
LLOC Vinalesa
DATA 03/03/19 HORA 10:00h

SECRETARIA Sílvia Andrés TIPUS
ACTA

Consell General
(Pendent Aprovació)

ASSISTENTS: 
- Es constitueix el Consell amb 22 vots, 16 agrupaments, 1 comarca i 5 membres 

de l’Equip General. Durant el desenvolupament de l’assemblea s’arriba a 26 vots
per la incorporació de 4 agrupaments.

- Assistents:
AE l' Ombria                   AE Alcalans                      AE Bitácora
AE Kairós                       AE Osyris                          AE Hiawatha
AE Alezeya                     AE Santa Marta                 AE Mowgli
AE Sant Joan                  AE Alborxí                        AE Xaloc
AE Argila                        AE Valldigna                     AE Wig Wam
AE l'Om                          AE VIII                              AE Orión
AE Iter                           AE Cohinoor                      Comarca del Sud
- Convidats amb veu però sense vot:

o Doro (Consiliari MEV)

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del dia.
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior.
3.- Presentació de l’informe de gestió desembre 2018 – març 2019.
4.- Aniversari MEV
5.- Projectes 1% de cooperació
6.- Reglament de Règim Intern

Descans i oració

7.- Avaluacions Activitats Associatives.
8.- Reunió caps d’agrupament
9.- Interrutes 2019
10.- Informacions diverses
11.- Precs i preguntes



ACTA
CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA.
Ivan (EG) dóna la benvinguda, agraint l’acolliment l'AE Hiawatha i l’assistència de tots
els reunits. Dóna pas a la secretaria per a la constitució formal del Consell.

Sílvia  (EG),  revisa  l’assistència  i  es  constitueix  el  Consell  amb  22  vots  de  16
agrupaments, 1 comarca i 5 membres de l'EG. (Tota la informació referent a l’assistència
consta a l'inici d’aquesta acta).  S’explica les normes i  es constitueix formalment, en
segona convocatòria a les  10.00, el Consell General Ordinari del Moviment Escolta de
València. Les normes del Consell i aspectes a tindre en compte, són les següents:

 L’assistència és oberta i per tant es poden incorporar persones una vegada iniciat
i constituït el Consell, variant el nombre d’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 hi haurà dos torns tancats de paraula, en el cas de
necessitar un 3r torn, serà a discreció de l'EG. 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.

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

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE DEL DIA.
Sílvia (EG) presenta l’ordre del dia, el qual s’aprova per assentiment.

2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL CONSELL ANTERIOR. 
Sílvia  (EG)  comenta  que  per  motius  personals  no  ha  pogut  adjuntar  l'acta  a  la
convocatòria i no ha sigut enviada als agrupaments, per tant no escau votar l'aprovació.
Es proposa que en el proper Consell s'aproven, si escau, l'acta del Consell de desembre i
la de març (actual).

3-. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME DE GESTIÓ DESEMBRE 2018 – MARÇ 2019

Ivan (EG) presenta les accions des de la Presidència i relacions institucionals:

 Assistència als patronats de la Fundació Scouts Sant Jordi
 Reunions amb la FEV
 Reunió amb responsable de Pastoral Penitenciaria
 Coordinació Equip General
 Contacte i Supervisió del treball de la Secretaria tècnica
 Atenció i recolzament als agrupaments amb necessitats
 Assistència i recolzament al Festival de la Cançó
 Coordinació Equip Aniversari i Coordinació Repoblació a Casa Oràa
 Recolzament i Assistència Fòrums MEV
 Assistència assemblea Comarca Ribera

Sílvia (EG) presenta les accions des de la Secretaria:



 Actes
 Procés Estatutari
 RRI
 Suport documental als agrupaments
 Signatura de certificats
 Taller de gestió

Pau (EG) presenta les accions des de la Tresoreria:
 Contacte amb tresoreries d'agrupament.
 Seguiment del Duroc: segona fase a partir del report d'agrupaments.
 Taller de tresoreria a Picassent.

