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ASSISTENTS:
-

●
●
●
●
●
●
●
●
-

Es constitueix l’Assemblea amb 40 vots: 32 persones acreditades de 32 agrupaments i 8 de
l’Equip General. Els agrupaments assistents són els següents:
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

Ain-Karen
Alborxi
Alcalans
Altaïr
Argila
Azahar
Bitácora
Brownie

●
●
●
●
●
●
●
●

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

Cohinoor
Els Àngels
Gaia
Granerers
Iter
Kairós
Kipling
L’Om

●
●
●
●
●
●
●
●

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

L’Ombria
Marquesat
Matopu
Mowgli
Nou Foc
Orión
Osyris
Pau

●
●
●
●
●
●
●
●

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

Pío XII
Santa Marta
Stella Maris
VIII Calasanz
Valldigna
Villalonga
Wig-Wam
Xaloc

Persones amb veu però sense vot:
o
o
o
o
o
o
o
o

Salvador Palomares (Consiliari)
David Baldoví (FEV)
Blanca Gallego (Enllaços)
Antonio Felipe (Enllaços)
Juli Gómez (Comissió: comités)
Luz Martínez (Comissió: POSA’T)
Nacho González (Comissió: Fòrums)
Ana Maria (Comissió Medi Ambient)

ORDRE DEL DIA
1.- Constitució del consell
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del dia.
3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior.
4.- Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l’Equip General per al període
desembre 2020 - març 2021.
5.- Informe de gestió de les Comissions per al període desembre 2020 - març 2021.
6.- Projectes 1% de cooperació.
7.- Situació dels agrupaments.
8.- Sistema de subvencions.
Descans i oració
9.- Activitats associatives
10.- Banc de recursos MEV.
11.- Informacions diverses.
12.- Precs i preguntes
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ACTA
1.-

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.

Pau (EG) dona la benvinguda i agraeix l’assistència de totes les persones presents.
Explica que, donada la situació, des de l’Equip General hem reduït els temps
d’exposició.

Es presenten tots els membres de l’Equip General.
Nacho Brines (EG) comença amb l’Oració Scout, en memoria de les víctimes de la COVID.
Nacho Brines (EG) revisa l’assistència i es constitueix l’assemblea amb 34 vots de 28
agrupaments diferents i 8 de l’Equip General (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, el Consell General Ordinària del Moviment Escolta de València.
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
constituïda l’Assemblea, 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 Taula. 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.

●

Al ser un Consell virtual, per a demanar torn de paraula, les persones interessades
hauran de demanar torn mitjançant el xat disponible a la plataforma, escrivint el seu
nom i el de l’agrupament al qual pertanyen.

●

Les votacions es realitzaran mitjançant un formulari de Google.

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

2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE DEL DIA.
Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’ordre del dia que es va manar amb la
convocatòria. Des de l’Equip General, es fa la següent proposta amb canvis:
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 i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de l’Equip General per al
període desembre 2020 - març 2021.
4.- Informe de gestió de les Comissions per al període desembre 2020 - març 2021.
2

5.- Projectes 1% de cooperació.
6.- Situació dels agrupaments.
7.- Sistema de subvencions.
Descans i oració
8.- Activitats associatives
9.- Banc de recursos MEV.
10.- Informacions diverses.
11.- Precs i preguntes
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’ordre del dia amb 31 vots a favor i 2 vots en blanc.

3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL CONSELL ANTERIOR.
Nacho Brines (EG) procedeix a llegir l’Acta de l’últim Consell General Ordinària, la
qual va dur-se a terme el dia 24 de maig de 2020. L’arxiu de l’acta es va enviar
juntament amb la convocatòria.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior amb 31 vots a favor i 3 vots en blanc.

4.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME DE GESTIÓ DE L’EQUIP GENERAL PER AL
PERÍODE DESEMBRE 2020 - MARÇ 2021.
Nacho Brines (EG) presenta el cens de l’associació en l’actualitat:
Educands

Colònia

203

Estol

874

Unitat

1029

Expedició

776

Companys de ruta

462

Kraal

825

Comité

314

Voluntariat

37

Total

4518
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En l’àmbit de la presidència, i de forma general i transversal a tota la tasca
desenvolupada per l’Equip General, Pau (EG) destaca les següents qüestions:
Relacions externes:
●
●
●
●
●

Assistència a les Reunions de la Junta Directiva de la Federació.
Assistència al Consell FEV.
Assistència als Patronats de la Fundació Scout Sant Jordi.
Convenis: Fundació ADSIS.
Vídeo CJV - MEV (Nacho Brines i Carla).

