdre els elements organitzatius més horitzontals i orgànics. Saber mantenir aquest
equilibri del que parlen tant Oscar Rebollo com Álvaro
Porro, i que és la clau d’un funcionament grupal sa.
Una bona eina per a poder compartir recursos i estratègies de creixement és el projecte de reptes organitzatius, impulsat des de l’Estàrter que gestiona l’IGOP, que
pretén reunir entitats que han experimentat aquest
augment de volum associatiu de manera sobtada
i poder posar en comú els reptes i les solucions adoptades, de manera que s’intenti fugir dels exemples
d’altres entitats més establertes que provenen d’una
realitat diferent a l’actual. Es tracta d’un espai de suport
mutu que pretén trobar, entre d’altres, sortides per a
assolir l’equilibri entre l’agilitat i l’eficiència i la democràcia i la participació.
Arnau Solà Vila i Salvador Grané · www.arnausolavila.com

Dossier

en el cas d’aquelles com MEG, amb un enfocament
més voluntari i associatiu, segurament es trobaria a
la pràctica amb un repartiment diferent entre els tres
grups. Malgrat això, la utilitat d’aquesta regla va en un
doble sentit: per una banda, pretén provocar i causar
una reacció en les parts més passives, i per l’altra, ha de
servir perquè les parts més reactives i proactives siguin
capaces de modular expectatives, ja que, per molt diferents que puguin ser els percentatges en un grup, és
gairebé segur que hi haurà gent en cadascuna de les
tres categories i no acceptar-ho pot portar a decepcions i a cremar-se. Per tant, la feina en aquest sentit és,
per una banda, acceptar aquesta diversitat de participació dins l’entitat o grup i, per l’altra, treballar perquè
hi hagi un trànsit constant entre els tres grups. Cal que
la gent més passiva trobi espais en què poder-se motivar i ser més reactius o fins i tot proactius, però alhora
cal evitar que sempre sigui la mateixa gent que es trobi
en aquests dos grups, ja que això pot perjudicar, entre
d’altres, la visió de la participació representativa.
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La participació a la unitat
A diferència de les estructures jeràrquiques i horitzontals, MEG és una organització en forma de xarxa. Aquesta estructura està basada en les relacions
i contactes entre persones i grups de treball, cosa que
mobilitza la intel·ligència col·lectiva i permet una certa
flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a l’entorn.
El model de xarxa es reprodueix a totes les escales
de l’associació. Cada unitat forma un grup relativament autònom que s’enxarxa dins l’agrupament.
L’agrupament en si també és autònom, però al seu
torn s’enxarxa amb la demarcació. I així successivament. Aquesta estructura no es refereix només
a l’organització interna del treball i de les tasques dels
equips, sinó també a les relacions amb altres persones
i entitats de fora del moviment.
L’estructura en xarxa també lliga amb el mètode escolta i guia. Els petits grups, per exemple, són la primera
dimensió d’aquests grups semiautònoms que configuren la xarxa. Des de la unitat, en què cada nen i nena
pren responsabilitats davant del grup, fins a un consell
d’agrupament o un equip de demarcació, el funcionament es repeteix a escales diferents. Cada òrgan del
Moviment, cada comissió i equip de treball és, en realitat, un petit grup dins la xarxa global. En l’escoltisme
tothom és responsable d’allò que fa i és relativament
autònom, encara que formi part d’un projecte comú.
Ser responsable d’un àmbit concret (cap d’agrupament,
comissari/ària de demarcació, etc.) no vol dir necessàriament manar més, sinó vetllar per l’assoliment dels
objectius comuns, decidits democràticament entre
tots, en un àmbit concret. Vetllar significa poder demanar el compliment de les responsabilitats que cadascú
ha assumit, així com incorporar nous punts de vista
i enfocaments que ajudin el grup a avançar.
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Paraula d’scout

El cas de la PAH, un model similar
i diferent alhora
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca és una
de les entitats socials més reconegudes avui
dia. Des de l’esclat de la bombolla immobiliària
i l’increment dels desnonaments, la PAH ha lluitat
per evitar aquestes injustícies socials. Tot i que
presenta grans diferències en molts aspectes
amb MEG —és una organització sorgida com
a reacció a una necessitat concreta i no d’un
voluntariat amb un enfocament proactiu com
és el nostre cas—, en l’aspecte organitzatiu
i participatiu té certs punts de contacte i contrast.
L’associació està dividida territorialment en més
de 200 nodes repartits per tot l’Estat, d’una forma
similar a la distribució territorial i organitzativa
dels nostres agrupaments.
Un dels conceptes més destacats en l’àmbit associatiu és el de l’assessorament col·lectiu, que pretén convertir la persona que anteriorment ha acudit a l’entitat amb un problema en protagonista
de la solució del conflicte d’un altre. En l’escala de
participació micro, és a dir, dins els nodes, s’intenta
també donar funcions a tothom, per a apoderarlos i que es sentin més part del procés. Així mateix,
també hi ha una Escola PAH per a poder establir
un intercanvi d’habilitats constant que enriqueixi
tots els membres. En l’apartat d’organització
general, tot i que l’assignació de representants
és un procés molt menys definit que en el cas de
MEG, sí que s’assembla en organigrama. Cadascun dels nodes compten amb representants que
es reuneixen en l’àmbit estatal, però els càrrecs es
personalitzen poc i no es treballa amb el concepte
de junta de forma tan marcada. El funcionament
és més fluïd i està molt basat en la meritocràcia,
però el major poder de decisió acaba recaient en
l’assemblea de les PAHs catalanes.