Doro (EG) explica les tasques vinculades amb el Consiliari.
 Reunió de consiliaris.
 Preparar la missa festival de la cançó.

Jorge (EG) presenta les accions des de l'Animació pedagògica:
 Suport pedagògic als agrupaments que ho sol·liciten.

 Visites als agrupaments MEV per a conéixer la seua realitat.

Ivan (EG) excusa a Jaime per no poder estar al Consell i explica les acciones dutes a
terme per ell:

 Reunió amb la comissió d'Infància i Joventut de l'Arquebisbat de València

 Assistència a una reunió de FEM

 Assistència a una reunió de POSA’T

 Seguiment de la comissió de l'Interruta 2019

 Preparació dels Fòrums MEV 18-19

Nacho (EG) exposa les tasques d'activitats associatives i comunicació.
 Llum de la Pau

 Festival de la Cançó

Sílvia (EG) pregunta als assistents si tenen qualsevol dubte al voltant de les actuacions
descrites  en  l’informe  de  gestió  o  del  treball  de  l’Equip  General  i  de  l’estat  de
l’Associació. Que aporten les  seues impressions,  l’Equip està per a fer  feina per als
agrupaments.

S’obre torn de paraula i es tanca sense cap intervenció. 
S’aprova l’informe de gestió amb 25 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc.

4.- ANIVERSARI MEV.

Ivan (EG) presenta les accions amb motiu del 60é aniversari MEV:

Activitats realitzades:



 Lliurament.

 Repoblació.

 Festival de la Cançó.

Activitats pendents:

 Viatge a l'illa de Brownsea.

 Campanya de MUPIS.

 Plaça Baden Powell.

Sílvia (EG) pregunta als assistents si tenen qualsevol dubte al voltant de l'aniversari.

S’obre torn de paraula i es tanca sense cap intervenció.  

5.- PROJECTES 1% DE COOPERACIÓ.
Sílvia (EG) explica que només han arribat dues propostes de projectes però que un no ha
arribat ni en temps ni forma i l'altre ha arribat en forma però no en temps.

Pau (EG): Proposa o que s'adjudique directament la partida al projecte que ha arribat en
forma (encara que no en temps) o que s'ajorne la decisió al proper Consell tornant a
obrir termini de presentació de projectes.

Sílvia (EG) obri primer torn de paraula:

Ximo (Bitácora) comenta que el millor seria ajornar per a poder tindre les propostes amb
temps suficient per a valorar-les als Kraals.

Pau  (EG)  recorda  la  motivació  d'aquesta  partida  pressupostària  a  causa  de la  baixa
participació dels agrupaments en aquestes convocatòries.

Ivan  (EG)  reafirmant  l'opinió  de  Ximo,  reflexiona  sobre  la  manera  en  què  s'han  de
treballar prèviament els Consells als agrupaments.

Sílvia (EG) obri segon torn de paraula:

Laura (l'Om) comenta que el projecte que han presentat ells és el que si està correcte
en la forma però en el termini i que no entén quin és el problema, ja que ho van envia
fa una setmana després d'haver tocat a la Seu preguntant concretament per com es feia
la presentació del projecte i des de la secretaria tècnica no van saber explicar-li ben bé
els terminis.

Mone (Osyris) se suma a l'opinió de Laura que els agrupaments no saben els terminis de
presentació.

Pau (EG) comenta que al Consell de desembre va haver-hi un punt informatiu de les
bases i terminis de presentació dels projectes. Es va projectar i es va explicar.



 Finalment s'acorda que per a una millor informació als agrupaments, la finalització dels
terminis es recordarà als mails del resum informatiu setmanal dels divendres.

Sílvia (EG) proposa sotmetre a votació ajornar l'elecció del projecte al proper Consell,
tornant a obrir termini fins al dia en què surt la convocatòria als agrupaments (15 dies
abans del Consell) perquè tinguen temps de treballar-ho als Kraals.

S'aprova amb 19 vots a favor.

