
 

  

 

LLOC Locals A.E. Villalonga 

DATA 16/12/2019 HORA 9:30 

SECRETÀRIA Silvia (EG) TIPUS ACTA Consell General 

ASSISTENTS:  

- Es constitueix el Consell amb 33 vots: 42 persones acreditades de 23 agrupaments 
diferents, 4 persones de 4 comarques, una persona de l’Equip Federatiu i 7 persones 
de l’Equip General. Al llarg del Consell s’arriba a 57 persones i 31 vots: 

 
● GS Altaïr 
● GS Kipling 
● GS Kairós 
● AE Alezeya 
● GS Malkisúa 
● GS Altaïr 

● GS X el Pilar 
● AE Valldigna 
● GS Sant Joan 
● GS Iter 
● AE Villalonga 
● GS Wig-Wam 

● GS Osyris 
● GS Seeonee 
● AE Pas de Pi 
● GS VIII de Calasanz 
● GS Ain-Karen 
● GS Alborxí 

● AE Hiawatha 
● AE Cohinoor 
● AE Argila 
● AE La Safor 
● AE Azahar 
● GS Santa Marta 

- Comarques: Sud, Horta Sud, Horta Nord, València 

- Convidades amb veu però sense vot: 

o  
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació d’actes 
2. Informe de gestió equip general 
3. Incorporació AE L’Ombria 
4. Normativa Festival de la Cançó 
(Descans) 
5. Pregària 
6. Base de les beques MEV 
7. Activitats associatives 
8. Premis MueveMEV 
9. Informacions vàries 
10. Precs i preguntes 

 

 

 



ACTA CONSELL MEV 16/XII/2019 

 

 

1.- Aprovació d’actes 

 Silvia (EG): degut a un problema a la secretaria, no tenim l’acta anterior per a la 
seua aprovació. 

 (S’obri el torn de paraula) 

 Alba (Osyris): pregunta si podríem tindre les actes la setmana següent al 
consell/assemblea, per a poder consultar-ho i/o explicar-ho a la resta de membres de 
l’agrupament. 

 Silvia (EG): el procediment habitual és enviar-ho amb la convocatòria del següent 
esdeveniment. 

2.- Informe de gestió equip general 

 Parla l’equip general al complet i es presenten les tasques fetes fins a la data 
(primer trimestre 2018-2019). Parlen Iván (President), Silvia (Secretaria), Pau (Tresorer), 
Nacho (Vicepresident de Activitats Associatives), Jorge (Vicepresident d’Activitats 
Pedagògiques), Jaime (Vicepresident de Comarques) i Doro (Consiliari). 

3.- Incorporació A.E. L’Ombria 

 Iván (EG): l’equip general ha rebut la sol·licitud de adhesió d’un nou agrupament 
escolta a Tavernes de Valldigna. Format per antics membres de l’AE Valldigna, han 
vingut a defendre la seua proposta l’AE L’Ombria. 

 Guillem (L’Ombria): presenta el nou agrupament, donant informació de les 
branques que tenen actives, l’origen del nom, els colors de la seua panyoleta i el seu 
projecte educatiu. Agraeix a tots el donar-los aquesta oportunitat de formar part del 
MEV i comenta que durant la votació eixiran de la sala per a donar llibertat a qualsevol 
de votar com vulga. 

 Silvia (EG): es procedeix a la votació per aprovar l’entrada d’aquest nou 
agrupament a la nostra associació. S’aprova amb 23 vots a favor, 16 en blanc i 0 en 
contra. 

4.- Normativa Festival de la Cançó 

 Nacho (EG): comenta els canvis que s’han proposat per al document de normativa 
del Festival de la Cançó, amb les esmenes que es van proposar en el MIP. 

 Silvia (EG): s’aprova la Normativa del Festival de la Cançó amb 37 vots a favor, 2 
en blanc i 0 en contra. 