BADA i soler

Recollim algunes reflexions sorgides en la Formació per a Responsables Associatius (FORA)
que vam fer el 16 de maig a Sant Cugat.

as so ciativa? ”

“Necessitem discutir
més sobre un projecte
allunyats de la presa
de decisió. Espais de
diàleg no ‘contaminats’
per la decisió”

“S en s e u n a
b on a le ct u ra
d e la d iv er s it
at
és im p os s ib le
co n s tr u ir
co l· le ct iv a m en
t”

#participacióMEG
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya
Els nens no tenen dret a vot, fet
que provoca que sovint la classe
política no els tingui en compte.
Deixeu que els nens votin (o almenys
que participin)!
www.diarieducacio.cat/deixeuque-els-nens-votin-o-almenysque-participin/
Fes aquest test i sabràs quin tipus
de participació és el que més et va.
TEST: Digues com participes i et direm
a quin lloc del món podries viure.
www.escoltesiguies.cat/
noticia/21819/test-digues-comparticipes-i-et-direm-a-quin-llocdel-mon-podries-viure

@escoltesiguies
@illobera
”Amb el vostre mètode vau fer
història. [tornem-hi?] Ara toca
repensar el mètode per aplicar-lo a
la governança.” A. Novella

escoltesiguies.cat/vídeos
Lideratge personal,
organitzacional i social
(FORA d’hivern 2014)

@albertcata
La participació transforma
externament, però també ens
transforma internament.
@llambordes
La importància dels espais de diàleg
allunyats del moment de prendre
una decisió... O. Rebollo
@ivanrivera_bcn
Es busquen castors per elaborar els
pressupostos d’@EscoltesiGuies!

Moments: “L’escoltisme”
(TVE Catalunya)
el Correu__92__estiu

“ E s tu d ia r le s
p o s s ib il it a ts
d ’in tr o d u ir le s
n o ve s te c n o lo g ie s
c o m a s is te m e s
d e p a rt ic ip a c ió ”

ió
“Ba se m la pa rti cip ac
en la pa rti cip ac ió
ed uc at iva en la
pe da go gia de l
m
pr oje ct e. En s po de
a
un
im agina r ta mb é
pa rti cip ac ió inf an til

de
“Els espais
ó que
participaci
creem
tenim o que
sponen
realment re
sitats
a les neces
tives?”
i les expecta

Xarxes socials

“Apostar pe
r espais
de participac
ió encara
que poca ge
nt hi
participi: és
important
que aquells
que no
hi participin
ho facin
perquè no vo
len, en lloc
de perquè no
poden.”
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FORA d’estiu: participació infantil i democràcia associativa
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Participació a Truc
Guillem Gottschalk
AEiG Pare Bertran, Sector II, Demarcació del Barcelonès. 21 anys.
Estudiant de Filosofia. Animador
de Truc i adjunt de Truc al Sector II.

Com treballeu la participació dels trucaires?
El motor de la branca i de la presa de decisions
ha de recaure en els trucaires. A principi de curs
vam instaurar tots junts un espai similar al consell,
l’akelarre, amb ordre del dia, acta, etc., per tal de
tenir un moment on tots poguéssim dir la nostra.
El dia a dia s’ha anat menjant aquest espai i ha
esdevingut un continu en cada cau.
Truc és la culminació d’un treball i una pedagogia
concreta al llarg de la vida. És el moment en què
realment han d’esdevenir persones crítiques i compromeses amb la societat. La figura de l’animador
és de guia i suport, però progressivament són els
mateixos trucaires els que s’han d’ocupar de tirar
endavant les decisions i els projectes.
I la seva participació més enllà de l’escoltisme i el
guiatge?
En aquest cas intentem proporcionar-los totes les
informacions possibles de col·laboració, creació i
cooperació amb la resta de la societat, per tal d’oferir
un ventall més ampli d’oportunitats per participar.
Som conscients que els caps del cau han de ser
persones participatives, compromeses i crítiques,
però si realment volem canviar la societat cal que
aquesta manera d’actuar també es doni en altres
associacions. Truc és la branca ideal perquè participin en altres entitats i associacions: diables,
geganters, castellers... A més, el servei va molt lligat a aquesta branca, és la mostra observable de la
voluntat de canvi i millora de la societat, i per això
potenciem projectes que provoquin una millora en
el territori i/o en la qualitat de vida de les persones.
Com hauria de ser la participació dels trucaires?
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La participació dels trucaires hauria de ser sincera
i compromesa, defugint dels tòpics, fruit d’un progrés personal al llarg de la seva etapa al cau. Per mi,
Truc no només és servei, malgrat sigui una bona
eina per treballar la consciència global.
El sistema de participació que utilitzem determinarà l’apoderament de les persones que formem.
Més enllà que tothom tingui veu en les decisions,
tots tenen el mateix dret per opinar i per ser escoltats, però també tots tenen el deure de valorar les
opinions dels altres i comprometre’s per tirar endavant els objectius comuns.

Text: Ignasi Llobera (membre del Consell de Redacció)
Enric Zaldo
AEiG Sant Nicolau, Demarcació
de Girona. 23 anys. Estudiant
d’Educació Social. Cap
d’agrupament i animador de Truc.

