
 

  

 

LLOC 
Saló d’Actes del Jardí Botànic de la Universitat de 

València 

DATA 22/09/2019 HORA 10:15 

SECRETARIS 
Silvia Andrés 

Ignacio Brines 
TIPUS ACTA 

Assemblea General 

Ordinària 

ASSISTENTS:  

- Es constitueix l’Assemblea amb 181 vots: 175 persones acreditades de 34 agrupaments 

i 6 de l’equip General. Al llarg de l’Assemblea s’arriba a 207 vots:  194 persones acreditades 

de 36 agrupaments, 10 de l’Equip General i 3 de Membres d’Honor. Els agrupaments assistents 

són els següents: 

● GS Ain-Karen 

● AE Alcalans 

● AE Altaïr 

● GS Anem Avant 

● GS Argila 

● AE Azahar 

● GS Bitácora 

● AE Brownie 

● AE Cohinoor 

● AE Creixent 

● GS Els Àngels 

● AE Gaia 

● GS Granerers 

● GS Iter 

● GS Kipling 

● AE La Safor 

● GS L’Om 

● AE L’Ombria 

● GS Malki-sua 

● AE Marquesat 

● GS Mowgli 

● AE Orión 

● GS Osyris1 

● AE Pas de Pi 

● GS Pau 

● AE Sant Joan 

● AE Santa Marta 

● GS Seeonee 

● GS Sicània1 

● GS Stella Maris 

● GS Valldigna 

● GS VII Calasanz 

● GS VIII Calasanz 

● GS Wig-Wam 

● GS X el Pilar 

● GS Xaloc 
 

- Persones amb veu però sense vot: 

o Salvador Palomares (Consiliari) 
o Vanesa Amat (Secretària FEV) 
o Óscar Soriano i Rubèn Ferrer (Membres de Friday’s For Future) 
o Jose Gómez (President Scouts Valencians) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

ACTA 

Constitució de l’assemblea. 

Elecció del moderador/a 

Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia 

Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les assemblees anteriors 

                                         

1 Arribada després de la constitució de l’Assemblea. 



Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de Gestió 2016 – 2019 

Votació de la proposta del Consell anterior de canviar el Consell de desembre per Assemblea 

Debat i modificació de les bases de les Beques MEV 

8. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2020 

9. Presentació i aprovació, si escau, del Conveni de Col·laboració amb el Jardí Botànic de la Universitat de València 

10. Entrega dels Mèrits Pedagògics. 

11. Votació per a la incorporació de nous membres d’honor de l’Associació 

12. Constitució de la Mesa Electoral i presentació de les Candidatures a l’Equip General 

Descans 

oració 

13. proclamació dels resultats de la votació 

14. informació llum de la pau 2019 

15. informació festival 2020 

16. informacions diverses 

17. precs i preguntes 

 



1. ACTA 

1.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 

Ivén (EG) dóna la benvinguda i agraeix l’assistència de totes les persones presents. Dóna 

pas a la secretària per a la constitució formal de l’Assemblea. 

Silvia (EG) revisa l’assistència i es constitueix l’assemblea amb 175 vots de 34 agrupaments 

diferents i 6 de l’Equip General, presenta a les persones convidades que tindran veu però 

no vot (tota la informació referent a l’assistència consta a l'inici d’aquesta acta). 

S’expliquen les normes i es constitueix formalment, en segona convocatòria a les 10:15 

hores, l’Assemblea General Ordinària del Moviment Escolta de València. Les normes de 

l’Assemblea i aspectes a tindre en compte són els següents: 

● A l’Assemblea General, igual que als Consells Generals del MEV, l’assistència és 

oberta i per tant es poden incorporar persones una vegada iniciada i constituïda 

l’Assemblea, variant el nombre de persones assistents i de vots per a la constitució de 

majories, la qual cosa quedarà reflectida a l’acta. Durant una votació, iniciada, no es 

poden incorporar persones. 

● En cada punt de l’ordre del dia una persona portarà el punt i hi haurà dos torns 

tancats de paraula, en el cas de necessitar un 3er torn, serà a discreció de la Mesa i del 

moderador. El primer torn serà lliure (sempre que siga concorde al tema tractat al punt) 

i el segon per a respondre a aspectes continguts en el primer. La persona que porta el punt 

no necessitarà demanar torn per a respondre a les preguntes o interpel·lacions dels torns 

de paraula. 

● Pel que fa a les orientacions del vot, en les votacions escaients, seran: blanc, en 

contra i a favor. Existirà el dret d’abstenció on no s'emetrà vot i no computarà per al càlcul 

de majories. En el cas d’existir el vot per escrit aquells vots que es puguen considerar nuls 

no es contemplaran per a la constitució de majories. 

Es pregunta si hi ha cap dubte. No hi ha cap. 

2.- ELECCIÓ DEL MODERADOR/A 

Silvia (EG) proposa a Daniel Agulló (AE Cohinoor) com a moderador per ser una persona 

coneixedora del funcionament assembleari. Ningú no té cap objecció. S’aprova per 

assentiment. 

3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE DEL DIA  

Silvia (EG) procedeix a llegir l’ordre del dia que es va manar amb la convocatòria.  

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. S’aprova l’ordre del 

dia per assentiment. 



4.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES ASSEMBLEES ANTERIORS 

Silvia (EG) procedeix a llegir l’Acta de les dos últimes Assemblees Generals, tant Ordinària 

com Extraordinària, les quals van dur-se a terme el dia 23 de setembre de 2018 a Casa 

Oràa, a Moixent. L’arxiu d’ambdues actes es va enviar juntament amb la convocatòria. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aproven ambdues actes per assentiment. 

5.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME DE GESTIÓ 2016 – 2019  

Silvia (EG) comenta que s’enumeraran els objectius que l’actual Equip General es va 

plantejar fa ja tres anys i en quina mesura s’han acomplit fins al dia de hui. 