Relacions internes:
● Informació a Caps d'agrupament i atenció a les necessitats.
● Coordinació de l'EG.
● Comunicació COVID: de la suspensió d'activitat i les seues pròrrogues.
Treball a la Federació d’Escoltisme Valencià:
● Formem part de l'equip que coordina les millores de la seu. (Nacho Brines)
● Hem proposat una queixa conjunta als PROPs per la gestió del termini de
sol·licituds i la informació contradictòria rebuda (PROP vs Medi Ambient).
● No hem participat en la baremació dels projectes que es presenten a les
subvencions de la federació.
● Hem aportat la visió de l’EG MEV de l’estat regulador COVID.
Raúl (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Tresoreria:
● Impartir curs DUROC al MEV, SdA i SdC.
● Revisar la comptabilitat de 2020.
● Gestionar els ingressos i pagaments de quotes juntament amb la Secretaria
Tècnica.
● Assistir al curs sobre gestió de tresoreria impartit per la Gerència FEV.
Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Secretaria:
●
●
●
●

Actes i convocatòries, tant de l’Equip General com de l’Associació.
Signatura de certificats.
Suport a la secretaria tècnica.
Participació en la comissió de la gestió de les ‘Seus FEV’ i de les secretaries
tècniques.

Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Consiliari en
nom de Doro:
● Aromatitzar de Fe els espais associatius i les reunions de l’Equip General.
● Participació en la Delegació d’Infància i Joventut com a consiliari del MEV.
Carla (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència
d’Animació Pedagògica i presenta al seu equip:
● Propostes de recursos per a les diferents branques per a fer en línia.
● Obrir una pluja d’idees per a generar intercanvis entre agrupaments.
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● Revisió de les activitats enviades al banc de recursos per anar pujant-les.
● Proposta i coordinació amb la FEV per a fer una de model de PEA que facilite la
“comprensió” d’aquest.
● Reunions mensuals amb les animacions pedagògiques associatives i la FEV.
Pau (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Dinamització i Cohesió de Kraal:
● Alba continua de baixa.
● Es manté el contacte amb l'equip de psicòlogues (Enllaços): suport a kraals +
investigació.
● S'està treballant un document per a kraals (paralitzat de moment).
● Acció amb els comités dels agrupaments.
Sergi (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Comunicació i presenta al seu equip:
● Suport: Fòrums · FEM · Equips MEV (Animació pedagògica i Fe) · #AgendaMEV
● Proposta, disseny i difusió del I Festival de la Cançó en línia.
● Reunions diverses equip de comunicació MEV: anàlisi de l’Estratègia comunicativa
del MEV i organització del treball.
● Per treballar: Elaboració de l’Estratègia comunicativa del MEV, aportacions al
pla estratègic i de comunicació FEV, el Web MEV.
Nacho Perales (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de
Vicepresidència d’Activitats Associatives i Comarques:
Festival de la Cançó 2021 (fet en línia, gràcies, Comunicació)
Sant Jordi MEV 2021 (paralitzat, no cancel·lat)
Interrutes 2021 (paralitzat, no cancel·lat)
Suport al grup organitzador del Festival de la Cançó 2022 (a falta de la votació el
proper Consell)
● Llum de la Pau 2021 - Agrupaments candidats!
●
●
●
●