Creieu que la unitat de Truc és idònia per
treballar la participació?
La unitat de Truc està formada per joves presumiblement crítics, compromesos i que fan servei.
Això fa que a vegades ens sigui més fàcil plantejar-nos un treball de participació de “cara a fora”.
No obstant això, crec que totes les persones d’un
agrupament haurien de poder treballar la participació, tant externa com interna, ja que formen part
d’una associació i també d’una societat.
La participació es treballa des de CiLL i no es deixa
de practicar mai. El nivell de decisió dels infants
i els joves va augmentant a mesura que creixen,
i és a Truc on podríem dir que ja volen sols. Truc
generalment és una branca amb un nombre reduït
d’escoltes i guies, i això fa que entre ells siguin
capaços de repartir-se tasques i responsabilitats per
assolir objectius comuns. És una de les fortaleses del
petit grup, que potenciem en totes les branques.
A la vostra Demarcació hi ha un projecte
específic per a Truc. Com hi participen els
vostres trucaires?
A la Demarcació de Barcelonès hi ha el projecte
de construir una Xarxa Truc a partir de trobades
d’intercanvi: la Fira d’Entitats i trobades de Truc
(Macrotruc). Ho organitza de forma cooperativa
la Comitruk (trucaires motivats d’agrupaments de
la Demarcació), la Taula d’Adjunts (adjunts de Truc
dels quatre sectors) i l’Equip Truc. Els nostres trucaires hi participen de manera activa. Aquest any
han optat per reformular la creació de la Xarxa
Truc, i han establert la coneixença i la cooperació
com a pilars per on començar a construir la xarxa.
A la Demarcació de Girona, la Trucada se celebra
cada any a una localitat diferent, i l’agrupament
d’aquell municipi és qui se’n fa càrrec. Els trucaires i els caps de l’AEiG Sant Nicolau la vam preparar el curs passat. Vam donar molta importància al
lleure i el coneixement entre els diferents agrupaments. Pel que fa al servei, vam actuar pel patrimoni natural i cultural del poble realitzant una
activitat als voltants de les mines de Can Palomeres, un espai molt estimat pel nostre agrupament.

Oriol Clèries Tardío, formador de FOCA del Sector
I (Demarcació del Barcelonès)

Oriol Nicolau, comissari del Sector IV (Demarcació del
Barcelonès) i formador.

Aquest ha estat el meu primer any com a formador de FOCA i, per tant, el primer any de
contacte amb l’Escola de Formació des de dins.
En aquest temps ha estat obert el debat de
com els formadors hem de participar a dins del
Moviment i se’ns ha convidat a alguns espais
per donar la nostra opinió. Tot i això, sempre
que he tornat d’aquests espais, ho he fet amb
un sentiment de frustració i una sensació de ser
poc escoltat, com si les decisions ja estiguessin
preses abans d’obrir el debat.

Tenim un debat present i pendent en moltes
esferes de la nostra vida social (al qual a MEG no
som aliens) que rau en la premissa bàsica que
no ens agrada que d’altres prenguin decisions
per nosaltres; és a dir, que volem prendre part
en l’acte de decidir. Però com ho hem de fer per
participar bé?

Crec que l’Escola de Formació (EF) que tenim
actualment no és el màxim de forta que podria
ser; falten espais de treball conjunt entre formacions. Actualment, tenim una EF de bolets
en què cada equip de formació ho fa a la seva
manera i com li sembla. Hi ha pocs espais en
els quals compartir els recursos, les idees i
els continguts de les formacions. No defenso
l’homogeneïtzació de totes les FOCA de Catalunya pel que fa als continguts, però sí tenir una
heterogeneïtat treballada en aquest sentit.
A més a més, en l’àmbit de presa de decisions
quant a les normatives, la documentació, i fins i
tot participació en el Moviment dels formadors,
ens representen els RP, persones que (majoritàriament) no viuen les formacions com nosaltres. Ens
representen el millor que poden i moltes vegades
ho fan molt bé, però no tenen la informació i les
vivències de primera mà com nosaltres.
Jo somio en una Escola de Formació més participativa, en què es treballi més en xarxa amb la
resta de formacions..., però això no és possible
si els formadors no ens l’apoderem! És clar que
serà més feina i més hores a invertir (que no
en fem poques), però en sortirem beneficiats, i
l’Escola de Formació que en resultarà serà més
forta i més nostra.
Ara per ara, però, ens toca anar-hi, participar-hi i
donar la nostra opinió en els espais que ja hi ha,
per així construir l’Escola de Formació que nosaltres volem. Com va dir Gandhi: “Sigues el canvi
que vols veure al món”.
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Com participem?

Comencem pel més bàsic, potser el que ens fa
falta és aprofundir i repensar un bon joc democràtic. Aquest necessita espais de participació i
regles clares, valors i dinàmiques consensuades
entre tots els membres que a la vegada combinin elements de democràcia directa, representativa i deliberativa.
Hauríem de seguir per altres aspectes profunds,
com ara una comunicació bona i fluïda entre els
membres, que passa per ser capaços d’aprofitar
de manera útil l’allau d’informacions que generem. Un bon treball en equip, amb cooperació i
coresponsabilitat, és bàsic, i cal que estigui fet
de forma inclusiva però alhora eficient. Afegiríem la confiança entre els diversos membres,
clau en qualsevol equip en què hàgim de jugar
rols diferents.
Finalment es tracta de cercar l’equilibri entre
tots aquests factors. Ens hem de preguntar quan
i com hem d’enfocar la nostra participació, cap a
on hem de dedicar els esforços com a caps, com
la nostra tasca del dia a dia al cau s’ha de conjugar amb participar en espais més generals de
l’associació... Tenim feina!
A l’Escola de Formació, igual que en tots els
espais escoltes, hauríem de recrear aquelles
maneres de funcionar que ens permetessin ser
part activa en la presa de decisions. Ens hem de
sentir partícips i hem de poder participar. No
existeix una vareta màgica, però potenciant-ho
tot tenim una font inesgotable d’aprenentatges
i eines per seguir transformant el món.