 (Es fa un descans de 30 minuts) 



5.- Pregària 

 Doro (EG): la pregària del consell de desembre la fem com ja és tradició amb la 
temàtica de la Llum de la Pau de Betlem. Recorda que cal apuntar-se per a 
l’esdeveniment a L’Olleria. Li agradaria recordar que tot açò no ha de ser un “kit-kat” 
un moment separat de la resta del dia d’avui. Ja deia Baden-Powell que no té sentit 
anar a missa els diumenges i oblidar-se de ser un cristià la resta de l’any. La temàtica de 
la Llum de la Pau d’aquest any va de la creació. Al principi Déu va crear l’univers 
(primera setmana), després va crear la nostra terra (segona setmana), va omplir-la de 
criatures (la setmana en la que estem) i crearà als éssers humans l’última setmana. 
Tenim tots els dibuixos en blanc i negre per a que les xiquetes i els xiquets puguen 
pintar-los. Cada setmana encendrem un ciri per a recordar-nos que, com deien els 
profetes, el nostre cor té que fer-se de carn, no de pedra, per a poder estimar-nos com 
a germans. Aquest és el esquema de pregària que hem de pensar avui. Pensem en el 
nostre agrupament, en el paper que tenim amb el nostre barri, amb el nostre entorn. 
Volem transformar-ho tot? No em entrat potser en la dinàmica de l’esgotament? De 
treballar només per nosaltres mateixa? Hem de reflexionar quantes hores dediquem a 
l’escoltisme i quantes hores dediquem a l’eucaristia. Jesús només vol que ens estimem 
els uns als altres. Ara anem a cantar la cançó de l’esdeveniment ‘Que no s’apague la 
llum’. Això és el que volem per a nosaltres, un cor en flames que puga il·luminar a la 
resta amb l’estima als demés. 

 (Cantem la cançó) 

 Doro (EG): la cançó és de Feliu Ventura, que l’ha cedit per a l’esdeveniment. 

6.- Base de les beques MEV 

 Jorge (EG): es tracta d’una línia futura que es va proposar l’equip, teniu tota la 
informació lligada a la convocatòria d’aquest consell. L’equip no vol que cap xiqueta o 
xiquet es quede sense participar d’una activitat per temes econòmics. Les bases han 
estat publicades, però com a resum, hi ha 2000 euros per a subvencionar la participació 
a activitats associatives o comarcals. Els diners estaran disponibles fins a l’esgotament 
dels mateixos. Hi han 15 dies per a demanar-ho abans d’una activitat associativa i set 
dies abans d’una activitat comarcal. Per a sol·licitar-ho cal enviar un mail a 
vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org. 

 Pau (EG): com cal aprovar les despeses econòmiques, per a aquesta edició de la 
Llum de la Pau no estaran disponibles, a partir de gener ho podreu sol·licitar. 

 (S’obri el torn de paraula) 

 Amparo (Seonee): Seria per a cada activitat? 

 Jorge (EG): si, pensa que per a cada activitat caldria demanar-ho, amb l’antelació 
que toque. Per això cal tindre en compte que si s’esgoten els diners no es podrà becar a 
més gent. 

 Alberto (Santa Marta): es tracta de una sol·licitud per agrupament o individual? 

 Jorge (EG): l’agrupament ha de tractar de valorar quantes persones del seu grup 
ho necessiten realment i tractar de demanar només els estrictament necessaris. 



 Iván (EG): com a equip açò és un símbol que sabem que no arribarà a pagar a 
totes les famílies que tinguen les necessitats, però no volem que cap scout es quede 
sense activitat per qüestions econòmiques. Penseu en açò com una mesura extrema en 
cas de no poder pagar. 

 (Segon torn de paraula) 

 Jaime (VIII): aprofitar la intervenció per a recordar que a voltes rebem subvenció 
del MEV, que demaneu aquest diners en lloc de pressionar als tresorers per a que 
ajustem el preu de les activitats. 

Aïda (La Safor): pregunta si cal demanar la beca a cada volta o si ja s’entén com a 
becat. 

Jorge (EG): contesta que no hi ha que confondre les beques de la federació amb 
aquesta beca. Que valoren si cal demanar-la o no. 

(Es tanca el torn de paraula) 

Silvia (EG): es procedeix a la votació per aprovar aquesta proposta. S’aprova amb 
33 vots a favor, 0 en blanc i 0 en contra. 

7.- Activitats associatives 

Llum de la Pau de Betlem 2019 

Nacho (EG): Doro ja ho ha dit tot, serà el proper divendres a l’Olleria. 

(Torn de paraula) 

Lluís (Azahar): pregunta si podrien tindre la Llum per al dijous que volen fer un 
esdeveniment amb l’agrupament. 

Doro (EG): li contesta que tornaran de Guadalajara abans, que es fique en 
contacte amb la cap d’agrupament de l’AE Sant Jordi. 