Maria (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència de
Comissions:
● Seguiment de cadascuna de les Comissions.
● Reunions mensuals de coordinació.
● Coordinació de la reunió trimestral amb l’EG i les Comissions.
Mar (EG) explica les tasques realitzades dins del càrrec de Vicepresidència
d’Animació de Fe:
● Nova incorporació a l'equip de fe.
● Participació en les reunions setmanals de la delegació de joventut de la diòcesi.
● Creació de recursos relacionats amb la fe en activitats quotidianes de les
diferents branques.
● Preparar els materials de pasqua per a compartir-les amb els agrupaments.
Nacho Brines (EG) explica les tasques realitzades dins de la Secretaria Técnica, en
nom d’Ideal:
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● Gestió de la justificació de les subvencions:
○ LIBERA
○ Joventut (València)
○ Participació (València)
● Tancament fiscal de l’any 2020.
● Gestió i seguiment de quotes associatives.
● Presentació de sol·licituds de campaments d’estiu 2021 al PROP.
● Revisió i seguiment de la documentació d’agrupament i de voluntariat.
● Trasllat d’eina de seguiment Equip MEV - Secretaria Tècnica.
● Suport a les noves incorporacions a la seu de València.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’aprova l’Informe de gestió de l’Equip General per al període gener 2020 - maig
2020 amb 34 vots a favor i 2 vots en blanc.

5.- INFORME DE GESTIÓ DE LES COMISSIONS PER AL PERÍODE DESEMBRE 2020 - MARÇ 2021
Àngela (AE Brownie) explica les tasques realitzades dins de la comissió de FEM:
● Creació vídeo “És per a xiqueta o xiquet?” per treballar les joguines
estereotipades.
● Disseny d’activitats per al dia de Sant Valentí. Eliminar idees errònies sobre les
relacions interpersonals.
● Participació en l’Estratègia d’Igualtat de la Federació.
● Publicació del concurs de cartells per al 8M.
● Disseny de noves activitats per al dossier. Incorporació d'activitats per a comités.
● Manifestació virtual 8M.
Belén (AE Kipling) explica les tasques realitzades dins de la comissió de POSA’T:
●
●
●
●
●
●

Revisió i actualització de la base de dades (pròximament al vostre servei).
Contacte directe amb les associacions.
Programació d’activitats conjuntes.
Dia del voluntariat Scout.
Fòrum.
Crida als agrupaments, comités i antigues escoltes.

Miquel (AE Azahar) explica les tasques realitzades dins de la comissió d’Escoltes
Universitàries:
● Seguiment de l’estat de la documentació presentada al registre d’associacions.
● Redacció i enviament d’una carta de presentació. (Responsable Casa de l’alumne
UPV i Degà Dret UV).
● Preparació i coordinació de la primera assemblea de la comissió.
○ Redefinir i concretar objectius de la comissió.
○ Programar les primeres accions públiques d’Escoltes Universitàries.
○ Establir els primers contactes amb la UCV.
● Futures reunions: Vicerectora de Responsabilitat social UPV i professor Màster de
Projectes de Cooperació UPV.
● Pròxima assemblea la setmana del 15 de Març.
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Nacho (Comissió Fòrums) explica les tasques realitzades dins de la comissió de
Fòrums:
●
●
●
●
●

3 Fòrums des de novembre fins ara.
Creació del podcast a la plataforma Spreaker.
Col·laboració amb l’equip de Comités per al fòrum de Febrer.
Pròxim Fòrum: Captació i estabilitat als agrupaments.
Futura col·laboració amb la comissió de medi ambient.

Juli (Comissió Comités) explica les tasques realitzades dins de la comissió de
Comités:
● Col·laboració en l’organització i difusió del Fòrum MEV de febrer: El paper dels
Comités en un nou escoltisme (+37 participants).
● Preparació de la Trobada de Comités a Casa Oraà (5 i 6 de Juny 2021).
○ Cuina: Organització, Menú i Mesures higienicosanitàries.
○ Escoltisme: 2 nivells diferenciats segons l’experiència dins l’escoltisme.
○ Assegurances: cobertures i gestió.
○ Cerca de campament: eines per a una adequada selecció.
● Suport i formació a Agrupaments
● (tant a Kraals com a Comités).
Ana Maria (Comissió Medi Ambient) explica les tasques realitzades dins de la
comissió de Medi Ambient:
● Preparació de les visites guiades a la planta de reciclatge de Guadassuar
(Ajornades fins a reobertura).
● Preparació de Camp de treball previ al Dia de l’arbre (Cancel·lat).
● Preparació del Dia de l’arbre (Cancel·lat).
● Publicacions compartides: Insígnia Yunga.
● Col·laboració amb la Comissió de Comités: Manual de bones pràctiques ambientals
en els protocols de neteja a l’escoltisme.
S’obre un primer torn de paraula.
Sergi (EG) destaca que la informació de les comissions es troba al link.tree de
l’associació.
Es tanca el primer torn de paraula.