Dossier

Formadors en el Moviment...
Formadors en moviment?

Dossier

AEiG Xaloc
(Demarcació de Tarragona)
AEiG Rudyard Kipling
(Sector IV, Demarcació del Barcelonès)
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Projectes de
participació
Projecte: Desperta · Unitat: Truc
“Durant el curs passat els Truc 2 de l’Agrupament
Escolta i Guia Xaloc vam embarcar-nos en el projecte Desperta. Havent vist la necessitat de generar crítica social a la nostra ciutat (Tarragona),
vam decidir començar un moviment que, mitjançant les xarxes socials, generés debat i plantegés temes candents de la societat en què vivim.
El projecte va començar el mes de gener i es va
estendre fins al juliol, i va tractar cada mes un
tema diferent (gènere, ecologia, noves tecnologies...). A partir de cartells, fotomuntatges, edicions de vídeo, cites literàries, etc., anàvem obrint
diàriament temes de debat i exposant problemàtiques que vèiem.

Aquest projecte ens va servir molt en l’àmbit personal, ja que abans d’encetar cada tema ens formàvem internament fent descobertes o xerrades
i debatíem sobre com enfocar cada tema. D’altra
banda, estem molt contents de tot el que vam
aprendre, treballar i compartir amb la ciutat: tot i
ser conscients que el nostre grau d’incidència va
ser més aviat petit, ens sentim satisfets d’haver
aportat el nostre granet de sorra i de veure que
altres persones de la ciutat van sentir interès pel
projecte i ens van ajudar a mantenir-lo actiu.”

Projecte: Consell d’Infants del Cau · Unitat: totes
“L’objectiu d’aquest projecte és donar veu als
infants en totes les decisions possibles que els
afecten de forma directa. El Consell d’Infants del
Cau és un grup de nens i nenes de l’agrupament
que ofereix als caps el seu punt de vista, expressa les seves necessitats i suggereix propostes
pròpies. Es basa a ajuntar un nen i una nena de
cada unitat com a mostra representativa i fer
una trobada cada dues setmanes per debatre
amb confiança sobre el que no els agrada del
cau i, aleshores, buscar-hi alternatives.
Depèn de les idees o dels projectes que es
vagin escollint, aquests hauran de ser realitzats
pel Consell, pels caps o per tot l’agrupament.
Per exemple, es poden crear projectes per als
nostres locals, es poden proposar activitats i
temes per a les trobades d’agrupament...

Hi ha moltes decisions que prenem els caps
que podrien comptar amb l’opinió dels nostres nens i nenes, que són les persones per a
les quals ho estem creant tot. Així, nosaltres
podrem escoltar un punt de vista diferent i
els infants podran intervenir en decisions més
enllà de la seva unitat, i se sentiran el cau una
mica més seu.”

Una de les accions més impactants que a principi
dels anys cinquanta va portar a terme la branca Guies
o Ròvers, quan feia poc temps que en Raimon Galí
havia assumit la responsabilitat de dirigir-la, va ser
“l’operació Casserres”. Es tractava de reconstruir el
monestir de Sant Pere de Casserres, en el terme de
Roda de Ter, situat en un promontori voltat pel riu,
que avui és un embassament (el pantà de Sau). Les
dificultats per accedir-hi van fer que calgués construir
un pont sobre el riu Ter per poder-hi arribar.
Cal tenir present que, a més de les dificultats de tot
tipus que representava actuar sota el règim dictatorial
que hi havia en aquells temps, s’havien de superar les
diferències inherents a la complexa diversificació del
propi moviment escolta de casa nostra.

L’experiència del Pont de Caserres va marcar al seu
temps una fita important en la consolidació de
l’escoltisme català. No era fàcil definir propostes que
aconseguissin l’adhesió de les diferents organitzacions escoltes que hi havia al nostre país. Potser aquí
rau la gràcia principal d’aquesta acció.
Aquest text és una adaptació de les “Monografies de la
història de l’escoltisme”, fascicle 4: “Operació Casserres”.
El trobareu a:
www.escoltesiguies.cat/
publicacio/103

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

Accés a les
assegurances
de la FEEC
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Història de l’escoltisme: l’“Operació Casserres”
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Aquest estiu, cap campament sense cim!
Text: Pol Ruiz (tècnic del Servei de Projectes)

Des del delta de l’Ebre fins al cap de Creus, des de la
costa de Llevant fins a la plana de Lleida, des de la
Catalunya interior fins a les muntanyes dels Pirineus...
Sigui on sigui que feu els campaments, de ben segur
que teniu a la vora un cim que us està esperant. N’hi
ha de petits i de grans, de fàcils i de difícils, per a totes
les edats, per als més agosarats... Feu un racó en la
vostra planificació i reserveu un dia per a gaudir de
la muntanya tot fent un cim, una oportunitat per a
connectar amb la natura i amb el vostre interior tot
assolint un repte fascinant.

Per a saber quins són els cims que teniu a prop del
vostre campament, podeu consultar el mapa interactiu que ha creat l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en què recull els 100 cims més emblemàtics de
Catalunya, en funció de la significació geogràfica, la
rellevància dins del món de l’excursionisme i la notorietat cultural, històrica i emotiva. Hi trobareu informació detallada de cada cim, com ara la serralada a
la qual pertany, la cota en què es troba, el municipi i
la comarca, la latitud i la longitud, així com una fitxa
completa amb les característiques més destacables.