Amparo (Seonee): pregunta si ni ha alguna proposta de transport coordinat. 

Nacho (EG): l’únic que podem aconsellar és que les comarques parlen entre elles 
per a coordinar-se, ell mateix s’ofereix per a que li criden amb aquestes qüestions per si 
poguera ajudar a ficar en contacte a diferents agrupaments amb aquestes necessitats. 

Iván (EG): si que és veritat que caldria pensar en un funcionament millor de 
transport, però pensa que cal que siguen els coordinadors de les comarques els que 
tracten de trobar una solució. 

Doro (EG): incidir, encara que ja ho sabem, en que la Llum de la Pau és una cosa 
dels escoltes, però que se’ns escapa de les nostres mans. Caldria que la compartirem, és 
una excusa per a que ens donem compte de que no vivim a soles. Els austríacs la 
repartixen el tercer diumenge d’advent, per això sempre arribem tard a repartir-la als 
nostres entorns. És important que nosaltres participem del nostre acte, que és el del 
divendres a l’Olleria. La Llum podrà estar en més llocs, però val la pena estar junts per 
a la nostra festa. 



Festival de la Cançó 2019 

Nacho (EG): com vàrem avançar a l’assemblea, si no es presentava cap 
agrupament, aquest any no tindríem un festival de la Cançó. Raúl (Seonee) es va 
proposar de manera individual per a realitzar el festival. Ara ens presentaran la seua 
proposta. 

Raúl (Seonee): ja portava un parell d’anys proposant al seu agrupament que 
prepararen un festival, en front les negatives i la possibilitat de que aquest any no 
tinguérem festival, ha reunit a un equip de persones que ja no tenen vinculacions amb 
els seus agrupaments però sí moltes ganes de fer una gran activitat associativa: Nacho 
Brines, Sergi Güemes, Alba García, Fernando Monfort, Miguel Roldán, Nacho Perales i ell 
mateix. Tots han crescut amb aquesta activitat quan eren xiquets i volen que no s’arribe 
a perdre aquesta activitat. Pensen que no pot ser la norma que un equip extern ho 
prepare, que cal que siga només una cosa puntual i que siguen els agrupaments els que 
preparen aquestes activitats associatives. Han elegit les Escoles San José per a fer 
l’activitat, donat que tant el GS Orión com el GS Seonee tenen vinculació amb aquesta 
entitat. Explica el mapa del lloc i com arribar. Només tindrem un punt d’accés i les 
zones estan delimitades, per a tractar de que els extrajobs no molesten a les 
actuacions. S’expliquen els premis i les categories de concurs. En concret la ‘Menció a la 
cançó popular’ que cada cap de grup votarà per a que els agrupaments puguen opinar, 
no tan sols els jutges. Les normes són les que apareixen a la Normativa del Festival de la 
Cançó. Important: seria el 10 de febrer. La inscripció estarà oberta des de el dimarts 8 
de desembre fins al 25 de gener. Els voluntaris es poden presentar entre el 6 i el 20 de 
gener. Fa falta gent que puga ajudar sense tindre que estar preocupades pels seus 
agrupaments. Tota la resta d’informació la rebreu per correu. Aquesta és la proposta 
que presenta l’equip de voluntaris, recordant que és important que siguen els 
agrupaments qui porten endavant aquestes activitats que tant relleu e importància 
tenen per a la associació. 

(S’obri primer torn de paraula) 

Nacho (EG): afegir una informació que falta, es proposa fer una fira d’associacions 
durant l’esdeveniment, per tant demana que es fiquen en contacte si pensen d’alguna 
associació que vol estar. 

Lucas (Hiawatha): en quant al dia, pensa que tindran problemes per canviar-ho. 
També pregunta com es podria finançar, si es que l’equip va a fer alguna trampa per a 
unflar la partida. També pregunta pel bar i la seua gestió. 

Raúl (Seonee): l’equip general ja va presentar un pressupost i no va a modificar-
ho, ells volen ajustar-se i han parlat amb la FSSJ per a que porte endavant la gestió del 
bar. Esperen que la gent participe del bar i així tractar de no perdre diners. El seu 
objectiu és fer un festival auster que no tinga un cost elevat. També volen així 
demostrar que qualsevol agrupament ho pot fer. 

Pau (EG): sabem que la partida és insuficient i que és arriscat l’opció de tractar 
de traure diners del bar, així que com equip s’ha valorat que si finalment falten diners, 
es recolzaran d’alguna manera (per exemple la partida de l’aniversari). 