6.- PROJECTES 1% DE COOPERACIÓ
Nacho Brines (EG) explica el procés d’acceptació de candidatures. Comenta que per
decisió de l’EG es proposa a les tres propostes ampliar a tres minuts l’exposició de cada
projecte, a diferència dels dos minuts fixats que hi ha a la convocatoria d’aquestes.
Les propostes dels projectes per a obtenir l’ajuda de l’1% de cooperació es varen
ajuntar amb la convocatòria del consell. Les propostes son:
1. Mi vida mi mejor proyecto (proposta de l’AE Santa Marta).
2. Odontología solidaria (proposta de l’AE Seeonee).
3. PROMUCA (proposta de l’AE Brownie).
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S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
S’atorga la partida de l’1% de projectes de cooperació a ‘Mi vida mi mejor
proyecto’ amb 22 vots, 6 vots per a ‘Odontología solidadaria’ i 2 vots per a
‘PROMUCA’.

7.- SITUACIÓ DELS AGRUPAMENTS.
Pau (EG) comenta que la primera idea de fer aquest punt, era tractar la situació
econòmica dels agrupaments amb aquesta situació, però davant les consultes de diversos
agrupaments on preguntaven per un espai on compartir les seues experiències i realitats
amb aquesta situació, des de l’EG volem obrir un moment de debat al Consell per a
compartir les vivències i eines de cada agrupament.
Raúl (EG) convida a fer que també es compartisca la situació econòmica dels
agrupaments per a conéixer la seua realitat i poder compartir més eines.
S’obre un primer torn de paraula.
Susanna (AE Cohinoor) comenta la situació al seu agrupament. La branca de
Companys està parada des de gener, les famílies de la Colònia no volen fer reunions
virtuals i la resta no tenen activitat constant. El Kraal no sap com actuar i està molt
desmotivat, per això, es posaren en contacte amb l’equip de treball de psicologia
d’Enllaços.
Irene (AE Pau) al seu agrupament el més dificultós són realitzar els consells per la
desmotivació general del Kraal. A banda de la situació, comenta que ja no tenen local i
la situació es fa més complicada. Les activitats virtuals no funcionen. Pregunten com
gestionen la quota a la resta d’agrupaments. Tenen molts dubtes de com interpretar la
normativa.
Martí (AE Wig Wam) comenta que al principi sí que hi havia participació en les
activitats virtuals però a poc a poc l'interés es perdria. La motivació dels kraals també es
baixa. Respecte a les quotes, ells continuen igual perquè tenen la despesa fixa del local
i les famílies col·laboren.
Marc (AE Kipling) respecte a la quota, comenta que la reduiran al principi d’any per
la baixa d’activitats presencials. Mantenen tota activitat de les branques en línia però
reduint el temps dels encontres. Han realitzat una activitat virtual grupal i va tindre
molt d'èxit, el recomana.
Winona (AE Altaïr) pregunta com es treballa en altres agrupaments amb la branca
d’Expedició per la baixa participació que tenen. Agraeix els recursos que facilita l’EG
per a fer durant aquests temps. Respecte a la motivació del Kraal, cada dia és menor
perquè les expectatives han canviat. Respecte als consells, mensualment realitzen un on
totes poden compartir com s’encontren. Per la part de tresoreria, continuen passant la