El Taga
comarca

Ripollès

cota

2.039,87

fitxa

CE-290083006

Un mapa interactiu
de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya recull els 100 cims
més emblemàtics de Catalunya

Font: wikipedia

lat

42.280717

lon

2.209897

municipi

Ribes de Freser

serralada

Serra de Conivella

Busca el cim més
proper al lloc on
vagis de campaments
i planifica l’ascensió
amb l’ajuda de les
fitxes

Per a consultar el mapa i accedir a les
fitxes, entreu a l’espai web de l’eix del
curs (Re)Fent Camí:

Refent camí

www.projectes.escoltesiguies.cat/refentcami/
estatic/100-cims
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Fitxa del cim: el Taga
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Una reflexió envers l’espiritualitat i la natura en l’escoltisme
desenvolupar l’atenció plena, la concentració serena,
el goig íntim de redescobrir una felicitat més propera,
senzilla i autèntica. Tan bon punt ens allunyem dels
indrets pertorbats, la natura ens regala aire i aigua
purs, olors, colors i fruits silvestres plens de vitalitat.
Ara bé, per reconnectar en profunditat amb la natura
no n’hi ha prou amb afinar les facultats racionals, sinó
que cal dirigir-se al que Francesc Torralba anomena
intel·ligència espiritual. Calen propostes adreçades a
les nostres facultats interiors: l’atenció i l’esguard net,
la intuïció de cor, l’autodeterminació, la creativitat,
el sentit dels límits, la transparència i la receptivitat,
l’equilibri interior i exterior, la capacitat de sacrifici i la
generositat, la vivència plena del present...
La natura no només és la nostra mare —la mare
Terra— que ens acull i nodreix generosament, sinó
també la nostra mestra. Estem realment oberts, però,
al seu ensenyament? Tenim clars tots els beneficis
físics, anímics i espirituals que reporta el restabliment d’un contacte profund amb la natura?
La natura ens fa tornar humils, ens mostra el lloc
que tenim dins l’ordre universal, la nostra fragilitat
i dependència total dels elements —començant per
l’aire— i els innombrables éssers vivents, sense els
quals no podríem subsistir ni un dia. La seva bellesa
inesgotable, sempre renovada, ens entusiasma, així
com admirem el seu llenguatge autèntic i verídic.
Per més que la intentem enganyar, ella sempre ens
diu la veritat, i té sempre la darrera paraula. La calma
i la serenitat de viure els ritmes naturals, indiferents a
l’agitació i els neguits, són el perfecte antídot contra
la pressa i l’estrès. La natura ens ajuda a retrobar els
nostres bioritmes, a gaudir d’harmonitzar-los amb
els seus, si ens atrevim a endinsar-nos-hi amb temps
per davant i sense màquines. Tant de dia com de nit,
ens ofereix silencis exteriors —rics de sons, cants
i remors— que ens ajuden a retrobar el nostre silenci
interior, regenerador i vivificador, del qual flueix
qualsevol creació autèntica.

Totes les grans tradicions espirituals de la humanitat fomenten les mateixes virtuts essencials, que
s’estenen més enllà de la comunitat humana, envers
tots els éssers vivents: humilitat i respecte reverent
envers la vida, la natura, que a més de mare i mestra és
percebuda com una manifestació o revelació divina.
La crisi sistèmica que ens ha tocat viure és una gran
oportunitat. Les seves causes pregones tenen molt
a veure amb la dessacralització, tant de la natura
com del nostre propi ésser. Per tant, ens pot estimular a recuperar el sentit d’allò sagrat. Perquè no
podem a estar en pau amb la Terra sense estar-ho
amb el cel, i viceversa.
L’escoltisme ofereix experiències vitals, sanes i joioses en la natura, però crec que hauria d’anar més
enllà, i plantejar-se com oferir més i millors experiències espirituals, mitjançant una reconnexió més pura
amb la natura. I això, a casa nostra, crec que demana
un llenguatge inclusiu, que aculli totes les creences
(o la seva absència). Perquè l’ensenyament espiritual
de la natura és universal i irrefutable; s’adreça a tots i
el reconeixem en la nostra pròpia essència.

el Correu__92__estiu

Josep M. Mallarach
Però encara hi ha més: la natura ens ofereix una coral
polifònica de missatges positius, unificats, coherents,
amb exemples sublims d’ordre, harmonia, equilibri
i cooperació...; cosa que no exclou alguns càstigs fulminants, si resulta necessari. Ensenya saviesa als qui
tenen ulls per veure i orelles per escoltar... i contemplar. I, amb gran paciència, ens ofereix estímuls per a

Geòleg i consultor ambiental independent, va ser promotor de la salvaguarda de la zona volcànica de la Garrotxa
i primer director del parc natural de la zona (1985-91). Va
formar-se i investigar als Estats Units i actualment treballa
per a la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
(UICN) i exerceix la docència en diverses universitats. Va ser
membre de l’AEiG Nostra Dona del Tura d’Olot.