Iván (EG) reforça la idea plantejada per Silvia. Comenta que s’anirà fent referència als 

diversos objectius generals i les accions concretes que s’han realitzat en cadascun dels 

mateixos. El cens de l’associació en l’actualitat té aquests números: 

Educands Castors 221 

Llops 991 

Exploradors 1221 

Pioners 869 

Companys de ruta 458 

Educadors 848 

Comitè 476 

Total 5.084 

 

En l’àmbit de la presidència, i de forma general i transversal a tota la tasca desenvolupada 

per l’Equip General, Iván destaca les següents qüestions: 

● Facilitar la identificació de l'equip MEV d’altres equips directius 
o Insígnies pròpies del MEV 
o Cartell de panyoletes 
o Mapes d’agrupaments 
o Tríptics. 
● Donar a conéixer l'estructura i la història de l'Associació 
o 60 Aniversari 
● Tindre una comunicació fluida i ràpida amb els agrupaments 



o Grup de WhatsApp 
o Visites 
o Contacte directe 
● Aconseguir que Scouts siga un actiu social referent en la diòcesi de València: 
o Convocatòria a diverses manifestacions: pobresa zero, 8 de març 
o Interrutes 
o Comissions de Posa’t i FEM. 
● Revisar la càrrega de reunions dels Kraals 
o Agrupar en el MIP 
● Fomentar el desenvolupament sostenible del medi ambient 
o Temàtica transversal en Consells i Assemblees 
o Reforestació amb motiu del 60 aniversari 
● Aproximar la natura al nucli urbà 
o Horta Scout 
o Conveni Jardí botànic 
● Fer que Colònies Urbanes no genere pèrdues 
o Balanç de (-500) a (+2000€), a deixar d'organitzar-les 
● Mantenir o augmentar, el nombre d'associats i associades i agrupaments 
o Reunions amb agrupaments independents 
o Promoció de l'associació en fòrums de joves 
● Aconseguir un local de reunions i esdeveniments 
o Canvi de seu amb sala de reunions 
● Mantenir la motivació i el bon rotllo inicial entre l'equip candidat durant els tres 

anys 

Silvia (EG) explica les tasques realitzades dins dels càrrecs d’Animació Pedagògica i 

Secretaria: 

● Fomentar la formació dels Kraals. 
o Generació del MIP com a espai formatiu 
o Tallers d’acord amb les necessitats formatives dels agrupaments 
● Tractar d’allargar la vida mitjana dels Scouters en els agrupaments. 
● Dotar de major contingut pedagògic les activitats dels agrupaments i els seus PEGs. 
o Fomentar la figura de l’animació pedagògica en els agrupaments a través de les 

visites 
o Recolzar la tasca de l’Escola Lluerna 
o Creació dels Mèrits Pedagògics 
● Revisar el RRI 
o Inici de la redacció de l’articulat 

Pau (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Tresoreria: 

● Treballar en la gestió econòmica 
o Formació a les tresoreries 
o Identificació de pertinença de comptes bancaris d’agrupaments 
o Tancament de comptes abandonats 
o Negociació de comissions amb les entitats bancàries 
o Creació del DUROC conjuntament amb la Federació com a ferramenta de gestió 

econòmica unificada per a les associacions 
o S’han realitzat totes les accions, menys la unificació de les dades fiscals als 

comerços, que s’ha intentat però no s’ha aconseguit. 



● Fomentar l’ètica en la gestió dels agrupaments 
o Treball de les qüestions en els tallers de tresoreria 
o Reflexions en Consells i Assemblees 
● Millorar la qualitat del servei de la Secretaria Técnica 
o Augment de les hores d’atenció de la Secretaria Tècnica, de 20 a 28. 

A més, presenta les xifres corresponents a la gestió econòmica referent a activitats 

associatives des de 2016 fins 2019, mitjançant la següent taula: 

Any 2016 2017 2018 2019 

Despesa en 

activitats i 

projectes 

(sense Colònies 

Urbanes) 

24.386,11 € 39.515,31 € 38.844,14 € 36.476,00 € 

Injecció de fons 

propis 
0,00 € 6.241,00 € 6.000,00 € 9.800,00 € 

Balanç 6.156,00 € - 295,40 € 1.900,00 € ¿ ? 

 

També detalla que la majoria dels ingressos provenen de quotes, suposant açò el 87% del 

total, front al 13% que prové de subvencions. El mínim recomanat per als ingressos interns 

és del 66%, pel que estem dins dels paràmetres raonables. A més, el matalàs econòmic és 

de 20.000 €, suposant açò un 148% dels ingressos externs (recomanant-se un mínim del 

100%). 

Per últim, detalla quines són les dades econòmiques de què es disposen respecte dels 

agrupaments, puntualitzant que és probable que falte informació ja que no tots els 

agrupaments la comuniquen seguint els canals establerts: 

Any 2016 2017 2018 2019 

347 (factures) ¿ ? 367.436,77 € 237.025,86 € ¿ ? 

180 (lloguers) 2.325,60 € 2.325,60 € 2.791,29 € ¿ ? 

 

Doro (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Consiliari: 

● Donar testimoniatge de la manera escolta de viure la fe 
● Impregnar de fe les activitats diocesanes 
o Oracions en Assemblees, Consells, Festivals de la Cançó, Sant Jordis, campaments, 

etc. 
o Equip de Consiliaris i intent d’Equip d’animadors/es de Fe 

Reflexiona, així mateix, sobre la importància de seguir servint al món, a la societat i a 

l’Església mitjançant la nostra tasca com a escoltes. 

Jaime (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de 

Comarques: 

● Dinamitzar i activar les taules de comarca 



o Dificultat per mantindre reunions periòdiques amb les persones coordinadores de 

cada comarca degut a l’amplitud geogràfica de l’associació i la impossibilitat d’assistir si 

les reunions coincidien en temps. 
o Intent de creació de grup amb les coordinacions de les comarques. 
o No s’han aconseguit reactivar les taules de Castors i Companys. 
● Cultural 
o Realització dels fòrums MEV. 