6.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
Sílvia (EG) presenta el treball dut a terme per la comissió encarregada de revisar l'RRI
del MEV:
Estructura llesta a falta de redacció adequada de tot l’articulat

 Aproximadament 120 articles dividits en 5 seccions
 Presentació del text al proper Consell
 La comissió també ha treballat el document d’adhesió a l’associació, que dóna

resposta a requeriments dels Estatuts i de l’actual llei de voluntariat.

Explica amb més profunditat la proposta de document d'adhesió:

En compliment d'allò que s'estipula a l’Article 12 de la llei 45/2015, de 14 d’octubre, de
Voluntariat, i d’allò que s'estipula a l’article 4.2.1 dels Estatuts del Moviment Escolta
de  València,  mitjançant  el  següent  acord  d’incorporació  assegure  que  he  rebut  la
informació escaient, amb la qual estic conforme, sobre:

 El conjunt dels drets i deures que tinc com a membre de l’Associació i del meu
Agrupament.

 Les meues funcions, les activitats a realitzar i el temps de dedicació a què em
compromet.

 La durada del meu compromís, així com les causes i forma de desvinculació, que
es recullen a la normativa prèviament esmentada.

 La formació que requerisc per al compliment de les funcions que tinc assignades,
que es pot realitzar a través de l’Escola Lluerna.

 El règim de despeses reemborsables que han d’abonar-se’m, de conformitat amb
l’acció voluntària desenvolupada, i els procediments per tal de demanar el seu
reemborsament a l’òrgan pertinent.

 El règim per dirimir els conflictes entre les persones voluntàries i el MEV, que es
regulen segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

 Una altra informació en compliment de la llei i necessària per a formalització
informada del present compromís de voluntariat. 

Així  mateix,  i  per  directriu  expressa  dels  presents  Estatuts  de  l’Associació,  em
compromet a respectar les finalitats que persegueix el MEV, així com a assistir als actes
litúrgics i paralitúrgics que el mateix organitze.

Amb aquest document s'estaria complint tant la Llei de voluntariat com els Estatuts del
MEV. La proposta és que la federació incloguera aquest document en el pack de les fitxes
d'inscripció de persones majors d'edat de manera que en inscriure a un nou voluntari ja
se signe el document i s'entregue en la Seu.

S'obri primer torn de paraula:
Sergio (Seeonee) pregunta com es diu i on pot trobar la fitxa d'inscripció del MEV.



Sílvia (EG) contesta que els models de fitxa estan a la web de la federació a l'apartat
“recursos”. I el document es diu “fitxa d'inscripció majors d'edat”.
 
Ximo  (Bitácora)  pregunta  si  hi  ha  alguna  manera  de  fer  més  sostenible
mediambientalment tota aquesta paperassa burocràtica, i si és legal d'acord amb la Llei
de Protecció de Dades que, sent les persones membres del MEV, les dades les gestione i
emmagatzeme la federació.

Sílvia (EG) contesta que tal com està redactat, consta que la cessió de dades és tant al
MEV com a la federació.

Alejandro (Argila): pregunta quina és exactament la proposta de l'Equip General per a
aquest document.

Sílvia (EG) contesta que la proposta és que en els models de fitxa del MEV, que hi ha a la
web de la federació, s'incloga aquest document.

S'obri segon torn de paraula:
Ideal (ST) afegeix de manera informativa que la cessió de dades que es firma, inclou
també a la gestoria i l'empresa d'assegurances.

Sílvia (EG) tanca els torns de paraula i dóna pas a Pau (EG) per a explicar la participació
de l'EG en el procés de revisió de l'RRI de la federació.

Pau (EG) explica el treball fet a les reunions mensuals amb la federació i  que hi ha
propostes que s'han estat fent i que han sigut acceptades i altres que no han sigut i per
tant es presentaran com a esmena a l'Assemblea federativa:

 Art. 13, 14, 15: Parla del procediment d’alta i baixa d’associats. Els associats
pertanyen a  les  associacions.  Els  membres de la  federació,  tal  com indica el
capítol 1 d’aquest mateix títol, són les 3 associacions. Per tant l’alta i baixa de
persones es regula als RRI de les associacions.