Les noves tecnologies han arribat al món de
l’excursionisme i això obre noves possibilitats,
com ara més informació amb un accés més fàcil
i l’oportunitat de compartir les experiències amb tot
el món. Cada vegada més, per preparar una excursió, cerquem la informació a Internet i ens descarreguem els tracks per seguir la ruta gràcies al GPS.
Davant el nou paradigma que comporta el fet
de conèixer exactament on som, cal que deixem
d’ensenyar els mètodes d’orientació tradicionals?
Segons en Jaume M. Batista i Roca, a la revista Papers
de Joventut, “Les tecnologies són per ajudar i s’han
d’entendre des de la base, perquè la tecnologia
sempre pot fallar. De ben segur que si treballem
l’adquisició d’un bon aprenentatge de la orientació,
ens permetrà sempre d’adaptar-nos a les noves
aplicacions i futures possibilitats. [...] L’excursionisme
ofereix uns avantatges formatius excepcionals que
mai hem de perdre [...] com l’assoliment d’una major
confiança en nosaltres mateixos” (www.diomira.net/
revistes/papers/pdf/p77/77p020.pdf).
Sense perdre aquest potencial educatiu que
implica el dependre de les pròpies capacitats per
aconseguir un objectiu, val la pena aprofitar els
avantatges addicionals de les noves tecnologies en
les excursions i les rutes del nostre dia a dia al cau.
Aprofitant aquestes eines, a Campaments i Més
hem incorporat, a les fitxes dels terrenys, tracks
d’excursions a l’entorn proper. Per ara, en trobareu
als terrenys de Sant Joan de l’Avellanet, Riugréixer,
La Planassa, Poblenou del Delta, Rectoria de la Vola
i El Dolmen Màgic. Si feu una excursió des d’un
terreny d’acampada i marqueu el track, envieunos-el i el publicarem!

Webcams a llocs de muntanya
»» http://www.ccma.cat/el-temps/cameres/
muntanya/
»» http://muntanyaimeteorologia.blogspot.com.
es/p/cam.html
»» http://www.madteam.net/foro/general/2010-1224-ronda-de-webcams-per-als-qui-sortiran-a

www.campaments.cat

Endinseu-vos en
l’excursionisme digital!
»» Wikiloc: rutes del món
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do
»» Rutes Pirineus: rutes de muntanya, senderisme
i excursionisme
http://www.rutespirineus.cat/
»» Senderos GR: tracks de tots els GRs de l’estat
espanyol
http://www.senderosgr.es/
»» Natura Local: cercador de rutes i excursions
http://www.naturalocal.net/
»» Quikmaps: Creador ràpid de mapes i rutes
http://www.quikmaps.com
»» Els Parcs de Catalunya en Street View
Es poden recórrer virtualment dins Google Maps
un total de 21 rutes de senderisme pels Parcs de
Catalunya.
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medinatural/parcs-street-view/index.html
»» Vissir 3: servidor de mapes de l’Institut Geogràfic i
Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.cat/vissir3/
»» Geoshow 3D: cartografia dinàmica de muntanyes
catalanes
http://www.geoestel.com/ftp/geoestel/
geoshow.htm
»» Comunitat Madteam. Comunitat virtual amb
fòrums i informació col·laborativa sobre muntanya
http://www.madteam.net/
»» Camp to camp: web col·laborativa dedicada als
esports de muntanya
http://www.camptocamp.org/
»» Geocaching: activitat de trobar i amagar «tresors»
a qualsevol lloc, amb l’ajuda del GPS
https://www.geocaching.com
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Text: Servei de Campaments i Més
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Com afecten les noves tecnologies a les excursions?

Espai muntanya__24

Vers al Pedraforca

Text: Núria Domènech i Oriol Rios · Fotos: Anna Maria Capdevila i arxiu MEG

Excursió per camins de mots. Descoberta poètica de l’entorn. Grimpada valenta a
la pròpia inspiració!
Encara no ha sortit el sol quan ens llevem a les lliteres del refugi on va morir Lluís Estasen —pioner
de l’alpinisme i l’escalada al nostre país— el dia que
va pujar per col·locar-hi la primera pedra. Esmorzem i sortim del refugi nerviosos, esguardats per
l’imponent cara nord i amb els dubtes de saber-nos
capaços de grimpar fins al punt més alt. Prenem les
botes ordenades a l’estanteria de l’entrada i dins hi
trobem uns versos de Miquel Martí i Pol, que llegim
mentre ens les cordem ben fort.

—amb la mirada— alguna marmota dormilega. De
cop, els caps s’aturen i ens reunim tots en una clariana. No sabem si anar a buscar la coma de l’esquerra o
seguir torrent amunt. Renoi, com ens falla la memòria!
Busquem el mapa entaforat al bolet de la motxilla.
Quan l’obrim, en cau una pàgina de llibre arrancada.
¿Quin sol desdentegat
em somriu des d’un món
que vaig conèixer fa
molt de temps i que he oblidat?

Cada matí, abans de sortir de casa teva,

Ocells salvatges s’han menjat les molles

renta’t els ulls amb aigua destil·lada

que vaig anar deixant per fer camí.

i frega’t les arrugues amb paper de vidre.
Com el peix que remunta tossudament el riu,

Maria Mercè Marçal

afua el gest, que l’aigua no et deturi,
i aprèn-te bé el contorn de cada pedra.
Cada matí, abans de sortir de casa teva,
glopeja vent per la finestra oberta,
mastega arrels d’herbes amargues,
perfuma’t les aixelles amb llimones
i esmola’t dents i ungles,
que, quan mudi la lluna,
i mudarà, company, d’això no en dubtis!no t’hagis d’aplicar pegats ni untures
per suportar l’impuls de noves marees.
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Miquel Martí i Pol

I comencem a flanquejar suaument el peu de la
paret que ens vigila. Veiem les orelles del gat i el dit
d’en Riambau mentre comencem a pujar suaument,
i busquem la canal del coll del Verdet. Esbufeguem
de valent mentre travessem prats verds i empaitem

Amb les engrunes de les galetes que han sortit també
del bolet (i que han servit per fer un bon mos) dibuixem
el camí sobre el mapa i reprenem la marxa cap a la petita carena que mena al coll.

