
Benvingudes!

Consell General Ordinari
24/05/2020



‘Queda’t a casa!’

https://docs.google.com/file/d/1YhD9rsRfigkrBpJuV55x2PvAULpX_oaH/preview


Oració Scout

Senyor Jesús;

ensenyeu-nos a ser generosos;

a servir-vos com vos mereixeu;

a donar sense mesura;

a treballar sense descans;

a combatre sense por a les ferides

I a no esperar altra recompensa

que saber que fem la vostra santa voluntat.

Amén



1.- Constitució del Consell

Es constitueix el Consell amb 54 vots ( 66 persones acreditades de 41 agrupaments diferents, 4 persones 
acreditades de 4 comarques i 9 persones de l’Equip General). Les normes del Consell i aspectes a tindre 
en compte són els 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. 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 3r torn, serà a discreció de la Mesa. 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.
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Representativitat de l’Assemblea



1.- Constitució del Consell
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
4.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l'Equip General per al 
període gener 2020 - maig 2020.
5.- Informe actuacions davant situació COVID-19.
6.- Situació campaments.
7.- Informe de gestió de les Comissions.

Oració.

8.- Presentació i aprovació, si escau, de l’Exercici Econòmic del 2019.
9.- Presentació de projectes 1% de Cooperació.
10.- Activitats associatives.
11.- Informació diversa.
12.- Precs i preguntes.

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



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



3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Consell General Ordinari 26-05-2019

https://drive.google.com/file/d/1a-8V60m5dRy1JdmBOgZK3K_sUaLn-vGw/view?usp=sharing


3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Còlonia Estol Unitat Expedició Ruta Kraal Comités Voluntariat

↑ 276 ↓ 1025 ↓ 1241 ↓ 841 ↑ 520 ↓ 810 ↓ 326 ↑ 37

↓ 5076 Associats



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Presidència
Relacions internes:

● Visites als agrupaments: 7 agrupaments, 15% (Total 19/20: 25 agrupaments, 52%)
● Assistència a la Llum de la Pau.
● Assistència a celebracions i aniversaris (AE Bitácora, AE Santa Marta, AE Seeonee).
● Entrega de pins commemoratius als Membres d'Honor del MEV aprovats a setembre.
● Carta oberta als Kraals pel dia mundial del Pensament Escolta.
● Assistència i discurs al Festival de la Cançó Escolta.
● Preparació de la Trobada de càrrecs i reunió de Caps.
● Coordinació de l'EG.
● Signar contractes de lloguer de locals d'agrupaments del MEV.
● Coordinació de l'avaluació del PEMEV de meitat de ronda (junt amb AP i 

Dinamització).
● Enquesta sobre l'ús del grup de WhatsApp de Caps.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

PresidènciaRelacions externes:

● Assistència a les Reunions de la Junta Directiva de la FEV.
● Assistència a la Llum de la Pau MSC a Castelló.
● Assistència als Patronats de la Fundació Scout Sant Jordi.
● Reunions amb agrupaments que volen formar part del MEV: Genovés, Impeesa Maristes, 

Plast, Edelweiss (només conversa telefònica).
● Contacte amb el President de SSVV.
● Reunió amb el President de Juniors MD.
● Assistència a l'Assemblea Extraordinària de la FEV.
● Assistència a les reunions del CJV (Nacho Brines).
● Reunió amb Baldo, President de la FEV.
● Treballar el calendari de la ronda 2020 - 2021 amb la FEV.
● Proposar a Lluerna alternatives de formació precampa (manipulador                    

d'aliments, muntanyisme i primers auxilis).
● Escrit a À Punt.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Tresoreria

● Reunions periòdiques per a modificar i millorar DUROC.
● Organitzar e impartir el taller del DUROC per a tresoreries del MEV.
● Organitzar e impartir el taller de gestió econòmica per a tresoreries del MEV.
● Donar-me d’alta a Caixa Popular i Caixa Ontinyent.
● Negociar les condicions dels comptes bancaris del MEV.
● Acompanyament en gestions econòmiques comarcals. 
● Atendre els dubtes dels agrupaments sobre gestió econòmica i utilització del DUROC.
● Tancament de l'exercici econòmic de 2019 junt amb la secretaria técnica.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Secretaria

● Actes i convocatòries, tant de l’EG com de l’associació. 
● Participació en el taller de ‘Gestió Econòmica per a associacions juvenils’ del CJV.
● Taller de secretaria a la Trobada de càrrecs.
● Reunió amb Carlos Sena, secretari de la FEV.
● Signatura de certificats.
● Suport a la secretaria tècnica. 



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Consiliari

● Reunió consiliaris a febrer. 
● Participació al Festival de la Cançó.
● Seguiment canvi retors. 



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Animació Pedagògica

Ampliació de l'equip pedagògic del MEV. Una persona representant per comarca. 