Es proposa l'eliminació dels articles 13, 14 i 15, és a dir, el capítol 2 complet.

 Art. 82: Parla de les incompatibilitats del personal contractat.
Diu: ”Si la Junta Directiva crea un nou lloc de treball i una persona de la mateixa
es vol presentar, ha de manar a l'Assemblea General el seu cessament en el lloc 
voluntari que exerceix".

La proposta és: 
“Cap membre d’un equip directiu podrà ocupar un lloc de treball que el mateix 
equip ha creat. Aquesta incompatibilitat durarà tres anys des que s’abandona el 
càrrec directiu”.

 Art.89:  “Qualsevol comunicat o informació que es referisca a un Grup Scout, o
persona concreta, serà remés a més a l'Associació membre corresponent.” 

La proposta és:
“Qualsevol comunicat o informació genèrica per als agrupaments escoltes, serà 
remés a través de l'Associació membre corresponent.”



 Art 91: Proposem:
La FEV podrà editar publicacions formatives o informatives que podrà enviar  
directament a qualsevol destinatari/al fet que s'haja subscrit personalment a  
través de la “Llista FEV”.

 Art. 110
1. Tota persona inscrita a una associació membre de la FEV estarà coberta per 
una assegurança  d'accidents  i  de  responsabilitat  civil  que  la  mateixa  FEV  
contractarà.

Finalment, s'aclareix que el fet que l'EG presente esmenes no impedeix (de fet animem a
fer-ho) que qualsevol persona, individualment, presente les que considere.

Sílvia (EG) obri primer torn de paraula:

Alejandro (Argila) està molt d'acord amb l'esmena a l'Art. 82 sobre les portes giratòries i
pregunta si han ocorregut o és una esmena preventiva.

Ivan (EG) contesta que ara mateix no està passant però que en aquesta legislatura una
persona de la Junta Directiva de la federació va dimitir per a ser contractada per la
federació i  que el  MEV ja  vam estar  en contra.  No tenim dubtes  que el  procés  de
selecció fóra transparent i que la persona contractada fora la més competent d'entre les
que es presentaren, però sempre pot sorgir el dubte i s'ha de legislar perquè que no
passe.

Ximo (Bitácora) està molt d'acord amb l'esmena als Art. 13, 14 i 15, ja que s'està envaint
una competència exclusiva de l'Associació. Comenta que ell fa molts anys que hi és a
l'escoltisme valencià i ha vist casos de portes giratòries. Finalment comenta que ell, junt
amb la resta del Bitácora, estan treballant el document i presentaran prou al·legacions,
ja que han trobat diverses incoherències.

Pau (EG) contesta que l'EG ha presentat fins a 28 al·legacions i que les 5 esmenes que
presentem  avui  són  les  que  no  han  estat  acceptades  per  la  Junta  directiva  de  la
federació.

Ivan (EG) comenta que el tema de la invasió de competències és un continu durant els
últims anys i que continuem treballant en aquest tema.
Finalment convida a assistir a l'Assemblea de la federació i decidir votant per tal de
tindre una federació millor.

Sílvia (EG) obri segon torn de paraula:

Alejandro (Argila) pregunta, sobre la reunió amb la federació on es tombà per darrera
vegada les al·legacions de l'EG, si es tombaren les propostes en general o article per
article. I també com poden votar perquè aquesta esmena s'incloga.

Pau (EG) contesta que es debateren les 28 al·legacions que va fer l'EG una a una. Unes
s'acceptaren  tal  qual,  altres  les  acceptaren  amb  alguna  re-redacció  i  altres  no  les
acceptaren. Concretament, l'Art. 82 va tindre prou debat i es va concloure votant. El
resultat fou que no s'acceptà amb 7 vots en contra i 2 vots a favor (aclarim que el MEV
només té 1 vot dins de la Junta Directiva de la federació).