Nacho (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència d’Activitats 

Associatives: 

● Reanimar el sentiment i la participació associativa 
o Increment en l’assistència a Consells i Assemblees. 
o Esdeveniments associatius: Sant Jordi MEV, MIP, Interrutes, Fòrums, ... amb alta 

participació i amb equips de persones voluntàries amb implicació i ganes de treballar per 

l’associació. 
o Visites als agrupaments. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Ximo (GS Bitácora): comença comentant que li ha agradat molt l’informe, ja que ha 

suposat una visió general de tot el que s’ha fet al llarg d’aquests tres anys. Pensa que 

s’han emfatitzat molt les coses que no s’han aconseguit, confia en que el nou Equip 

reprendrà aquestes accions, però vol aprofitar per a agrair a l’Equip aquests tres anys. 

Pensa que s’ha fet una tasca molt important per a l’associació: s’ha aconseguit que la 

gent s’il·lusione. L’assistència de l’Assemblea de hui així ho prova, la més alta en molts 

anys. Un equip directiu d’una associació com la nostra ha de transmetre il·lusió, ser 

exemple per a la resta d’associades i associats. S’han realitzat moltes accions, tals com 

l’organització d’un Sant Jordi Associatiu, o les visites als agrupaments, que considera 

fonamentals per a conèixer l’essència del treball que es fa a diari, s’ha intentat reactivar 

la branca de companyes i companys de ruta, ... En nom del Grup Scout Bitácora, agraeix 

a l’Equip tot el treball realitzat, i als membres que continuen, demana que ho continuen 

fent amb il·lusió. Nomena a totes les i els integrants, agraint personalment, i inclou a 

Jorge Puchades, que encara que no s’hi troba present i dimití, també ha aportat el seu 

temps i esforços a l’associació durant dos anys. 

Iván (EG) agraeix les paraules en nom de l’Equip. 

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’aprova l’informe de gestió de l’Equip General per al període 2016 – 2019 amb 186 vots 

a favor, 0 vots en contra i 0 vots en blanc. 

6.- VOTACIÓ DE LA PROPOSTA DEL CONSELL ANTERIOR DE CANVIAR EL CONSELL DE 

DESEMBRE PER ASSEMBLEA 

Silvia (EG) dóna pas a Pau per a l’explicació de la motivació d’aquest punt. 

Pau (EG) recorda l’opció que ja es va plantejar en l’últim Consell referent a que el Consell 

General del 15 de desembre de 2019 passe a ser Assemblea General Extraordinària per tal 



d’aprovar el Pressupost General del MEV 2020. Els motius serien que el pressupost estarà 

fet per l’equip que l’executarà, a més de que pot haver un possible canvi a les bases de 

les Beques MEV. A més, les dades d’ingressos i despeses seran més fidedignes. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Ideal (AE L’Ombria) pregunta si seria un canvi puntual o si es preveu mantindre el canvi a 

Assemblea per a futurs anys. 

Pau (EG) respon que no, ja que la idea és proposar-ho solament per a aquest any. 

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Es procedeix a votar si realitzar, de forma puntual, una Assemblea General Extraordinària 

en lloc d’un Consell General al mes de desembre. S’aprova el canvi amb 194 vots a favor, 

0 vots en contra i 1 vot en blanc. 

7.- DEBAT I MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES BEQUES MEV 

Pau (EG) recorda que actualment aquestes beques estan destinades a xiquetes, xiquets i 

joves per a activitats associatives. A l’Equip se li ha demanat que es puguen incloure 

scouters en aquestes beques, així com campaments d’estiu. La proposta de l’Equip 

General és incloure scouters. No incloure campaments, de moment, i revisar en futures 

rondes. La partida està sense gastar, es voldria primer dimensionar bé quanta gent 

necessita aquestes beques per a activitats concretament associatives i anar ajustant. A 

més, ja existeixen subvencions per a campaments, com la de la Federació, Càritas, juntes 

de districte, Ajuntaments, l’IVAJ, etc. Per altra banda, la partida té la voluntat de 

fomentar la participació exclusivament associativa. Explica que el vot a favor de la 

modificació faria que s’inclogueren els scouters en aquestes beques, i el vot en contra 

suposaria que les bases de les beques es quedaren com estan actualment. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Nacho (GS Seeonee): demana saber quina és la motivació d’incloure als scouters, ja que 

en el seu agrupament els scouters no s’han de finançar la seua participació en les 

activitats. Les despeses que aquests generen se solen incloure en l’aportació de les i els 

joves. 

Iván (EG): la motivació sorgeix d’un cas que hi hagué aquest any, on un agrupament va 

demanar subvenció degut a la condició socioeconòmica no solament de les i els joves, sinó 

també de l’equip d’educadores i educadors. Depenent de l’agrupament, hi ha vegades 

que l’equip educatiu contribueix econòmicament a les despeses de les activitats; incloure 

a les i els scouters busca donar resposta a aquesta casuística. 

Es tanca el primer torn de paraula. S’obre un segon torn de paraula. 

Sara (AE Argila): des del seu agrupament la proposta consisteix a gastar els diners no 

concedits en activitats associatives als campaments d’estiu, ja que la proposta de les 

beques és que es consumisca la partida conforme avança la ronda. 



Pau (EG): sí que s’ha valorat, però recalca, com deia abans, que per a campaments sí que 

existeixen altres subvencions que poden cobrir aquest tipus de despeses. En futures 

rondes, vegent les necessitats reals dels agrupaments, es podrà valorar si redimensionar. 

Es tanca el segon torn de paraula. 

Es procedeix a votar si incloure la modificació proposada per l’Equip General, a partir de 

les aportacions dels agrupaments, d’incloure als i les scouters, o mantindre les bases del 

mateix mode que fins ara. S’aprova la inclusió de la beca per a les i els scouters amb 190 

vots a favor, 3 en contra i 0 en blanc. 

