
Proposta 1: 

Incorporació d'una secció al document ex: X.-Comunicació. On s'inclouen els articles 
següents, aquesta proposta és d'incorporació conjunta, és a dir, de l'1.1 a l'1.3.  

 

PROPOSTA1.1: LLENGUATGE INCLUSIU. 

Text:  

"x.1.- La FEV, les associacions i els agrupaments escoltes faran servir l'ús del 
llenguatge inclusiu en la seua documentació, les seues publicacions i els seus 
elements de comunicació de manera habitual i constant".  

Justificació: 

La configuració i l'ús del llenguatge és un reflex de la ideologia. Aquest codi ètic està 
ple de referències a la inclusió i a la no discriminació, com a part de la ideologia 
escolta. Per tant, cal plasmar aquest llenguatge en les nostres comunicacions.  

 

PROPOSTA1.2: APOSTA PEL VALENCIÀ AMB UNA CODIFICACIÓ DIGNA.  

Text [2 articles]:  

"x.2- La FEV i les associacions membre consideren el valencià la seua llengua pròpia i 
aposten per la seua promoció i defensa. Per això, es farà un ús preferent d'aquesta 
llengua en les publicacions escrites o audiovisuals, principalment en aquelles 
situacions en les quals per principis de simplificació, senzillesa i immediatesa només 
es faça servir una llengua".  

"x.3- En l'ús del valencià, s'emprarà un model de llengua estàndard convergent amb 
els altres escoltes que comparteixen la nostra llengua. Així mateix, es tindrà 
especial cura en la correcció dels textos i s'evitarà l'ús de traducció automàtica sense 
revisió".  

Justificació: 

La fonamentació principal per a la seua incorporació la trobem a la Carta a FEV. En 
el document explicatiu de la Carta FEV, pàg. 12 diu: "La FEV s'emmarca en un 
territori amb una llengua, una cultura i una identitat col·lectiva pròpies, fruit de la 
nostra història. Conscients d'aquesta realitat i de la riquesa que suposa apostem per 
la seua promoció i defensa,[...]". Segons la carta, la FEV aposta pel valencià com a 
llengua normal. Per això, no hi ha més promoció que l'ús com a llengua principal i el 
seu ús amb una codificació digna i correcta. Car, de vegades, l'ús de la llengua 
sembla fet de tràmit i moltes vegades dificulta la comprensió dels textos, a més de 
la mala imatge com a entitat que es dona a un sector de la població/associats. Per a 
reforçar aquesta idea, vull llançar una reflexió: ens presentem a les subvencions de 
promoció del valencià i en rebem una xicoteta quantitat, complim escrupolosament 
amb allò que diuen les convocatòries, però internament l'ús que es fa de la llengua 
en comunicacions i documentació planteja dubtes si es fa una promoció del valencià 
adient i real, tenint en compte aquells agrupaments que fan servir un valencià 
normatiu com a llengua vehicular.  



PROPOSTA1.3: CULTURA LLIURE (DOMINI PÚBLIC, COPYLEFT, CREATIVE COMMONS 
O SOFTWARE LLIURE).  

Text [2 articles]:  

"x.4- Tota creació intel·lectual promoguda per l'estructura FEV, o de les associacions 
membre, i realitzada pels seus equips de treball serà publicada seguint la filosofia 
de la cultura lliure, rebent la llicència corresponent en cada cas".  

"x.5.- En el cas de la contractació d'una persona o empresa per a desenvolupar 
aquesta tasca es pactarà la forma de la propietat intel·lectual".  

Justificació: 

Aquesta proposta es basa en posar per escrit una praxi que es porta fent, que jo 
tinga constància, des de 2007. La FEV aposta per la compartició del coneixement 
com a un patrimoni de totes les persones. Així mateix, l'opció per la cultura lliure no 
respon a criteris mercantilistes sinó a ètics i es correspon amb els ideals d'altruïsme i 
servei a la societat sense esperar res a canvi. D'altra banda, la segona part de la 
proposta es vol incorporar al codi ètic per a preservar el dret a la propietat 
intel·lectual de la persona externa a la nostra entitat.  

 

Prosposta2: 

Estalviar el concepte "Altres" per tal de tindre sempre títols descriptius.  

Descripció:  

El punt "10.- Altres" siga refós amb el punt "6.- Proveïdors", seguint la numeració 
establerta.  

Justificació: 

Hi ha una estreta vinculació conceptual entre ambdós punts, ja que els dos 
desenvolupen els aspectes ètics de la selecció de proveïdors i elements de consum el 
punt 6 amb la vesant procedimental i el punt 10 aspectes de la realitat del proveïdor 
en aquest cas de serveis financers. Així mateix l'actual 10.3 fa referència a aspectes 
de consum, la redacció del qual no està gaire clara.  

 

Prosposta3: 

Proposta3: Formació dels dirigents en els aspectes ètics de la gestió.  

Incloure al punt 1.8 com a continuació en un punt i seguit.  

Text:  

“Per tal d'afavorir-ho, es promourà aquest contingut com a part de la formació a 
oferir als membres que desenvolupen aquests càrrecs directius. "  

Justificació: 



En l'escoltisme tenim assumida la formació com a part fonamental d'allò que ens cal 

per desenvolupar la nostra tasca. La formació ens permet obrir els ulls i adquirir uns 

coneixements sobre temes que desconeixíem. Aquest codi ètic s'ha elaborat per tal 

d'assolir una gestió concorde als nostres ideals i gran part d'aquesta evolució tindrà 

lloc en les decisions que prenguen aquests Equips directius. En la formació oferida 

actualment no hi ha continguts específics al voltant d'aquest concepte com economia 

social, conflicte d'interessos i altre aspectes marcadament filosòfics sinó és una 

formació molt concreta. És per això que cal incloure en l'oferta formativa per aquests 

equips ja siga pròpia o externa, per tal que puguen enriquir les seues decisions i 

debats amb aquest contingut. 