● Suport pedagògic al Sant Jordi de cada comarca. 
● Suport amb dinàmiques específiques als agrupaments que ho han sol·licitat.
● Reunions mensuals amb animació pedagògica de la FEV i les associacions. 
● Suport en el fòrum ruta FEV.
● Formació del mètode escolta a un agrupament amb Lluerna i animació pedagògica FEV. 
● Visita i suport pedagògic als agrupaments que ens han demanat reunió
● Facilitar ferramentes als agrupaments que ens ho han sol·licitat de la part de motivar i 

idear del mètode projectes.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Dinamització i cohesió

● Creació de l’Equip de dinamització del MEV
● Suport amb dinàmiques específiques als agrupaments que ho han sol·licitat.
● Posada en contacte i participació de l'equip estructural de la FEV: Creequip.
● Coordinació de l'avaluació del PEMEV de meitat de ronda (junt amb AP i 

Presidència).



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Comunicació

● Creixement de l’equip de comunicació MEV.
● Reunions mensuals d’aquest equip.
● Reunió amb l’equip de comunicació FEV.
● Promoció activitats associatives: Agrupaments, comissions i Equip General.
● Formacions de l’equip de comunicació MEV: “Tallers MSC - Gestión en RRSS en el 

Escultismo” y Taller “Proyecto Libera”.
● Transparència.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Activitats associatives i Comarques

● Acompanyament a les coordinacions de comarques.
● Seguiment dels “Sant Jordis” fins a la seua cancel·lació.
● Col·laboració en les activitats de “Llum de la Pau” i “XXXV Festival de la Cançó”.
● Llum de la Pau a l'Arquebisbat.
● Noves propostes d’activitats associatives:

○ Campanyes de recollida d’aliments
○ Campanya del llapis

● Contacte amb les entitats de col·laboració dels projectes.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Comissions

● Seguiment de les comissions. 
● Manifestació 8M.
● Coordinació amb responsable d’equips d'acció de la FEV.



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Animació de Fe

● Col·laboració amb la comissió fòrums per fer el fòrum de fe. 
● Col·laboració en la missa Festival de la Cançó.
● Finalització de la participació del sínode diocesà.
● Participació en l’equip de la delegació de joventut i infància de la diòcesi. 
● L'equip de fe comença el procés de creació d’un document d’activitats de fe per a 

totes les branques i per a diferents moments de la ronda solar. 



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.

Secretaria Técnica

● Presa de treball de Manu a Ideal. 
● Estudis de formes de teletreball i aprofitament de recursos des de casa.
● Seguiment de la situació dels campaments. 
● Aprofundir en tasques pendents. 
● Recolzament de comunicació al web. 



4.- Informe de gestió de l'Equip General per al període gener 2020 - maig 2020.



5.- Informe actuacions davant situació COVID-19.

Presidència, Secretaria, Tresoreria i Secretaria Tècnica

● No convocatòria del Consell de març.
● Traslladar als agrupaments els comunicats de suspensió d'activitats i la seua 

evolució.
● Assistència a les reunions extraordinàries de la JD de la FEV.
● Contactes institucionals: Ajuntament de València, Càritas Diocesana, Banc 

d'aliments, Casa Caridad.
● Certificats de voluntàries per a les activitats associatives.
● Consulta i seguiment econòmic dels agrupaments.
● Devolució dels pagaments de les activitats suspeses. 
● Adaptació de les tasques de la secretaria tècnica i seguiment.
● Seguiment de la situació dels campaments. 



5.- Informe actuacions davant situació COVID-19.

Comunicació, Animació Pedagògica i de Fe i, Dinamització
● Campanyes i publicacions.

○ ‘Scouts a casa’.
○ Vídeo ‘Queda’t a casa’.

Activitats Associatives

● “T’imprimim els deures?” A través de FEM i Alanna.
● “Protegim l’horta.” A través de l’AE Ain-Karen i l’associació de veïns de 

Campanar.
● “Campanya del Quilo.”
● “Campanya: Donació de Sang.”



6.- Situació campaments.



6.- Situació campaments.

http://www.youtube.com/watch?v=SRWjKfnKDO0


6.- Situació campaments.



7.- Informe de gestió de les Comissions.

Actualment som 5 persones a la comissió.

● Disseny de noves activitats i nova maquetació del dossier de FEM.
● Disseny d’una activitat extra per treballar el 8M.
● Publicacions en dies concrets.
● Participació en el Fòrum del 28/02 (el paper de la dona dins de l’escoltisme).
● Participació en el Festival de la Cançó.
● Concurs de cartells per al 8M.
● Taller de pancartes per a la manifestació del 8M.
● Convocatòria de la manifestació 8M amb ASDE.
● Proposta d’activitats per treballar les cures i les feines domèstiques durant el confinament.
● Creació d’un llistat de voluntariats relacionats amb el feminisme (col·laboració amb Posa’t).
● Projecte ‘Què vols estudiar?’.
● Col·laboració amb dues associacions externes (‘Alanna’ i ‘Por ti mujer’) durant el confinament.
● Elaboració d’una guia de llenguatge inclusiu.
● Participació en el pla d’igualtat federatiu.