Ideal (L’Ombria): agrair a les persones voluntàries que han donat un pas endavant 
per a fer possible aquesta activitat. 



Alejandro (Mowgli): comenta que la comarca ruta de valència també volia fer una 
fira d’associacions, per tant que podrien aprofitar per a portar associacions. 

Nacho (EG): sí que demana que, per favor, avisen de quines associacions volen 
vindre, per temes de logística. És molt important que vinguin de fora i que els scouts no 
es queden als scouts només. 

Alejandro (Mowgli): vol dir també que potser ens hem de plantejar establir un 
‘preu solidari’ per a fer possible econòmicament aquest Festival. 

Raúl (Seonee): comenta que tractaran de donar visibilitat a les associacions 
intercalant les taules d’extrajobs amb les taules d’associacions. Agrir també la proposta 
de la donació voluntària del Mowgli, pensen que poden traure’l endavant, però són 
conscients de que potser fa falta. 

(S’obri segon torn de paraula) 

Nacho (EG): vol destacar de la normativa que és un espai lliure de fums i de 
alcohol, que a més estarem en una escola i hem de respectar-ho. Al bar no hi haurà 
alcohol. 

Silvia (EG): es moment de que votem si acceptem aquesta proposta. S’aprova per 
35 vots a favor, 0 en blanc i 0 en contra. 

Nacho: per a que conste en acta, agrair als voluntaris que s’han ofert. 

Interruta 2019 

Jaime (EG): ja portem com equip general fent dos anys seguits aquesta activitat, 
amb la característica que aquest any ja contem amb un equip propi i ací els tenim: 
Sergi, Marisa, Dani i Bea, no estan ací però formen part també: Carlos, Agnès i Adela. 

Sergi Güemes (Equip Interruta): un any més tenim camp de voluntariat, som un 
grup de voluntaris de diferents agrupaments, sempre convidem a més gent amb 
inquietud a participar. Aquest any la proposta Interruta tornarà a ser de cinc dies. 
Veient la demanda de participants, encara no està clar que tinguem un lloc per allotjar-
nos. Hem mirat les escoles del Saler, però no depèn només de nosaltres, així que encara 
estem amb les negociacions. Aquest any volem obrir l’activitat a 100 companys de ruta i 
15 scouters. Si venen menys participants, podrem ampliar el nombre de scouters. El 
preu serà de 40 euros per persona, cobrint totes les despeses de l’activitat. Volem a més 
tindre una temàtica: Consum Responsable e Impacte del Model Econòmic Actual. En 
quant a les normes, són similars a l’any passat, podeu demanar el document de normes i 
l’enviem. Si que cal destacar que els participants han de estar tots els dies al 
campament, no pujant i baixant del campament. Respecte als horaris, és pràcticament 
igual a l’any passat, els voluntariats seran tot el matí. Per les vesprades tindrem tallers i 
jocs d’esplai. Com a canvi amb l’any passat, tindrem quatre dies de voluntariat, farem 
quatre equips per a fer canvis rotatius i que tots puguen gaudir de les quatre 
experiències diferents. En quant als calendaris: en gener tindrem la proposta tancada, el 
25 de febrer fins al 5 de març serà el període d’inscripció. És important avisar de que 
l’ordre d’admissió serà per ordre d’inscripció. També destacar que es tracta d’una 
activitat per a rutes, les inscripcions són individuals i motivem a qualsevol ruta a 
participar del campament. Hi hauran tres períodes de pagament. Del 6 al 8 de març 
tindrem un primer període, totes aquelles persones que no paguen, de les primeres 



cent, eixiran de la llista i podran entrar les següents. Del 8-11 el següent i després un 
tercer. El dia 24 de març tindrem una reunió amb els scouters per a aclarir dubtes. El 
dia 3 d’abril rebran els participants l’infopack i, passada l’activitat, el dia 30 rebran 
l’avaluació. Aquesta es tota la informació que tenim. Esperem que vos agrade i si algú té 
un dubte pot parlar ara o enviar-nos un mail. 

(S’obri el primer torn de paraula) 

Alejandro (Mowgli): el seu agrupament ja va vore defectes amb la inscripció de 
l’any passat i pensa que va a tornar a ocórrer. Fins a mes i mig abans de l’activitat no 
sabrem si tenim o no activitat de pasqua i no és efectiu. També pensa que una xiqueta 
sense scouters no deuria d’anar a l’activitat, com ja va passar l’any passat amb una ruta 
de l’Om. Pensa que ambdues coses es varen avaluar i que no s’ha canviat res. 