Cos meu: què em dius?
Com un crucificat
parles per boca de ferida
que no vol pellar
fins cloure’s en la mudesa:
inarticulada

Escombrem les poques pedres que queden tartera
avall… En quedarà alguna per quan els nostres castors
siguin pioners? Cal anar alerta per mantenir l’equilibri.
Els genolls ens aguanten i perdem altura ràpidament.
Arribem al camí que han obert per intentar preservar el
que queda de tartera —ostres, tu, això sí que és inventar-se un camí!—, que ens condueix directament al
bosc. Cal fer una parada, obligada, a buidar les botes de
pedres que no volem endur-nos cap a casa. Comença
a pondre’s el sol i tranquil·lament acabem de rodejar
la muntanya. Ja veiem la llum que s’esmuny per les
finestres del refugi. Fem els darreres passos en un silenci còmplice, guiats per l’olor del sopar calent que ens
espera al refugi. Abans d’entrar-hi, encara contemplem
les llums que s’apaguen a la forca i pensem en el petit
cim que avui hem compartit, i en tots els petits cims
que ens esperen, en aquest llarg camí que anem obrint.

paraula viva.
Maria Mercè Marçal

Ja tenim el cim a tocar i veiem com la senyera que hi
oneja es va fent gran a cada moment. Últims metres
verticals i coronem els 2.506 metres del pollegó superior del Pedraforca. Esguardem l’horitzó i intuïm el mar
i Montserrat darrere la Gallina Pelada. Seiem entre
les roques i rebusquem dins les motxilles l’esperada
recompensa per l’esforç en forma de fuet, tomàquet
i pa cuit amb llenya. Omplir l’estomac ens retorna les
forces i l’energia per encarar la baixada. El sol ja ha culminat fa estona i és hora de fer cap avall.

Això passava a la tardor i els mots
no delataven cap ruptura.

Baixem de salt en salt tot dissimulant alguna culada
fins a l’enforcadura i parem a recordar-ne la destral del
gegant que creà tal esvoranc.

No podia sinó fer una tarda benigna
perquè cap gest no fos
desmesurat o estèril.
Deies: que lentament es pon el sol

FILL DE PEDRAFORCA

i com pella la nit entre les fulles.

Pedraforca esporuguit

I callaves, després.

s’esmunyí un dia boirós

Assaborir el silenci és una molt

sota la destral d’un gegant

discreta forma d’estimar. Les mans

que li partí el dors en dos.

que dibuixen paraules,

De la ferida a la plorosa roca

i els ulls solars, i el bleix tan pròxim.

n’aparegué un nen vestit d’amor

Ja no caldrà, d’es d’ara, que tornem

que per galtes tenia petons encesos

a mirar més enrere.

i per ulls tot l’horitzó.
Ara la roca està guarida
i ha desaparegut el malvat gegant
i l’únic que li obre la ferida
és l’enyor del seu infant.
Maria del Mar Macià Parris

Miquel Martí i Pol

Espai muntanya__25

Arribem al coll del Verdet. Hi bufa un fort vent i ens
abriguem mentre contemplem Gósol i les petites tendes del campament als nostres peus. Alcem la vista
i mirem el que ens queda. El cim s’intueix a prop i aquí la
cosa es posa dreta. Des de la distància fa respecte, però
la por no pot servir per quedar-se assegut. Grimpem
cresta amunt i ens enfilem sobre el núvols. Ben atents
i sense mirar gaire a baix, ens concentrem a col·locar
bé els peus i les mans. En silenci, intentem oblidar el
cansament. La concentració és absoluta.
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Descobertes d’hivern: la Sagrada Família, l’Urgell i les Garrigues
Text: basat en les cròniques de Francesc Serra i Joan Gascó i les de Joan Millán. Foto: Jordi Canet i Ernes Ramos

D’ençà del darrer número d’El Correu hem realitzat un
parell d’actes.
Matinal a la Sagrada Família el 12 de desembre
En la visita vàrem tenir el privilegi de tenir com a guies
Jordi Bonet i Oriol Molinas (el darrer fou escolta).
El 1883 el jove arquitecte Antoni Gaudí va convèncer
els promotors de canviar el projecte de Francesc de
P. Villar amb un proposta que retria culte a la Sagrada Família i que tindria tres façanes amb divuit torres
de diferents alçades. Inicialment, només es va construir de manera completa la façana del Naixement,
a fi que la seva generació pogués albirar-ne l’abast,
i això actués de reclam. Des del tancament del sostre
del temple el 2010, la contemplació des de l’interior és
una experiència d’una bellesa i d’una emoció indescriptible.