quota i comenten que tenen molts de diners.
Manu (AE Pío XII) la situació econòmica de l’agrupament és molt bona i han decidit
cancel·lar la quota fins nou avís. Les activitats en línia desgasten molt. La participació
varia de una branca a altra. La situació ha fet que no tinguen moments grupals. Ara
estan reformant el local i serveix per a motivar-se.
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Alicia (AE Villalonga) respecte als comptes, estan cobrant la meitat de la quota
perquè no estan tenint despeses. La motivació s’ha anat reduint al llarg de la ronda i
varen decidir pausar durant unes setmanes. Hi ha poca connexió entre el Kraal.
Miquel (AE Azahar) abans de les restriccions de gener l’activitat anava molt bé. Des
de gener, han provat totes les vies per a no parar l’activitat i la participació era alta
però a poc a poc el Kraal estava desmotivant-se. Es qüestiona el fet que hi ha activitats
que es poden fer a l’aire lliure i nosaltres no podem fer activitats.
Jessica (AE Itér) vol transmetre un missatge de positivitat. Comenta que l’important
és estar, siga en persona, virtualmente, per teléfon, etc. Hem de fer el possible per no
parar i adaptar-se. Els joves han de saber que están ahí. Recorda la importancia de
cuidar també al comité.
Pau (EG) comenta que des de l’EG no tenim una solució per a tots els dubtes de
l’agrupament. Destaca la intervenció de Jessica per tindre una visió més transcendental
de que hem de continuar estant i podem contar els uns amb els altres. Comenta la
intervenció de Sussana per tindre esperança de que açò passarà i tornarem amb la
nostra activitat. Respecte a la motivació, convida a continuar fent activitat i no perdre
el contacte. Amb qüestions econòmics, vol fer la reflexió de que la quota associativa si
que ha de continuar pagant-se per mantenir l’estructura, ja que assoles no cobreix
l'assegurança de cada associada. Respecte als dubtes normatius, per part de la
Federació, s'està treballant perquè se’ns reconega com activitat.
Carla (EG) recorda la possibilitat d’utilitzar el banc de recursos i d’enriquir-lo per
part de tots els agrupaments. Convida a donar-nos feedback per saber si funcionen o no
les propostes.
Nacho Perales (EG) amplia la informació de Marc (AE Kipling) i motiva a aguantar
perquè prompte tornarem a l’activitat presencial.
Sergi (EG) agraeix les intervencions perquè ens ajuda a l’EG a avaluar les accions
que s’estan fent i canviar-les o no. Destaca la visió optimista de la intervenció de Jessica
(AE Iter). Comenta que hi ha una comissió a l’EG que s’encarrega d’interpretar la
normativa igual que la FEV. Convida a fer activitats i no parar.
Belén (AE Pau) vol agrair que la gent intervinga i compartisca les seues vivències.
Una preocupació de l’AE Pau és programar les activitats i no saben com ferla.
Pau (EG) opina que no hi ha una forma correcta o incorrecta de com programar la
ronda. L’important és no parar l’activitat. Convida a proposar temes per a la pròxima
reunió de caps d’agrupament. Agraeix la participació de la gent a aquest punt.
Es tanca el primer torn de paraula.