Sergi (Equip Interruta): pensa que dels errors podem aprendre i millorar, aquest 
any tindrem les inscripcions un mes abans, les inscripcions es fan així per a incentivar 
que els rutes tinguen iniciativa i busquen activament la participació. Volem que els rutes 
que vinguin sense el seu scouter tinguen una persona de referència que realment tinga 
contacte amb els seus scouters i la seua família. 

Jaime (EG): per al·lusions, destacar que no ens hem d’enganyar amb el tipus 
d’activitat que es proposa: amb 600 rutes inscrits al cudú, l’activitat només té 100 
participants. El moviment proposa un Interruta, no un “interclans”. Per tot això es vol 
afavorir la participació dels rutes individuals. 

Darío (Cohinoor): reiterar que li agrada que pugem millorar l’aforament, a més 
vol preguntar per la possibilitat de fer una opció vegetariana. L’any passat va ser molt 
dolenta. 

Sergi (Equip Interruta): aquest és un altre motiu per a canviar de localització, el 
menjar era molt dolent. La proposta per a aquest any no té cuina, per tant ens 
plantegem cuinar nosaltres o contractar un càtering. Hem de vore si entra en 
pressupost. 

Adrià (Sant Joan): dues preguntes, si ni ha un límit de participants per 
agrupament i si tindrem en compte les persones que ja han gaudit d’un Interruta per a 
prioritzar a les que no. 

Dani (Equip Interruta): no hi ha límits per agrupament. Realment cada edició de 
l’Interruta és diferent (els tallers, els voluntariats) per tant no ho tindrem en compte. 

Sergi (Equip Interruta): recordar que les admissions es faran només per ordre 
estricte d’inscripció. 

(S’obri segon torn de paraula) 

Alejandro (Mowgli): reiterar que sap com funcionen els rutes i que si no entra un 
clan sencer segurament els xiquets acaben desapuntant-se. Que no li pareix un bon 
mètode d’inscripció. 

Sergi (Equip Interruta): també hi hauran xiquets que volen anar a soles. Si un 
scouter vol seure i apuntar un a un a cadascun dels seus xiquets, és la seua decisió. 



Jaime (EG): realitats hi han moltes, l’any passat el meu clan va votar en contra 
d’anar a la activitat i una xiqueta va decidir apuntar-se pel seu compte. Tenim 47 
agrupaments i 47 realitats diferents. 

60 aniversari MEV 

Iván (EG): aquest any l’associació compleix 60 anys i l’equip a preparat algunes 
activitats. Ja hem contat per les xarxes una miqueta el que va ser. Ja hem fet un dia per 
a ajuntar a antics equips i representants dels agrupaments. S’han plantejat diferents 
activitats amb un equip de voluntaris, majoritàriament de la FSSJ. En primer lloc s’ha 
pensat en una campanya de MUPIS, els espais municipals de publicitat. També volien 
parlar amb l’ajuntament per a fer una reforma de la plaça Baden-Powell. També s’ha 
proposat fer una reforestació de 60 arbres, un per any de l’associació. A finals d’hivern, 
principis de primavera, la farem. La fundació cada mes presenta un butlletí i volíem fer 
una edició especial que parle només del MEV. En la línia de l’aniversari, de cara als 
xiquets, hem pensat en que el festival de la cançó tinga com a temàtica l’aniversari. 
Com sempre, vosaltres esteu més a prop dels xiquets i podeu fer activitats amb ells 
parlant de l’aniversari. A més a més, Quique Rodríguez ha composat una cançó per a  
cantar-la tots junts a la fi del festival. L’enviarem pel grup de caps de grup per a que la 
pugeu assajar. Com a proposta, també volem organitzar un viatge a l’illa de Brownsea. 
Pau (EG) s’encarrega de preparar-ho i les dates proposades són en Pasqua. 

(S’obri primer torn de paraula) 

Alejandro (Mowgli): el seu grup ha participat en “decidimVLC”, una proposta de 
l’ajuntament per a motivar la participació ciutadana en l’assignació de pressupostos per 
als barris. Pensa que es podria fer de manera similar per a demanar que arreglen la 
plaça BP. 