El 7 de febrer a l’Urgell i les Garrigues
A l’església parroquial de Bellpuig vàrem visitar el
mausoleu de Ramon Folch de Cardona. És el monument escultòric més important que tenim al nostre
país del període del Renaixement. Té un concepte
arquitectònic entre la figura d’un arc de triomf i la
façana d’un palau amb balcons i finestres on apareixen diversos personatges. L’obra fou encarregada
per la vídua Isabel de Requesens i realitzada a Itàlia
amb marbre de Carrara. D’allà ens vàrem desplaçar al
convent de Sant Bartomeu, construït durant el primer terç del segle XVI, d’un estil gòtic que es pot veure
a l’església i a les galeries inferiors del claustre. També
destaca l’escala de cargol sense columna central.
Seguidament l’expedició va dirigir-se cap el jaciment
d’Els Vilars. Aquesta fortalesa va ser construïda cap el
segle VII aC i té un valor excepcional per tota la informació que ens ha pogut donar sobre el poble ilergeta. Fou habitada per unes 200 persones de manera
ininterrompuda durant 400 anys. Cap raó traumàtica
ni violenta n’explica l’abandonament a mitjan segle
IV aC. El recinte no va ser destruït, sinó simplement
abandonat.
Vam dedicar la tarda a aprofundir en la cultura de
l’oli visitant, en primer lloc, l’antic Molí de l’Argilés,
a Arbeca, que ha conservat les premses antigues i a
partir del qual es pot entendre bé com es feia abans
l’extracció de l’oli. Va ser interessant anar després a
visitar la cooperativa local, dotada d’instal·lacions
modernes i molt efectives. Finalment, vam visitar dues
explotacions d’oliveres. Les explicacions que ens va fer
el presidents de la cooperativa sobre com es fa la collita de l’oliva, els diferents tipus i qualitats, l’acidesa, les
denominacions... ens permeten considerar-nos ara
gairebé uns entesos en la matèria.
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Entrevista: Gent de Moviment

“La participació
i la gestió de conflictes
han d’anar de la mà”
Neus Andreu és membre de la cooperativa
Fil a l’Agulla, dedicada a generar processos
de transformació personal i col·lectiva,
i exresponsable pedagògica del Sector I.
Actualment exerceix de facilitadora de grups
i és experta en el treball de processos.
Text: Adam Peribáñez (membre del Consell de Redacció)
Foto: cedida
Quin és el major repte a l’hora de ges-

que un pas molt necessari és no des-

guanyarà en fluïdesa. El conflicte es

tionar la participació en un grup gran?

lligar la part de treball més personal i

torna impossible quan els dos rols es

En els sistemes democràtics més macro,

de treball intern a l’hora d’afrontar una

queden encallats. La clau és entendre

com Minyons, podria ser el tema de la

decisió i acceptar una postura oposada

les dues postures a fons per poder faci-

quantitat i la qualitat. És normal que

del procés macro de presa de decisions.

litar el diàleg i la participació, de mane-

sigui la majoria qui marqui la presa de

També és molt important el treball amb

ra que s’arribi a punts comuns.

grans decisions, perquè si no és molt

les figures de lideratge i el seu apode-

difícil funcionar, però també és com dir

rament, i el transformar les decisions en

Abans has mencionat el treball de pro-

que el que pensa la majoria és allò real-

fets, que és un procés molt més difícil.

cessos, que és una de les teves espe-

ment rellevant. Cal tenir present que les

“El treball de processos
ajuda a treballar els
conflictes a tots els
nivells”

cialitats. En què consisteix?

diferència, la dissidència. És complicat

Parlant de líders, de quines eines dis-

de veure les coses. Pel que fa al treball

lidiar amb ella. Estem oberts a escoltar

posem per fer més eficaç la participa-

amb grups, un dels grans eixos és la

a tothom fins que escoltem coses que

ció representativa?

democràcia profunda. Arnold Mindell,

no ens agraden, llavors hem de veure

A l’hora de treballar la democràcia i la

l’impulsor d’aquesta idea, veu la demo-

com ho fem. Per tant, la participació i

participació amb figures de lideratge,

cràcia massa centrada a gestionar i

la gestió de conflictes han d’anar de la

des de la perspectiva del treball de pro-

distribuir el poder de forma equitativa.

mà, i aquest és un dels grans reptes de

cessos, sempre ho fem a diversos nivells

Això és important, però la democràcia

la participació.

alhora. Un és el nivell individual, en el

profunda no ho considera suficient i vol

minories, des de sempre, han estat les
que han portat el progrés a les societats i també a les associacions. El que
no acaba d’aconseguir la democràcia
en relació a això és poder gestionar la

El treball de processos és més una mirada que un metodologia. Es pot aplicar a
grups de totes les dimensions, fins i tot
a nivell de societat. Té una gran vessant
d’aplicacions, pel fet de ser una manera

qual és molt important que la figura del

fer un pas més. Mindell es planteja que

Existeix la bona i mala participació?

representant reconegui a l’àmbit intern

la democràcia, que està molt lligada a la

Com la podem potenciar?

la part que sintonitza, tant amb una

participació, ha de facilitar processos de

És molt difícil parlar de bona o mala

postura com amb una altra. A nivell de

presa de consciència. No només preocu-

participació. La simple voluntat per part

subgrups, parlant de Minyons posaríem

par-se de qui té el poder i qui decideix,

d’una entitat o un grup d’incentivar la

com a exemple a les TACAs o TAPEs,

sinó ser conscients de com s’han pres

participació ja és un gran què. També és

treballar i treure a la superfície què hi

aquestes decisions, quin impacte tenen

veritat que quedar-nos amb les volun-

ha al darrere de les dues postures, més

en les persones i quin paper han tingut

tats i intencions no resol els problemes.

enllà de la pròpia decisió. Això moltes

aquestes persones en la presa. Busca el

Escoltar opinions oposades ens con-

vegades ens pot portar ja a consensos,

canvi real i de consciència, i també saber

fronta i l’instint natural de les persones

o com a mínim a una major comprensió

gestionar les minories de manera no

no és d’obertura. Tot i això, aquesta és

de quina és la situació. Això també es

repressiva, cosa que facilita la partici-

una actitud molt educable i que no s’ha

pot treballar a nivells més generals, com

pació continuada. El treball de processos

treballat gaire en la nostra societat. No

en un Comissariat General. Si tothom

ajuda a treballar els conflictes a tots els

parlaria de mala participació, però sí

fa aquest treball, instantàniament es

nivells, tant superficials com emocionals.