7.- Informe de gestió de les Comissions.

POSA’T

● Preparació de CineFòrum (no es va realitzar degut a la COVID-19).
● Preparació Taula Kraal Rutes (no es va realitzar degut a la COVID-19).
● Preparació activitat Interruta 2020 (no es va realitzar degut a la COVID-19).
● Actualment estem treballant en una guia de voluntariat post-COVID 19.



7.- Informe de gestió de les Comissions.

Fòrums



7.- Informe de gestió de les Comissions.

Fòrums



7.- Informe de gestió de les Comissions.

Comités

● Correu electrònic als Comités d’Agrupament i/o a la Coordinació d’Agrupament, 
presentant a la Comissió i difonent la ‘Guía: Comités d’Agrupament’.

● Enquesta dirigida als Comités d’Agrupament per tal de conéixer les seues necessitats 
formatives i de recursos, així com les seues inquietuds. Resposta de 23 agrupaments.

● Participació amb un estand al Festival de la Cançó per tal de donar-se a conéixer, 
arreplegar dades de membres de comitè per a elaborar base de dades i compartir un 
espai per a dinar tots i totes juntes.

● Sessió de treball amb representants de Comités d’Agrupament on presentarem el 
projecte i la Guia. 24 persones participants de 12 agrupaments.

● Reunió amb el Kraal de l’AE Malki-Sua per tal de donar recolzament i assessorament a 
les seues necessitats.

● Trobada de Comités 2020 suspesa. Trobada per al 2021 el 5 i 6 de juny. 



7.- Informe de gestió de les Comissions.

● Completar equip de coordinació.
● Finalitzar redacció d’Estatuts.
● Finalitzar redacció Acta Fundacional.
● Reunió amb Ximo Mora, coordinador casa de l’alumne UPV.
● Registrar l’associació (en procés).
● Acte presentació ‘Escoltes Universitàries’, cancel·lat pel COVID-19.



7.- Informe de gestió de les Comissions.

Medi Ambient

● Desconnexió a l’inici de l’any i canvi dels objectius plantejats.
● A causa del confinament, deixem de banda la proposta d’activitats.
● Hui dia, el PEC està molt avançat i reprende’m la proposta d’activitats.
● Tenim dues noves incorporacions a la comissió.



Oració.

https://docs.google.com/file/d/1CwKSVvO0JTfe76x_Gz5TaRUZR657rNbW/preview


8.- Exercici Econòmic del 2019.



8.- Exercici Econòmic del 2019.



8.- Exercici Econòmic del 2019.



8.- Exercici Econòmic del 2019.

Saldo en els comptes a data 31.12.2019

Caixa Popular 15.985,84 €

Caixa Ontinyent 21.079,62 €

Efectiu 16,00 €

TOTAL 31.081,46 €

Pendent de cobrar 7.479,01 €

Pendent de pagar 6.667,01 €



8.- Exercici Econòmic del 2019.



9.- Presentació de projectes 1% de Cooperació.

● Associació ‘Tots junts podem’.

● Projecte ‘Willka’.

https://drive.google.com/file/d/1dIwdu4vQpgfNG8UKvmwpzAJb5-iLzGYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQv2B3Mv58UdZCY--4j5dh7427tffFKC/view?usp=sharing


9.- Presentació de projectes 1% de Cooperació.



10.- Activitats associatives.

● Llum de la Pau 2019.
● Festival de la Cançó 2020.



10.- Activitats associatives.

● Campanyes de 
recollida d’aliments.

● Campanya Donació 
de Sang. 



11.- Informació diversa.

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ



11.- Informació diversa.

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI



  12.- Precs i preguntes.

Teniu alguna pregunta?

Voleu fer alguna petició?

És el moment!



Moltes gràcies per la vostra assistència.

PAU - presi.mev@scoutsfev.org
NACHO BRINES - secretaria.mev@scoutsfev.org
RAÚL - tresoreria.mev@scoutsfev.org
DORO - consiliari.mev@scoutsfev.org
CARLA - vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org
ALBA - dinamitzacio.mev@scoutsfev.org
SERGI - comunicacio.mev@scoutsfev.org
NACHO PERALES - activitats.mev@scoutsfev.org
MARIA - comissions.mev@scoutsfev.org
MAR - fe.mev@scoutsfev.org
OFICINA (Ideal) - mev@scoutsfev.org 

mailto:presi.mev@scoutsfev.org
mailto:secretaria.mev@scoutsfev.org
mailto:tresoreria.mev@scoutsfev.org
mailto:consiliari.mev@scoutsfev.org
mailto:vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org
mailto:dinamitzacio.mev@scoutsfev.org
mailto:comunicacio.mev@scoutsfev.org
mailto:activitats.mev@scoutsfev.org
mailto:comissions.mev@scoutsfev.org
mailto:fe.mev@scoutsfev.org
mailto:mev@scoutsfev.org


‘Queda’t a casa!’

https://docs.google.com/file/d/1YhD9rsRfigkrBpJuV55x2PvAULpX_oaH/preview