Iván (EG): ho hem pensat, però pensem que de manera més directa podríem 
demanar una reunió amb l’alcalde per a vore de fer-ho. 

8.- Premis MueveMEV 

Marta (Comunicació): explica el concurs i les bases de participació, recordant-nos 
que ja es va fer l’any passat. El segon premi, amb 330 ‘Me gustas’: GS VIII Calasanz. El 
primer premi, amb 609 ‘Me gustas’: AE Valldigna. Recordar a totes que per a participar 
només cal pujar una dansa a les xarxes i que els premis sempre són objectes que 
serveixen per a fer activitats xules amb el vostre agrupament, que és molt fàcil i que 
anima a tots a participar. 

9.- Informacions vàries 

Pau (EG): recordar-vos que a final de gener cal presentar el document 347 i 
necessitem recopilar totes les factures de l’any 2018 que teniu els agrupaments. Teniu 
un drive per a emplenar-ho, qui no tinga accés que envie un mail a la seu. També 
recordar que la partida de cooperació de 2018 té que assignar-se al consell de març, el 
termini de presentació de propostes comença quan acaba el termini de la federació, es 
poden presentar a les dos bases els mateixos projectes. Explica les bases de 
participació. Fins al 10 de febrer serà el termini de presentació per a que es puguen 
recopilar. Per últim, recordar-vos que en gener es faran les liquidacions de les quotes. 
Abans del 31 de desembre cal actualitzar el cudú, ja que les liquidacions es faran durant 



la primera setmana de gener. Si pagueu en la primera quinzena tindreu un 5% de 
descompte, a partir de febre un recàrrec del 5%. 

Silvia (EG): farem el taller de gestió el 17 de febrer. Contem amb la vostra 
assistència, sobretot de càrrecs vinculats a la gestió de l’agrupament. Convidar-vos a 
vindre ja que són els punts per a parlar de les maneres correctes de treballar com a 
associació. 

Pau (EG): per la part de tresoreria serà un taller purament de gestió, més 
endavant es proposarà una data per a tractar només del treball amb el programa 
DUROC. És una manera de tracta d’igualar els nivells de tresoreria abans de anar tots 
junts a tractar el treball amb DUROC. Convida a vindre als més experimentats per a 
ajudar als altres i donar la seua visió i experiència. 

Silvia (EG): com sempre, recordem que cal tindre actualitzats els certificats de 
carències de delictes sexuals, són coses importants que cal tindre en compte per a 
mantindre l’associació dins de la legalitat. 

Iván (EG): respecte a la trobada de caps d’agrupament. La seua intenció va ser 
reunir-se durant el MIP, però troben a mancar una part de gestió d’agrupament, de 
kraal, de conflictes, de tresoreria, en definitiva, de quin és el nostre paper com a caps 
d’agrupament del MEV. Li agradaria no fer moltes reunions, tractar d’ajuntar a tots en 
una reunió. Pensa que és important parlar més enllà dels consells. Pensa que també els 
fòrums són una oportunitat per a créixer en escoltisme. Els convida a tots a vindre. 

Jaime (EG): fòrums MEV. Importància de tindre un espai reflexió més enllà dels 
consells, per a aprofundir en les arrels de qui som, que fem i cap a on anem. Parla dels 
propers fòrums i els punts a tractar en ells. Respecte als equips de treball: cal fer la 
reflexió de que ens nodrim del treball individual de voluntaris. Sabem que a dia d’avui 
esteu bolcats amb el treball als vostres agrupaments, però hi ha que vore que teniu a 
gent que treballa per vosaltres. No només l’equip general. Partint de les inquietuds de 
cadascú, es pot ajudar a fer créixer l’associació. 

Jorge (EG): presenta els mèrits pedagògics 2019 i les seues bases. La idea general 
és presentar activitats que s’han fet durant la ronda i que penseu que tenen una 
rellevància pel seu contingut pedagògic. 

Ali (Equip Federatiu): informacions vàries per part de la federació.  

1. A partir de demà tindreu a la web el RRI federatiu per a presentar esmenes. 

2. Parlar-vos del Creequip, equip de treball federatiu per a ajudar als agrupaments a 
millorar la convivència i el creixement del kraal. Anima a tindre una millor comunicació 
MEV-Creequip per a trobar solucions comunes als agrupaments. Presenta un formulari 
per a trobar informació dels agrupaments i de si tenen càrrec de dinamitzador de kraal o 
no. També presenta un llibret de dinàmiques que han preparat per als agrupaments.  