8.- SISTEMA DE SUBVENCIONS.
Nacho Brines (EG) presenta el document explicatiu sobre el sistema de subvencions
que es va adjuntar a la convocatòria.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.
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ORACIÓ.
Es projecta un vídeo sobre la intenció d’oració del Papa.
Mar (EG) fa una reflexió sobre el vídeo i la situació actual.

9.- ACTIVITATS ASSOCIATIVES
Nacho Perales (EG) comenta la situació respecte a les activitats associatives i
convida a presentar candidatures per a organitzar les activitats de la següent ronda.
S’obre un primer torn de paraula.
Irene (AE Pau) pregunta com es va realitzar la baremació de les imatges i vídeos
presentades al Festival de la Cançó virtual.
Nacho Perales (EG) explica com es va executar la decisió i comenta com es
va decidir el jurat.
Es tanca el primer torn de paraula.

10.- BANC DE RECURSOS MEV.
Carla (EG) presenta el sistema de banc de recursos que porta en funcionament des
de principis de ronda per a ajudar als agrupaments a preparar activitats.
S’obre un primer torn de paraula que es tanca sense cap aportació.

11.- INFORMACIONS DIVERSES.
David Baldoví (FEV) explica les últimes novetats respecte a la situació de la
COVID-19. Comenta que el pròxim diumenge l’Escola Lluerna ha organitzat un espai per
a parlar sobre com plantejar aquesta nova realitat als agrupaments. Per altra banda,
s’ha actualitzat el curs de prevenció COVID per als Kraals, que recorda que és obligatori.
Agraeix la participació dels agrupaments al llarg d’aquests mesos.
S’obre un primer torn de paraula.
Nacho Perales (EG) pregunta per les persones sanitàries que van a participar en
l'espai que organitza l’Escola Lluerna i s’ofereix a col·laborar.
David Baldoví (FEV) no coneix quines persones són les ponents, consultarà
a la direcció de l’Escola.
Es tanca el primer torn de paraula.
Blanca Gallego i Antonio Felipe (Enllaços) presenten la formació que estan duent a
termini durant aquesta ronda des de suport als agrupaments fins a suport individual.
Conviden a que els agrupaments participen amb la comissió. Per altra banda, presenten
un projecte on es vol tractar el sentit de la vida de cadascun.
S’obre un primer torn de paraula.
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Manu (AE Pio XII) pregunta com poden contactar amb la comissió.
Pau (EG) s’enviarà un formulari i una vegada contestat, es
posaran en contacte amb les persones de l'agrupament.
Ana (AE Gaia) pregunta si assoles està enfocat als kraals.
Blanca Gallego (Enllaços) confirma que és assoles per a les persones
del Kraal. La idea és traslladar aquestes idees a la resta de l’agrupament.
Pau (EG) agraeix públicament des de l’EG l'ajuda d’aquesta comissió a
l’associació.
Es tanca el primer torn de paraula.
Nacho Brines (EG) explica la documentació requerida als agrupaments i a les
associades i la importància que té aquesta. Destaca que és una documentació requerida
des de principis de ronda.
Documentació per agrupament.
●
●
●
●
●

PEAs.
Nomenament i Ratificació de Caps d’Agrupament.
Certificat d’implantació.
Formulari dades d’Agrupament.
Confirmació lectura normatives COVID.

Documentació per persona voluntària.
● Certificat de Carència de Delictes Sexuals.
● Certificat voluntariat.
● Acceptació de Condicions i Consentiment de Participació.
Explica que hem de col·laborar totes en tindre aquesta documentació al dia, ja
que impossibilitat l’execució del dia a dia de l'associació. Des de l’EG es proposa, que
donada la situació de que els agrupaments no entreguen tota la documentació, la no
entrega d’aquesta, afecte a la vida de l’agrupament o la persona associada dins de
l'associació. Des de la Secretaria Tècnica, es realitzarà un recordatori de la
documentació que falta a cada agrupament i es donaran tres setmanes per a subsanarla.
En cas de no tindre la documentació per part de l’agrupament, aquest no podrà
participar de les activitats associatives, subvencions, etc. i, en el cas de les persones
associades, es proposarà la seua eixida del CUDÚ per no complir la documentació
mínima. Es destaca la importància de tindre tota la documentació.
S’obre un primer torn de paraula.
Alicia (AE Villalonga) comenta que al seu agrupament no han acabat el PEA i no
estan seguint-lo. Per això, no el varen enviar.
Carla (EG) destaca la importància d’enviar-nos el PEA per a treballar millor
i, si canvia, enviar-ho actualitzat.
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Àngela (AE Brownie) consulta com a FEM que si alguna persona no està en cap
agrupament, ha de tindre tota la documentació.
Nacho B. (EG) si, totes les persones, han de tindre la documentació com
associada, siga en agrupament o comissió.
Ximo (AE Bitácora) comenta que quan l’EG pren una decisió tan important com
excloure de les activitats als agrupaments o associades, estiga més treballada i tinga la
importància corresponent. Comenta que al seu agrupament hi ha molts de problemes
per a obtenir tota la documentació. Per últim, exigeix que per a la gestió del certificat
de Delictes Sexuals és gestione per part de l’oficina tècnica.
Manu (AE Pío XII) està d’acord amb les paraules de Ximo (AE Bitácora) per la
importància que té l’acció a prendre i, mostra el suport a l’EG per la decisió presa.
Nacho B. (EG) destaca que tenen raó en que no ha sigut la millor manera per
a traslladar aquesta informació, ja que es podia fer més formal. Entén que siga
dificultos tindre tota la documentació del Kraals, però es un document que ens
exigeixen. Es va a estudiar la gestió del certificat de Delictes Sexuals.
Pau (EG) destaca que es un treball que s'està realitzant des de fa molts anys i
a assumptes que hem de complir.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula.
Sussana (AE Cohinoor) demana disculpes perquè per part de l’agrupament no han
fer arribar la documentació i dona suport a l’EG.
Ximo (AE Bitácora) sí que está a favor de la decisió presa però destaca que
considera que la decisió hauria de ser més participativa i seria un consens entre tots i
totes.
Nacho B. (EG) comenta que treballaran en la línia de conseuar amb tots i
totes en pròxims consell i assemblees.
Es tanca el segon torn de paraula.

