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TARGETA DE PRESENTACIÓ PERSONAL
Nome / Cognoms:
Edat:
Branques en les quals has estat:
Anys en l’agrupament:

(Foto o dibuix)

Xarxes socials que utilitzes:
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?Quins són les teues aficions favorites?

Una pel·lícula que recomanaries
Una cançó que recomanaries
Que t’ha motivat a conèixer la Ruta?
Què és el que esperes de la branca i d’aquesta ronda?
Pertanys a alguna altra associació?De quin tipus? Per què et vas associar?
Quins aspectes t’agraden de la societat actual?
I quins detestes?

Quins plans tens per al pròxim any?I en els pròxims 10 anys?
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Pensa dos moments que t’hagen marcat en la teua vida... Els vols compartir?

Utopia és una obra de Thomas More en la qual es descriu una illa fictícia del mateix nom.

companys

MARC SIMBÒLIC DE LA RUTA

L’illa representa una comunitat amb ideals filosòfics i polítics diferents als de les comunitats
de la seua època. Presentada mitjançant la narració i descripció que realitza d’aquesta
comunitat un explorador, anomenat Rafael Hythloday, en tornar a la societat medieval
europea.
Al nom de la illa se li atribueixen dos orígens, tots dos del grec. Un és ou, que significa “no”
i l’altre eu, que significa “bo”. En tots dos casos, el prefix es complementa amb la paraula
“topos”, que es tradueix com a “lloc”.
Utopia és una comunitat pacífica, que estableix la propietat comuna dels béns, en contrast
amb la propietat privada i la relació conflictiva entre les societats europees de l’època.
L’explorador narra el descobriment de noves civilitzacions i costums diferents a les d’Europa,
que va conèixer en acomiadar-se i desviar la seua ruta de la de Vespucio. Moro i Giles li
aconsellen que ingresse al servei d’algun rei, la qual cosa és declinat per l’explorador, qui
al·lega trobar als reis sumits en l’egoisme, l’enveja i els prejudicis.
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ELEMENTS DEL MARC SIMBÒLIC
1. Carta dels companys de Ruta
2. Mapa dels companys de Ruta
3. Estatut de la Ruta
És la relació de normes per les quals es regeix la Ruta, elaborada pels propis
companys. També pot arreplegar els costums o tradicions que són pròpies de
la teua branca. Un element clau de l’estatut serà la màxima: Descobrir per a
transformar.
4. Models de persona
5. Maneres de relació i organització social
Els clans (Equips de treball en companys) tenen certes característiques diferents
a la resta de branques. Són generacionals, en l’adhesió formares un clan que
mantindràs fins a l’enviament. Serà el teu equip principal de treball, amb el
qual realitzares el mapa, i és positiu que tingueu interessos comuns. Si en una
generació sou molts companys és millor que formeu diferents clans, si en canvi
sou molt pocs, es pot valorar ajuntar generacions, encara que no és el més
recomanable perquè cadascun esteu en moments diferents. L’ideal és que
sigueu entre 5 i 7 persones en el clan.
RUTA
PRIMERA ETAPA

SEGONA ETAPA
CLAN

TERCERA ETAPA
CLAN

CLAN
CLAN
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6. Simbologia
Entre molts altres símbols volem destacar:
•La forqueta, que representa la decisió, la necessitat d’optar, la impossibilitat
de romandre indiferent davant el caos de la vida.