Laura  (l'OM)  proposa  perquè  no  passe  com amb les  bases  de  l'1%,  que  s'envien  les
esmenes als agrupaments perquè les puguen treballar als Kraals.

Pau (EG) explica, en resposta a les dues intervencions, que el procés d'esmenes preveu
que  la  federació  haurà  d'enviar  als  agrupaments,  15  dies  abans  de  l'Assemblea
federativa,  un document  amb totes  les  esmenes  que la  federació  reba per  a  poder
treballar-ho als Kraals, i transaccionar si escau. El dia de l'Assemblea s'hauran de llegir
totes les esmenes presentades i votar-les una a una i és allí on s'ha de participar si algú
vol que una o diverses esmenes s'incloguen o no.

DESCANS I ORACIÓ

7.- AVALUACIÓ ACTIVITATS ASSOCIATIVES. 
Llum de la Pau:
Nacho (EG) disculpa l'absència de l'AE Sant Jordi i comenta les 6 avaluacions que han
arribat. 

Ivan (EG) agraeix a l'AE Sant Jordi l'organització de l'activitat. Fa una reflexió sobre la
baixa participació (en comparació, per exemple amb el festival). Comenta que la Llum
de la Pau no és una eucaristia, sinó una cerimònia espiritual de germanor escolta. Molt
més pròpia dels escoltes (festivals de la cançó fan moltes entitats però la Llum de la Pau
només la fa el moviment escolta catòlic) en la que es tracta de dur la pau a tot el món.
Recomana l'assistència, ja no com a president sinó com a escolta.

Festival de la cançó:
Nacho  (EG)  presenta  i  dóna  la  paraula  a  l'equip  de  voluntaris  que  organitzaren  el
festival.

Raúl (Seeonee) comenta els resultats de les avaluacions enviades pe'ls agrupaments (21
respostes, aproximadament la meitat dels agrupaments assistents).

Sílvia (EG) obri torn de paraula:

Adrián (Santa Marta) comenta que ells foren sancionats per incomplir la normativa per la
venda de rifa. Que estan d'acord que siga així, però veuen que la normativa no inclou les
sancions  concretes  a  l'incompliment  i  que  la  que  a  ells  els  aplicaren  fou  molt
desafortunada perquè pagaren els xiquets (varen ser desqualificats del concurs) per una
falta  del  comité  (venda  de  rifa),  i  que  a  l'escoltisme  el  càstig  deu  ser  una  eina
pedagògica i no una mera reprimenda. Els xiquets se n'anaren del festival amb un fort
sentiment d'injustícia.

Raúl (Seeonee) contesta que com que no estan regulades les conseqüències d'infringir la
normativa, hagueren de decidir in situ. Raonaren que no es podia dissociar al comité del
Santa Marta de l'agrupament Santa Marta i que la falta era atribuïble a l'agrupament per
tant la sanció també. Fou una decisió de 6 persones de l'organització i també ells estan
d'acord que s'ha de regular perquè no torne a passar que un agrupament organitzador
haja d'improvisar una conseqüència a un incompliment de normativa, ja que per a la
part sancionadora tampoc és una situació agradable.

Lucas (Hiawatha) comenta que el fet que aquest any el festival haja sigut organitzat per
un grup de voluntaris i no per un agrupament concret no deu ser la norma i anima als
agrupaments a presentar-se com acollidors i a l'EG a fer una recerca més activa d'entre



els agrupaments. També demana per a propers organitzadors, que es tinga en compte
per a l'orde d'actuació la llunyania de l'agrupament al lloc del festival.

Raúl (Seeonee) contesta que l'ordre d'actuació no va tindre en compte la proximitat, ja
que es motivà en l'any d'adhesió al MEV de cada agrupament i a més que l'hora de cantar
no deu influir en l'hora d'arribada, que és per a tots igual.

Patricia (Mowgli) pregunta perquè no es pot vendre articles de segona mà. 