2. 8. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 2020 

Pau (EG) recorda que el document amb el Pressupost 2020 s’adjuntà a la convocatòria. No 

obstant, explica que serà un altre Equip General qui ho execute, pel què, si s’aprova, 

s’està deixant en herència un Pressupost que no necessàriament s’adaptarà a les noves 

necessitats que puga tindre l’Equip. A més, les dades en desembre seran més reals, i tenint 

en compte que finalment el Consell General de desembre s’ha aprovat que siga una 

Assemblea General Extraordinària, seria raonable no aprovar aquest pressupost i traslladar 

la qüestió a desembre. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Es procedeix a votar si aprovar el Pressupost 2020. Es rebutja la proposta de Pressupost 

2020 amb 1 vot a favor, 163 en contra i 2 en blanc. 

Pau (EG) informa de que, tenint en compte el resultat obtingut, el presumible nou Equip 

General haurà de presentar una nova proposta de Pressupost a l’Assemblea General 

Extraordinària de desembre. 

3. 9. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL JARDÍ 

BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Iván (EG) comenta que l’actual Equip General ha estat treballant juntament amb el Jardí 

Botànic en una proposta de Conveni de Col·laboració que permeta establir un marc de 

col·laboració entre el MEV i el Jardí Botànic per a desenvolupar conjuntament activitats 

destinades a fomentar la consciència mediambiental entre els i les joves, així com la 

implicació d’aquests en accions de voluntariat en la província de València per a la 

conservació i la millora dels seus hàbitats. Els punts que contempla aquesta col·laboració 

passen per: 

a) Facilitats en l’ús i accés a les instal·lacions del Jardí Botànic de València a les i els 

membres del MEV 

b) Campanyes de promoció i conscienciació del Voluntariat Juvenil. 

c) Intercanvi de fitxes d’activitats i tallers per a les i els joves emmarcades en l’àmbit 

del Jardí Botànic. 

d) La difusió per part del MEV entre les i els seus membres de les activitats portades 

a terme pel Jardí Botànic en les que es demane la seua col·laboració. 

e) Formació en matèria d’Educació Ambiental i altres monogràfics de caràcter 

específic segons les necessitats de les i els membres del MEV. 



f) Participar en la formació destinada a les i els monitors responsables de les visitas 

del Jardí Botànic, amb la finalitat d’explotar al màxim les possibilitats del Jardí Botànic 

en recursos educatius. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Es procedeix a votar si aprovar el Conveni de Col·laboració amb el Jardí Botànic de la 

Universitat de València. S’aprova la proposta amb 187 vots a favor, 0 en contra i 0 en 

blanc. 

4. 10. ENTREGA DELS MÈRITS PEDAGÒGICS. 

Iván (EG) explica la motivació amb què es van crear aquestos premis, que no és més que 

la de reconéixer la tasca educativa que es fa des dels agrupaments escoltes i que es plasma 

mitjançant els projectes que se li fan arribar a l’Equip. En aquesta, ja la tercera edició 

dels Mèrits, s’han presentat un total de 6 projectes, premiant-se 5 d’acord amb les bases 

i la baremació que ha fet Jorge Puchades, antic responsable d’Animació Pedagògica de 

l’Equip. 

Silvia (EG) proclama els resultats dels mèrits, quedant aquestos de la següent manera: 

● Cinquena distinció (100€) per a l’AE Pas de Pi. 

● Quarta distinció (100€) per a l’AE Brownie. 

● Tercera distinció (200€) per a l’AE Argila. 

● Segona distinció (500€) per al GS Kipling. 

● Primera distinció (1000€) per a l’AE l’Ombria. 

En nom de l’Equip s’agraeix l’augment en la participació i s’anima a seguir participant si 

és una de les accions que continua el proper Equip General. 

5. 11. VOTACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES D’HONOR DE L’ASSOCIACIÓ 

Iván (EG) explica que als actuals estatuts (capítol II, article 4. “Composició i 

associats/ades”) es contempla la figura de Membres d’Honor. Es tracta de persones que 

varen prestar serveis excepcionals a l’associació, que són elegits pel Consell General. Les 

persones que tinguen aquesta distinció formaran, amb veu i vot, part de l’Assemblea 

General. 

En l’actual RRI (títol II, article 7) es disposa respecte als membres de honor únicament 

que: “són nomenats pel Consell General, per raons de serveis excepcionals rendits al MEV, 

tenint en compte que la seua trajectòria ciutadana estiga en consonància amb els principis 

de l’associació. Aquesta distinció conferix a la persona que l’obté el dret a formar part de 

l’Assemblea General, sense obligació a pagar la cuota anual”. 

A més de les disposicions legals que tant els Estatuts com el RRI otorguen als Membres 

d’Honor, es considera important que puguen actuar com a consultors externs per als futurs 

Equips Generals. Sobretot en matèria de coneixements històrics de l’associació, amb la 

intenció de que no s’arribe a perdre la identitat del MEV, preservant els fets històrics que 

han marcat el MEV i transmitint la personalitat de l’associació de manera objectiva als 

futurs membres d’equips generals. Per tot això, es proposa: 



● Que els membres d’honor tinguen la responsabilitat de mantindre i ampliar els 

arxius històrics de l’associació, així com estar a disposició per a donar consell sempre que 

l’Equip General els convoque. 
● Que els futurs Equips Generals, durant el primer trimestre de la legislatura, tinguen 

l’obligació de mantindre una reunió amb els Membres d’Honor, amb la intenció de 

intercanviar dubtes o propostes. 

Aprofitant que aquesta Ronda pasada s’ha celebrat el 60é aniversari i l’Equip General ha 

tingut la possibilitat de conèixer millor la història del MEV, en part de la mà d’antics 

membres d’equips directius de l’associació, es proposa nomenar Membres d’Honor a: 

● Paco Celda 
● Carles Cuenca 
● Vicent Cardona 
● José Luis “Jupe” López 

De forma adjunta a la convocatòria es va remetre el currículum escolta de cadascuna 

d’aquestes personalitats, amb la finalitat de que es puguera estudiar si votar a favor del 

seu nomenament com a Membres d’Honor. 