3. Enguany el Sant Jordi és federatiu. Qualsevol persona que vulga també participar, pot 
posar-se en contacte amb la federació per a participar, com a staff o com a dissenyadors 
de l’activitat. 

4. Fica un vídeo presentant la Muixeranga 2019, la trobada de caps i guies de 4Vents. Es 
farà a Benlloc. 



Guillem (L’Ombria): es tracta de una trobada de caps i de guies, per a scouters. 
Convidar-vos a tots a preinscriure’s 

Ali (Equip federatiu): dir que a dia d’avui ja tenim inscrites 65 persones, de 
moments estan només obertes les preinscripcions, però a gener s’obrirà tant per a 
participants i com a voluntaris. 

Ideal (L’Ombria): apunteu-se al sondeig i de seguida, ja que tenim descomptes 
per als que s’apunten els primers dies. 

Guillem (L’Ombria): hi han tres eixos de temàtica per a la trobada, escoltisme i 
espiritualitat, escoltisme i societat, cultura i llengua. Qui tinga idees està convidat a 
enriquir el projecte. 

(S’obri el primer torn de paraula) 

Carlos (X El Pilar): pregunta al respecte de la pertinència a 4Vents. 

Ali (Equip Federatiu): la passada assemblea federativa es va votar la pertinència 
de la federació al projecte 4Vents. Ara comptem amb una persona a l’equip federatiu 
com a vocal de 4Vents. 

Amparo (Sant Joan): pregunta pel taller de gestió, si separaran per càrrecs o 
s’ajuntaran com l’any passat. 

Silvia (EG): la nostra idea és fer tallers separats. Per a poder aprofundir en 
qüestions de cada càrrec. 

10.- Precs i preguntes 

Carlos (X El Pilar): demana com podria crear un equip de treball per a crear un 
dossier de campaments MEV, ja que molts agrupaments li demanen el dossier del seu 
grup. 

Jaime (EG): la manera més pràctica seria que tu et proposares per a la creació 
d’aquest equip i convidaríem a altres persones a treballar amb tu. 

Pau (EG): el MEV ja compta amb un annex 0, que té totes les dades dels últims 
campaments del MEV, amb totes les dades de contacte, fins i tot amb la possibilitat de 
cridar a agrupaments que hagen estat en eixa zona d’acampada. Quanta més informació 
fiqueu a les fitxes, més informació tindreu al vostre abast. 

Lucas (Hiawatha): demana que tota la informació rellevant arribe als caps de grup 
pel correu, que no tinguen que estar pendents del Facebook o l’Instagram. Pensa que 
està bé retallar amb els correus, però no estar tan curts. 

Ideal (L’Ombria): explica que la convocatòria de la Llum de la Pau estava tota 
dins de la informació de la convocatòria de l’assemblea. 

Jorge (EG): comenta que tinguérem problemes amb els correus i s’han enviat dues 
tandes de correus, que pensa que potser no s’han rebut. 

Iván (EG): pensa que un punt important de la reunió de caps serà que es parle bé 
de les vies de comunicació. Cada cap de grup demana una cosa. 



Guillem (L’Ombria): soles volia agrair tant a l’equip com a la gent dels 
agrupaments per haver votat la seua inclusió. Que moltes gràcies a tots i totes. 

Alejandro (Mowgli): demana informació dels premis fotogràfics de la FSSJ. 

Jaime (EG): segons té entès, es va declarar deserta la convocatòria per només 
rebre fotografies d’un agrupament. Potser la pregunta ve perquè era el vostre. 

Marta (Villalonga): han fet USB amb la flor de lis per a vendre. 

Iván (EG): com cada reunió, tracta de tancar-la amb una reflexió. Aquest matí 
quan ha sonat el despertador, tenia ganes de dimitir, pensant que un diumenge no anava 
a vindre ningú, està molt sorprès i agraït de trobar 29 agrupaments i quatre comarques. 
Pensa que el millor exercici de respecte entre agrupaments es poder vindre a visitar-los 
i reconèixer l’esforç que fan ells sempre per vindre a les nostres activitats. L’equip 
tractarà sempre d’apropar als agrupaments. Gràcies al Villalonga per l’acollida i a totes 
i tots per vindre. 

(Acabem el Consell a les 14:27h) 