Raúl (Seeonee) fa una reflexió sobre què són els extrajobs: un taller manual en el qual
participen  xiquets  i  xiquetes,  scouters  i/o  comité  amb una  programació  i  objectius
previs, no revendre allò que en sobra per casa. Però es deu fer un treball conjunt per a
consensuar i incloure-ho a la normativa.

Ivan (EG) dona les gràcies a l'equip de voluntaris per treure endavant el festival, encara
que està d'acord amb Lucas que no és el model ideal, a pesar de no tindre el suport d'un
agrupament, ha anat tot molt bé. Sobre l'arribada al festival, comenta que per respecte
a l'entitat i a la resta de companys escoltes devem arribar tots abans de l'eucaristia i
tractar de no estar fent soroll. Aquest any l'ordre d'actuació tenia relació amb l'any de
fundació de cada agrupament, però encara que en anys vinents es canviara a qualsevol
altre motiu, l'ordre d'actuació no hauria d'influir en l'hora d'arribada dels agrupaments.
Uns anys et toca més a prop i altres més lluny.

Sílvia (EG) obri el segon torn de paraula:

Adrián (Santa Marta) agraeix a l'equip de voluntaris la tasca organitzativa i recolza la
idea que consten sancions en la normativa per a qui la incomplisca. El problema és la
mala  decisió  sobre  el  tipus  de  sanció  i  la  justificació  donada  quan  ells  donaren
alternatives a la proposta de sanció.

Nacho (EG) la decisió pot ser millor o pitjor però és conseqüència de què no estiga
regulat i l'opinió d'unes persones organitzadores. Per tant haurem de regular-ho millor
perquè ara per ara està en mans de qui organitza el festival.

Ivan (EG) comenta que arran d'aquest succés i amb l'RRI en revisió, seria bon moment
d'elaborar  un  règim  sancionador,  no  només  del  festival  sinó  de  qualsevol  activitat
associativa (llum de la Pau, Interrutes, Sant Jordi, activitats comarcals, etc.).

Ximo (Bitácora) comenta que hem de tindre en compte, sent un moviment educatiu,
amb la  paraula  càstig,  ja  que  una  infracció  deu  ser  una  oportunitat  per  a  fer  una
reflexió.

Lucas (Hiawatha) proposa que en la inscripció es pregunte què es va a vendre.

Raúl (Seeonee) contesta que si es va preguntar i de fet es va tocar a dos agrupaments
per informar que el que anaven a vendre no estava permés.

Adrián (Santa Marta) està d'acord que es regule un règim sancionador (ja siga en la
normativa del festival o a l'RRI) però que no quede a l'arbitri de cada agrupament que
organitze.



Sílvia (EG) comenta que es pot votar la incorporació del règim sancionar a la normativa
del festival en el proper Consell MEV.

Mone  (Osyris)  invita  a  reflexionar  a  la  resta  d'agrupaments  sobre  el  respecte  a
l'eucaristia que és una activitat en la qual persones han estat dedicant el seu temps i si
formem part d'una activitat, què menys que assistir.

Taller de gestió:
Pau (EG) comenta les avaluacions enviades per les persones assistents als tallers.

- Tresoreria: 12 persones (10 agrupaments).
- Secretaria: 9 persones (8 agrupaments)

- Comentaris a millorar:
Temperatura  de  l’aula,  major  assistència,  entregar  materials  per  a  dur  als

agrupaments.

8.- REUNIÓ CAPS D'AGRUPAMENT 
Ivan  (EG)  no  esperava  haver  d'arribar  a  aquest  punt,  en  el  que  només  motivant
després  de  tres  anys  encara  hi  haja  màxims  responsables  d'alguns  agrupaments
encara no s'hagen reunit amb el president del MEV, quan és ell qui respon legalment
de tot  el  que facen  els  agrupaments.  Per  tant  convoca  a  totes  les  coordinacions
d'agrupament (o persona delegada) a una reunió obligatòria sota conseqüència que
no els signem els papers de campament.

Sílvia (EG) obri el primer torn de paraula:

Adrián (Iter) ofereix els seus locals per a acollir la reunió.