Silvia (EG) explica que la votació serà secreta i que, per motius organitzatius, es realitzarà 

de forma simultànea a la de l’elecció del nou Equip General de l’Associació. 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

S’ajorna la votació al punt 12. 

6. 12. CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL I PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES A 

L’EQUIP GENERAL 

Iván (EG) s’acomiada, presumiblement, com a president i en nom de la resta de l’Equip 

General. 

Agraeix la tasca realitzada a diverses persones i equips de treball. En primer lloc, nomena 

a les i els companys de l’Equip, a qui considera persones que han treballat de valent i 

exemples de persona. Agraeix també a les secretaries tècniques que els han acompanyat, 

tant a Raquel García com a Ideal Morant. Per altra banda, dedica unes paraules a les 

comissions de treball que han anat de la mà de l’Equip, Posa’t, FEM, ... A continuació, 

nomena a la Fundació Scout Sant Jordi, que ha sigut també un pilar fonamental que ha 

estat ajudant a l’Equip en moltes tasques. Agraeix la seua tasca a totes les persones 

voluntàries que han treballat dins de les activitats que s’han organitzat des de 

l’associació: interruta, Sant Jordi, Festival de la Cançó, MIP, ... També té unes paraules 

d’agraïment per als agrupaments que han acollit activitats associatives, per la seua il·lusió 

i tot el temps invertit. Acaba el seu agraïment dirigint-se a totes les persones que han 

assistit a Assemblees i Consells. 

L’objectiu de l’Equip era tornar a fer associació, que els agrupaments es feren 

responsables de consells i assemblees i que fóren capaços de triar el destí de l’Associació, 

passant l’equip a ser un grup de persones voluntàries al seu servei. Pensa que han sigut 

anys de molta feina, d’intentar reviure l’associació, i ha valgut la pena, ja que alguna 

cosa s’ha aconseguit. Resalta tres coses que pensa son fonamentals per a continuar: 



● Donar importància a la secció de rutes. No presionar a les i els companys de ruta 

per a que passen a scouter abans de temps sense haver fet el servei, açò fa que hi haja 

carències i que el burn-out aparega abans de temps. 
● L’associació té una manera de ser (CIF únic) i una manera de comportar-se 

(independència organitzativa dels agrupaments). Les opinions seran diverses, hi haurà que 

preferirà la independència organitzativa i econòmica que pot donar un CIF per 

agrupament, i inclús és més còmode per a l’Equip que la responsabilitat legal racaiga en 

els agrupaments, però no considera que aquesta siga l’opció adequada. Separar els CIFs 

es la solució ràpida i fàcil, però entendre que som una única entitat, enriquir-nos amb 

aquesta diversitat, i comptar amb la força que pot tindre una única associació de cinc mil 

persones no és comparable a la d’un únic agrupament. 
● Falta maduresa i experiència en els kraals, i sap que hi ha scouters que pensen que 

no es fa suficient escoltisme. Rendir-se és l’opció fàcil, i si la única persona que pensa 

que no s’està fent escoltisme se’n va, el poquet que hi haguera es perdrà sense remei. Fa 

un cridament a no perdre la Fe en l’Escoltisme. 

Iván (EG) continua diguent que no es considera una persona idònea per a la presidència, 

pero que ell mateix es va marcar eixa progressió personal. Ha aprés moltíssim, es 

considera millor persona que quan començà. Manifesta el seu orgull per haver servit al 

Moviment, i el gran honor que ha suposat. 

Encara hi queda molt que fer. S’han remenat moltes qüestions i s’ha despertat el 

sentiment associactiu. En tres anys s’ha duplicat l’assistència. És un inici, però l’Equip 

General entrant haurà de treballar per resoldre aquestes qüestions i acabar el treball 

començat. 

Dedica les últimes paraules a Pau, un dels pilars fonamentals en l’actual Equip, que es 

presenta com a nou president. El considera una persona honesta i que no defraudarà a 

l’associació. 

Conclou remarcant que pensa que no hi ha res més valuós que l’escoltisme per a canviar 

el món, i que hi ha que fer-lo reviure. 

S’obre un torn de paraula. 

Vanesa (FEV) vol donar les gràcies a l’Equip abans que s’acomiade. És conscient que 

l’Equip federatiu i associatiu no han tingut una relació idònia, ja que s’han hagut de tensar 

molts llaços per a poder trobar línies de treball conjuntes. Demana disculpes si no han 

agraït la tasca del MEV suficientment per part de la Federació, i reconeix que la feina 

realitzada ha sigut molta. Considera que la candidatura que es presenta és molt 

interessant i pensa que podran fer una gran tasca. 

Iván (EG) agraeix les paraules en nom de l’Equip General. 

Es tanca el torn de paraula. 

Silvia (EG) presenta les persones que constituran la Mesa Electoral, Mª Ángeles Gómez de 

l’AE Valldigna, Belén Molina de l’AE l’Ombria i Irene López de l’AE Pas de Pi. 

L’Equip General baixa de la taula, cedint la direcció de l’Assemblea a la Mesa Electoral 

composada per: 



● Presidenta: Mª Ángeles Gómez Lizana 52635497C 
● Secretària: Belén Molina Bonilla 20236293-L 
● Vocal: Irene López Tornero 03155611-B 

Mª Ángeles (Presidenta Mesa Electoral) explica el procediment, informa de que només s’ha 

presentat una candidatura en temps i forma. Indica que la Junta Electoral no ha trobat 

incompatibilitats conegudes. Demana si els membres volen fer ús dels quinze minuts de 

presentació de què disposen segons RRI, donant la paraula al representant i candidat a 

presidir l’Equip i l’Associació, Pablo Carbonell (Pau). 