12.- PRECS I PREGUNTES.
S’obre un primer torn de paraula.
Susanna (AE Cohinoor) dóna les gràcies a l’EG i, sobretot a Pau (EG), per l’ajuda
que ha donat a l’agrupament. Convida a la resta d’agrupaments a contactar amb l’EG
per a resoldre qualsevol assumpte.
Pau (EG) agraeix la seua participació i que l’EG sempre està disponible
per a tots i totes.
Manu (AE Pío XII) pregunta si Pau coneix si el comité de l’agrupament va participar
en l’activitat del vídeo. Per altra banda, pregunta si es podria modificar la data de la
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reunió de caps d’agrupament. Per últim, pregunta si el Kraal a títol individual pot pujar
la documentació adient al CUDÚ.
Pau (EG) després confirma si el seu comité va participar de l’activitat o
no. Respecte a la data de la reunió de caps, consultarà si la gent pot
modificar la data o no.
Nacho Brines (EG) la documentació s’ha d’enviar a la Secretaria
Tècnica, de moment no esta esa ferramenta al CUDÚ.
Belen (AE Pau) transmet la queixa del seu agrupament respecte a la gestió del
Festival de la Cançò virtual, ja que la informació no era coherent i difusa.
Nacho Perales (EG) explica la baremació i per qui estava format el
jurat. Si tenen més dubtes, es pot publicar la resolució. Respecte al
sistema del Festival, es va fer el millor possible però espera que no torne a
ser en línia.
Ximo (AE Bitácora) transmet la queixa del seu agrupament respecte a la
comunicació. Moltes vegades no aplega per tots els mitjans i la informació es perd, ja
que s’utilitzen diversos canals. Proposa utilitzar un únic canal de comunicació i la resta
siga complementari. Respecte a la pàgina web i a les XXSS, proposa establir una XXSS
principal i oficial i, que tot estiga a la web. És un problema que podem resoldre, ja que
si no, es podria perdre molta informació. Hem de donar més serietat a les XXSS. Per
últim, comenta que la situació actual li està afectant molt i agraeix l’esforç de tots i
totes.
Pau (EG) agraeix la seua participació i les seus propostes.
Sergi (EG) demana disculpes per si hi ha informacions que no arriben
per tots els canals. Destaca que el canal oficial es el mail. Treballarem en
la línia de millorar aquest sistema i millorar la comunicació de l’associació.
Convida a que la gent propose.
Es tanca el primer torn de paraula.
S’obre un segon torn de paraula
Irene (AE Pau) amplia la informació de Belen (AE Pau) respecte al Festival de la
Cançó.
Nacho Perales (EG) per a pròximes ocasions, milloraran el missatge i
demana disculpes per si va haver-hi problemes.
Manu (AE Pío XII) proposa realitzar una formació a l’Equip de Comunicació i a la
Secretaria Tècnica sobre com millorar la comunicació de l’associació. Agraeix que la
quantitat de publicacions s’ha ampliat.
Sergi (EG) destaca que continuaran treballant amb la web.
Es tanca el segon torn de paraula.
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Pau (EG) per acomiadar-se, agraeix l'assistència i la participació al Consell, a pesar de la
versió en línia. Destaca l’esforç de tots els agrupaments davant aquesta situació i que no
és pare de fer activitats.
Sense cap aportació ni cap punt més a tractar conclou el Consell General Ordinària del
Moviment Escolta de València a les 14:05.
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