Lucas (Hiawatha) demana que s'envie la convocatòria com més prompte millor.

Ivan (EG) contesta que la convocatòria oficial està sent ara, però si, s'enviarà pel
grup de Caps d'agrupament junt amb un ordre del dia.

9.- INTERRUTA 2019
Sergi (Orión) presenta el projecte Interruta 2019 i els terminis d'inscripció:

 100 places: a 40€ (inclou manutenció i allotjament).
 Un  fil  conductor  “Consum  responsable  i  impacte  del  model  econòmic

actual” per als tallers i xerrades de les vesprades.
 5 dies (del 22 al 26 d'abril).
 5 voluntariats rotatius per a major impacte del treball i menys gent a l'hora

en un mateix lloc.
 Allotjament:  falta  per  confirmar  però  probablement  serà  el  col·legi  de

l'Iter a Natzaret.

Sílvia (EG) obre el primer torn de paraula:

Nacho  (Kipling)  pregunta  si  el  pagament  pot  ser  per  agrupament  o  ha  de  ser
individual. A més comenta que el dia de la reunió informativa la ruta de Comarca
València estan d'acampada.



Sergio (Orión) comenta que tractaran de fer la reunió de manera que puguen assistir
el  nombre  més  gran  possible  de  persones.  Pel  que  fa  al  pagament,  no  hi  ha
inconvenient que ho pague l'agrupament tot junt.

10.- INFORMACIONS DIVERSES

AsinDown:
Nacho (EG) comenta que AsinDown contactaren després de ser convidades al festival
de la cançó i ens demanaren si algun agrupament voldria compartir activitats amb
ells. Si hi ha algun interessat que es pose en contacte amb l'Oficina MEV.

Beques MEV:
Jorge  (EG)  recorda  que  hi  ha  una  partida  a  disposició  per  a  becar  assistència  a
activitats  associatives.  A la  web estan les  bases  i  si  hi  ha qualsevol  dubte poden
parlar amb Secretaria Tècnica.

Candidatures a activitats associatives:
Nacho  (EG)  comenta  que  avui  s'obri  el  termini  de  presentació  de  candidatures.
Només  cal  enviar  un  escrit  a  l'Oficina  del  MEV.  La  idea  és  presentar  i  votar  les
candidatures en el proper Consell MEV.

FEM:
Alba  (FEM)  informa  sobre  el  concurs  de  cartells  amb  motiu  del  Dia  de  la  dona.
Demana disculpes per no haver aclarit suficient l'hora límit en què es podien enviar
cartells ni haver publicat uns criteris d'avaluació que es tindrien en compte a l'hora
de  triar  un  cartell  guanyador.  És  la  primera  vegada  que  es  fa  i  en  properes
convocatòries es farà millor.

Neus (Cohinoor) comenta quins criteris han seguit per a triar el cartell guanyador:
 Que representara valors escoltes.
 Que representara el contacte amb la natura.
 Que tinguera un missatge de lluita per un món millor.
 Que el missatge fora clar i intel·ligible.

I anuncia que és el de Paula Mateu de l'AE Cohinoor.
També anuncia una jornada de preparació de cartells per a la manifestació del Dia
de la dona i invita a tot el món a sumar-se.

Fòrums MEV:
Pau (EG) recorda que s'estan fent els Fòrums MEV i informa dels pròxims:

29 MAR La coeducació en espais d’educació no formal: FEM.

26 ABR Participació jove en la societat.

31 MAI Escoltisme: més enllà dels agrupaments.

28 JUN Equip MEV 2019-2021: reptes futurs i línies de treball.

Reconeixement Scouts del món:
Ivan (EG) informa que des de la FSSJ estan tractant de fer un camp de voluntariat-
formació en Casa Oraà vinculat a un reconeixement mundial que es fa a través de



MSC. A la web està tota la informació per a participar. S'han apuntat de molts llocs
d'Espanya i de fora però no hi ha representació valenciana.