Pau (Candidat) explica el projecte que tenen com a Equip General, que organitzen d’acord 

a dos eixos principals: 

● Escoltisme: 
o Mètode: donar a conéixer i treballar els 8 elements que fan que un agrupament 

escolta siga qualitativament diferent d'un grup juvenil qualsevol.  
o Servei: l'escoltisme valencià ha perdut la posició al capdavant del canvi social en la 

nostra terra i en ser l’Església jove, oberta i plural que volem contribuir a edificar. No 

saben si s’ha caigut en la insignificança o en el desprestigi, però sí que pensen que cal 

activar-se de nou. Una Església que no serveix, no serveix per a res. 
● Responsabilitat: 
o Gestió: el que abans era "al·legal" ara és manifestament il·legal. En l'àmbit 

pedagògic l’escoltisme es va situar com a avantguarda en l'educació en valors, el mètode 

de projectes i la progressió personal, però a escala burocràtica s’arrosseguen vicis molt 

lesius per a la correcta gestió associativa. 
o Compromís: La societat ha canviat. Estem en el segle XXI. Internet, la desaparició 

de fronteres, l'accés massiu a la universitat, les alternatives d'oci, la urbanització, la 

precarietat laboral... El món s'ha empetitit alhora que els horitzons de la gent s'han 

engrandit. I és que els scouters i les scouters, avui, tenen més al·licients per a deixar 

l'agrupament i fer moltes altres coses, que anys arrere no existien o no estaven a l'abast. 

La realitat és que els i les scouters duren menys que abans. Però el mètode escolta 

continua agradant a les famílies, perquè hi ha demanda d'escoltisme. 

Una vegada detallats els aspectes més rellevants del projecte, presenta una a una a les 

persones amb què treballarà si és electe, juntament amb els seus càrrecs: 

● President: Pablo Carbonell Temporal 

● Consiliari: Salvador Palomares Bosch 

● Vicepresident de Comunicació: Sergio Güemes Marqués 

● Vicepresidenta d’Animació Pedagògica: Carla Gans Segrera 

● Vicepresidenta de Dinamització i Cohesió: Alba Bolinches Latorre 

● Vicepresident de Comarques i Activitats Associatives: Ignacio Perales Guiñón 

● Vicepresidenta de Comissions: Maria Molina 

● Vicepresidenta de Fe: María del Mar López Martínez 

● Secretari: Ignacio Brines Garibo 

● Tresorer: Raúl Sánchez Urkidi 

S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

Mª Ángeles (ME) explica el sistema de votació, el qual, d’acord amb el RRI vigent, serà 

mitjançant vot secret. No es permet taxar ni substituir ningún nom de la candidatura; si 



es donara el cas, es consideraria vot nul. Es pot optar per no emetre vot (abstenció) o 

marcar el vot en blanc en la papereta. Si no es marca cap casella, s’entendrà que s’emet 

el vot a favor. Es considerarà triada en primera volta la candidatura que obtinga el vot 

favorable de la majoria qualificada (dos terços) de les persones acreditades. En segona 

volta, la candidatura amb major nombre de vots. 

Es procedeix a tancar portes i fer el cridament nominal per a l’emissió dels vots, 

anomenant a les diferents persones associades per agrupament. Les últimes persones en 

votar són l’Equip General en funcions i la Mesa Electoral. 

7. DESCANS 

Es dóna un recés de 20 minuts mentre la Junta Electoral fa el recompte de vots. 

8. ORACIÓ 

Doro (EG): es reprén l’assemblea amb una pregària on es reflexiona sobre el compromís 

s’ha de tindre com a voluntaris tant dins de l’associació com en la societat. Es llig una 

lectura de l’Evangeli segons Sant Lluc 16, 1-13. 

9. 13. PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DE LA VOTACIÓ 

Mª Ángeles Gómez (Mesa Electoral): anuncia els resultats de la votació de les candidatures 

a Equip General, proclama la candidatura presentada per Pablo Carbonell Temporal per al 

període 2019-2022, amb el 91% de vots favorables de les persones acreditades. Les 

votacions són 186 vots a favor, 10 vots en blanc i 8 abstencions. 

Pau (President Electe): agraeix el treball de l’Equip Anterior i es posa a disposició, junt 

amb el seu equip, de tota l’associació. Es procedeix per part de l’Equip General anterior 

al lliurament de les panyoletes associatives i l’Equip anterior s’acomiada.  

Iván (President eixint): anuncia els resultats de la votació d’incorporació de nous Membres 

d’Honor de l’associació, sent els següents: 

- Paco Celda Zaragozá: 174 vots a favor. 

- Carles Cuenca Bolinches: 174 vots a favor. 

- José Luis López Belmonte: 172 vots a favor. 

- Vicent Cardona i Puig: 175 vots a favor. 

A continuació els nous Membres d’Honor de l’associació pugen a l’escenari, se lis dona una 

placa commemorativa del moment i es realitza un discurs individual per cadascuna de les 

persones electes.  

10. 14. INFORMACIÓ LLUM DE LA PAU 2019 

Mercè (Valldigna): presenta l’activitat de la Llum de la Pau 2019 que tindrà lloc a Tavernes 

de Valldigna el 20 de desembre a les 20 h. Explica on serà i com arribar. Setmanes abans 

passaran tota la informació de l'esdeveniment. 

S’obre primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 



11. 15. INFORMACIÓ FESTIVAL 2020 

Belén (L’Ombria): presenta l’activitat del festival de la Cançó que tindrà lloc el 23 de 

febrer de 2020 a Tavernes de Valldigna. En la presentació s’explica com arribar, l’horari, 

els premis i l’ambientació d’aquest, que consistirà en desenvolupar les festes dels pobles 

que hi ha a l’associació.  

Ideal (L’Ombria): amplia la informació dient que es buscarà que el jurat siga una 

representació de la juventut formada del MEV i de gent de Tavernes de la Valldigna. 

S’obre primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació. 

12. 16. INFORMACIONS DIVERSES 

Jose (President Scouts Valencians): agraeix la invitació a l’assemblea i realitza una 

reflexió que deuríem d’estar més units i treballar junts i, destaca que l’important és 

l’educació dels xiquets i xiquetes d’ambdues associacions. Agraeix la col·laboració amb 

Iván l’última ronda i esperar col·laborar amb el nou Equip General. Exposa que és un bon 

moment en la FEE per aprofitar-lo i treballar tots junts en el mateix sentit i invita a 

participar en el seu Fórum Rover. 

Ideal (L’Ombria): després de la reunió de caps d’Agrupaments del passat març, presenta 

els documents de Ratificació de Cap d’Agrupament, on el document 1 deurà estar ratificat 

pel kraal i l’equip de gestió  i, al document 2 la presidència nomena a la o a Cap 

d’Agrupament. Per als casos on la coordinació de l’agrupament estiga compartida, per a 

l’associació solament es podrà nomenar un o una Cap d’Agrupament, de forma que facilita 

el contacte amb l’associació. 

Ideal (L’Ombria): presenta el Contracte de Voluntariat que exigeix la llei de voluntariat 

actual i, signant-ho, et compromets a compartir els principis de l’associació. 

S’obre un primer torn de paraula. 

Ximo (Bitácora): realitza una reflexió sobre l'ús del paper en aquest tipus de 

documentació i proposa vies digitals per a emplenar la. Felicita el nou Equip General.  

Pau (EG): és una proposta que sempre està present i es valora. Una opció era fer que tots 

els scouters passen per la seu i que el firmen digitalment, però es veia inviable i, com 

hem de que complir la llei, ha sigut la via més efectiva. Hem d’aproparnos més al món 

digital. 

Es tanca el primer torn de paraula. 

Ideal (L’Ombria): tracta la problemàtica dels Certificats de Carència de Delictes Sexuals. 

Com cada Comunitat Autònoma posa el seu termini de renovació, i en el nostre cas, a la 

Comunitat Valenciana, no hi ha termini, per al MEV no caduca. No obstant aixó, des de 

l’associació es recomana que es revise en cada Comunitat Autònoma si cal renovar-ho 

abans d’anar-se’n de campament. 

Ideal (L’Ombria): invita als agrupaments a participar en la Memòria MEV 2018-2019, 

incloent-hi qualsevol classe d’activitat que hagen realitzat.  



Juli (Equip de Comités): presenta el nou Equip de Comités. Explica com naix, qui el forma 

i que volen fer. Destaca que està format per totes les comarques i l’experiencia de tot 

l’equip. Com accions, ja s’ha realitzat un anàlisis de la realitat, s'està treballant en una 

publicació, s’ofereix a realitzar jornades de formació i, realitza una trobada de comitès 

anual.  

Vanesa (FEV): explica el ZOOM 2019 que és celebrarà el pròxim cap de setmana del 4 al 

6 d’octubre al Col·legi Mare de Déu de l’Olivar II a Alaquàs. L’esdeveniment estarà 

ambientat en trobar un superpoder, es finançaran autobusos per a qualsevol agrupament, 

hi haurà tallers formatius, espais associatius i diferents moments lúdics. Per acabar, el 

diumenge es realitza l’Assemblea FEV. Les inscripcions finalitzen el 27 de setembre i 

l’activitat és totalment gratuïta. Anima a tot el món a participar perquè siga més 

enriquidora.  

S’obre un primer torn de paraula. 

Gonzalo (VIII): pregunta si existeix la possibilitat de participar en activitats puntuals i no 

en tot el cap de setmana. 

Vanesa (FEV): sí que es pot, no hi ha cap problema, però emplenant correctament el 

formulari.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula. 

Mª Angeles (Valldigna): pregunta per a qui és la formació del DUROC, si per als tresorers 

o per a qualsevol persona. 

Vanesa (FEV): es pot apuntar qualsevol persona. L’ideal és que estiguen tots els 

agrupaments representats.  

Vicent (Alcalans): amplia la informació dient que la formació del matí és més específica 

de l'ús del DUROC, recomanada especialment als tresorers i, a la vesprada es tractarà amb 

tots els agrupaments si es vol incloure en l’assemblea l’aprovació de l’ús d’aquesta 

aplicació.  

Es tanca el segon torn de paraula. 

Pedro (FSSJ): presenta la Fundació a l’Assemblea, les accions que realitzen i ofereix la 

seua ajuda a tots els ambients de l’associació on es puga aplegar.  

Oscar (Fridays for Future): explica el moviment que representa i com naix, les accions 

que realitzen i, presenta la Vaga Mundial Pel Clima del pròxim 27 de setembre on es 

realitza una manifestació a València. Invita a tota l’associació, tant colectiva com 

individualment, a participar del moviment.  

S’obre un primer torn de paraula. 

Ideal (L’Ombria): felicita el nou Equip General i valora molt positivament la participació 

d’entitats socials externes al moviment en els espais associatius.   

Es tanca el primer torn de paraula. 



Jaime (vicepresident eixint): presenta el projecte de l’associació ACCEM, Cens de 

persones sense habitatge. En aquest, el pròxim 24 de setembre es realitzarà un cens de 

totes les persones sense hbitatge i sense sostre a la ciutat de València. Hi haurà un taller 

de formació la setmana d’abans. Recomana la participació de rutes i scouters.  

13. 17. PRECS I PREGUNTES 

S’obre un primer torn de paraula. 

Oscar (Alcalans): comenta la seua experiència amb el PROP aquest passat estiu en la 

designació de la zona de campament, on es realitza tard, sense temps de maniobra per a 

organitzar i amb poca comunicació per part del tècnic del PROP corresponent. És una 

situació repetida amb altres agrupaments. Insta a l’Equip que faça pressió a aquest 

organisme i es millore la gestió d’aquest tràmit.  