Sílvia (EG) obri el primer torn de paraula:

Alejandro (Argila) demana disculpes perquè són conscients que l'EG va modificar la
data del darrer Fòrum a petició expressa seua i encara així no van poder assistir per
altres  qüestions.  Agraeix  l'esforç  i  que  els  tinguérem  en  compte  encara  que  no
pogueren assistir.

Pau (EG) agreix el comentari i proposa per a futur que l'Argila tracte d'incloure el
Fòrum com a activitat per als rutes i així poder assistir.

Ideal (l'Ombria) comenta que tenen pensat acollir el festival de la cançó.

11.- PRECS I PREGUNTES

Ximo (Bitácora) pregunta per les subvencions de Diputació i Ajuntament de València.
També  comenta  que  s'ha  de  fer  un  esforç  perquè  les  eines  de  gestió  de  cens  i
econòmica  donen  resposta  a  les  necessitats  dels  agrupaments,  sobretot  el  CUDÚ.
Proposa que en acabar cada Consell es puge a una carpeta compartida els materials
incloent les projeccions. Proposta dignificar la plaça Baden Powell com per exemple
un bust de BP que dinamitzaria turísticament la plaça. Per últim informa que l'AE
Bitácora canvia de barri el seu local.

Ideal  (ST)  informa  que  les  subvencions  de  2017  les  han  ingressat  fa  uns  dies  (i
s'aniran pagant  als  agrupaments  en els  pròxims dies)  mentre que les  del  2018 no
estan ingressades.

Ivan (EG) comenta que hem sol·licitat reunió amb el president de Diputació per a
transmetre el malestar pel canvi de les bases i pel tracte rebut per la diputada de
joventut.
 
Pau (EG) comenta que fins on sap el tresorer de la federació està d'acord que s'han
de posar les piles amb el CUDÚ, ja que é moltes carències. Caldrà veure  que pensa
la resta de l'equip i tindre en compte que estan acabant legislatura. Respecte  al
Duroc,  està  ja  fet  i  cal  veure  que  el  que  presentem  siga  d'utilitat  per  als
agrupaments.

Ivan  (EG)  comenta,  respecte  dels  materials  dels  Consells,  que  no  sabem  si  la
proposta de Ximo pot produir encara menys participació en els Consells. Ho hauríem
de  parlar a la reunió de caps i el que demanen els agrupaments es farà. Respecte de
la plaça Baden Powell, la idea original  era que fora una plaça útil  de joc per als
xiquets  i  que la  visió  turística  no  l'havíem plantejat  però  que tal  volta  siga  més
interessant per a presentar-ho a l'Ajuntament. Tot aquell que vulga proposar coses
respecte al projecte que ens ho faça arribar a l'Oficina Tècnica.

Patricia (Mowgli) proposa que es busque alguna manera de reutilitzar els paperets
dels vots.

Nacho (Kipling) convida a la gent a assistir  a les paelles de l'AE Kipling el pròxim
dissabte amb motiu del seu aniversari.



Jaime (VIII) informa que els rutes de l'AE VIII realitzen una activitat al riu i conviden
a la gent a assistir. També cometa que van a fer una encomana a una empresa de
porta entrepans reutilitzable (per tal de reduir el paper de plata) i  si  algun altre
agrupament vols sumar-se a l'encàrrec, que es posen en contacte amb ells.

Doro  (EG)  recorda  la  importància  de  donar-se  als  altres  amb motiu  de  l'evangeli
d'avui.  I  a  què continuem ajudant-nos  els  uns  als  altres.  I  agraeix  l'assistència  al
consiliari de l'AE Hiawatha.

Ivan (EG): Agraeix la participació dels assistents al Consell,  agraint igualment l'AE
Hiawatha l’acollida. S'agraeix especialment l'esforç en què l'esmorzar fóra ecològic i
casolà. S’acomiada posant-se a disposició dels agrupaments per a tot el que calga.

Sense cap aportació ni cap punt més a tractar es tanca el Consell General Ordinari
del Moviment Escolta de València, a València, a les 14:00 hores.