Pau (EG): la problemàtica del PROP es un problema que es porta tractant durant molts 

anys i s’intenta treballar junt amb la FEV. Ignacio, l’antic president de la FEV, ha tingut 

diverses reunions amb la Conselleria de Medi Ambient per tractar l'assumpte. Des de el 

MEV es porten molt de mesos intentant mantenir una reunió amb el tècnic del PROP de la 

província de València però sempre ha pospòs les reunions. Es vol que les nostres peticions 

estiguen tant en la reunió amb els tècnics com amb els polítics pertinents.  

Ximo (Bitácora): el seu agrupament es canvia de locals al barri de Sant Isidre a València 

i, al mes de novembre, faran la inauguració d’aquest, a la qual esta invitada tota 

l’associació.  

Ideal (L’Ombria): recalca la importància d’avaluar els llocs de campament i transmetre 

la informació a l’oficina per a portar un millor seguiment. Dona suport al prec de Oscar 

per a fer pressió al PROP. 

Pau (EG): convida a tots els agrupaments a realitzar l'avaluació dels campaments 

destacant el que es pot millorar en la seu amb la gestió d’aquest tràmit i, recalca que si 

la informació és transmetre de forma correcta, es poden detectar més fàcilment els 

‘propietaris pirata’, ja que continuem anant a ells. Es planteja com a proposta emplenar 

l'Annex 0 de la documentació del campament després de la celebració d’aquests. 

Ricard (Pau): proposa fer una ferramenta d’intercanvi de material entre els agrupaments 

per a donar eixida al material que ja no s’utilitza i pot ser útil per a altres. 

Pau (EG): contesta tant a Ricard com a Raúl i comenta que actualment no hi ha cap 

ferramenta. Recorda que fa tres anys Ricard també va realitzar aquest prec i va ser el 

primer que es va parlar amb la FEV, on aparega una ferramenta d’intercanvi a la Web, 

tant de recursos humans com materials. És seguirà demanant.  

Dario (Cohinoor): llança la proposta de crear una comissió on es visibilitze l’explotació 

animal. Invita al nou Equip General a tindre una reunió amb ells i presentar-la a tot el 

consell en futurs consells o assemblees i començar a treballar.  

Pau (EG): invita a Dario a realitzar un projecte i convocar una reunió.  



Raúl (Granerers): comenta la situació del seu agrupament on a soles són tres scouters i 

convida al fet que si algun agrupament té excés de scouters o un company de ruta vol fer 

el servei, al seu agrupament pot ajudar.  

Es tanca el primer torn de paraula. 

S’obre un segon torn de paraula. 

Gonzalo (VIII): sobre l’Annex 0 proposa que s’incloguen correctament les coordenades de 

les zones de campaments. 

Pau (EG): s’anota la seua proposta.  

Adrián (Santa Marta): sobre la problemètica de falta de scouters als agrupaments fa la 

reflexió que hem de tomar consciència del mateix i no quedar-se al nostre entorn, sinó 

eixir i ajudar a agrupaments on realment és necessari, ja que no es pot permetre tancar 

agrupaments per falta de recursos.  

Pau (EG): és un problema que està present al nou projecte de l’Equip General i, aquesta 

carència no és té que resoldre amb companys de ruta, si no amb scouters que es busquen 

en altres entorns, com universitats. 

Marti (Wig Wam): consulta si es pot realitzar una queixa o una denúncia des de l’associació 

i no des de un agrupament, degut a la seua experiència amb les zones de campament del 

PROP. També comenta que tenen falta de xiquets i xiquetes a les seccions menors i convida 

als agrupaments amb llistes d’espera a què els ajuden. 

Pau (EG): en el cas concret de les denúncies, s’ha de tindre en compte que el MEV són 

tots i el Wig Wam com no pot denunciar a títol individual. Fa uns mesos la FEV va presentar 

un conveni amb la Unió de Consumidors on es té a la nostra disposició d’un servei 

d'assessoria.   

Vicent (Alcalans): es suma a la queixa del PROP i destaca que des del PROP de València, 

el tècnic corresponent, no està complint la llei de procediment administratiu i hem de 

unir forces amb altres associacions i que se'ns escolte. 

Es tanca el segon torn de paraula.  

S’obre un tercer torn de paraula. 

Raquel (Wig Wam): donant suport a la intervenció del seu company d’agrupament Marti, 

comenta també que han hagut de tancar la rama de Castors i fomenta que les llistes 

d’espera vinguen d’agrupaments propers.  

Nacho (Seeonee): el seu agrupament celebra el 40 aniversari e invitara a tota l’associació 

a partir en les seues activitats.  

Es tanca el tercer torn de paraula. 

Pau (EG): per acomiadar-se, agraeix a la direcció del Jardí Botànic la cessió d’aquest espai 

per a realitzar l’Assemblea, a l’equip de comités per l’esmorzar i el treball que fan, a la 

FEV per l'assistència i les paraules de suport, a la FSSJ per assistir i el suport, a Fridays for 

Future per les acciones que fan i espera trobar-se en pròxims esdeveniments, a Scouts 



Valencians per vindre i tractar de fer sinergies i, als membres d’honor se’ls dóna les gràcies 

per tot el seu treball. 

Doro (EG): tanca l’assemblea recordant la pregària, on aprofitem el temps que estem 

invertint a l’escoltisme.  

Sense cap aportació ni cap punt més a tractar conclou l’Assemblea General Ordinària del Moviment 

Escolta de València, a València, a les 15:05. 

 

President Eixint 

 

 

 

 

 

Iván Guimerá Palacios, amb DNI 53361983M 

President del Moviment Escolta de València 

 

President Entrant 

 

 

 

 

 

Pablo Carbonell Temporal, amb DNI 29208923G 

President del Moviment Escolta de València 

Secretària Eixint 

 

 

 

 

 

Silvia Andrés González, amb DNI 53751836P 

Secretària del Moviment Escolta de València 

 

Secretari Entrant 

 

 

 

 

 

Ignacio Brines Garibo, amb DNI 21004643P 

Secretari del Moviment Escolta de València 

 