ADHE
SIÓ

1
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ETAPES EN LA VIDA DE LA RUTA
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EL MÈTODE DE PROJECTES
Que no t’espante la paraula projecte, és el mateix que presa, caça, aventura
o empresa, però en la branca ruta. És una activitat que et sembla interessant
i organitzant-la en grup serà molt més fàcil i amb millors resultats (les coses
bones, en companyia, es gaudeix més).
Encara que algun projecte pot ser comú per a tota la branca (A l’inici de la
ronda, o en el campa d’estiu són bons moments per a conjuminar esforços)
l’habitual és que cada clan organitze els seus propis projectes, encara que
sempre poden estar oberts al fet que participen altres clans. Per exemple, un
clan pot organitzar una reforestació: lloc, permisos, desplaçament… I un altre
clan pot anar a reforestar amb ells.
És important que trieu projectes que vos motiven a tots però que alhora vagen
en sintonia amb el vostre mapa. És necessari que escoltes i respectes l’opinió de
tots, que les decisions les prengueu el clan al complet. Si no et sents part del
projecte, no t’implicaràs.
L’estructura d’un projecte ja no tindrà secrets per a tu, encara així, ací tens un
esquema per a ajudar a planificar-ho. No oblideu que tots els membres del clan
podeu agafar compromisos i segur que d’alguna forma vos és útil per al seu
projecte personal.

6è
Avaluarem
les coses per a
millorar la
pròxima

5è
Celebrarem
el que
hem aconseguit

4t
Realitzarem les
activitats que ens
hem proposat

1r
Idearem què
volem fer i
exposarem
diferents idees

2n
Triarem què
idea ens agrada
més
entre tots
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Ens
organitzarem
i li donarem
forma al
projecte

MODEL DE TESTIMONI
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MODELS DE PERSONA

Mahatma Gandhi
La resistència passiva i no violenta
Una de les personalitats més importants i trascendents del segle XX, Gandhi,
roman en la memòria col·lectiva de la humanitat com a símbol de l’acció
política i reivindicativa fonamentada en l’espiritualisme i en la resistència
pacífica.
Dos principis propis de la mística hindú van ser la base del seu sistema de
pensament: el concepte de resistència passiva i la no violència. El primer
suposa la cerca de la veritat com a camí de rectitud i virtut; En el segon la
força de la veritat farà que s’impose per si mateixa. El dany que ens és infligit
no ha d’obtindre una resposta violenta per la nostra banda, sinó la confirmació
de la nostra posició a manera de resistència.
Gandhi és un referent moral de primer ordre per la seua vida extremadament
coherent i austera, i pel seu paper decisiu en la independència de l’Índia de
la metròpoli britànica.

MODEL DE GOSADIA

H. D. Thoreau
La desobediència civil
Un dels pares fundadors de la literatura nord-americana, avui dia se li
considera un pioner de l’ecologia i de l’ètica mediambiental. També va ser
un dels primers a fonamentar les pràctiques de desobediència civil. La seua
idea és que el govern no ha de tindre més poder que el que els ciutadans
estiguen disposats a concedir-li, arribant a tal punt que proposa l’abolició de
tot govern, una ètica contrària a l’ètica capitalista i burgesa, avui hegemònica.
És considerat també com el primer ecologista.
El seu valor resideix no tant en el que va conseguir com en el testimoniatge
que va deixar per a generacions futures. Un testimoniatge del que van beure
M. L. King i Ghandi, entre uns altres.
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MODEL DE EVANGELITZADOR

Pablo de Tarso
El deixeble de Crist enviat als gentils
La seua vida va canviar en trobar-se amb Crist ressuscitat en el camí cap a
Damasc, quan anava perseguint als cristians.
Va fundar xicotetes comunitats, que alhora que rebien i s’esforçaven per viure
l’Evangeli, eixien en missió per a constituir altres noves comunitats cristianes.
Per a acompanyar-les bé i aprofundir en el missatge cristià, va realitzar molts
viatges i va enviar diverses cartes. Pablo va haver d’enfrontar amb valentia
a persecucions, penúries, dificultats, peripècies i perills (cf. 2Cor 11,23ss), les
quals no van aconseguir minvar la seua ànsia apostòlica i el seu decidit fervor
per Crist.

MODEL DE TENACITAT

Marie Curie
La recerca per la humanitat
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Alumna brillant i madura, Marie somiava amb realitzar una carrera científica,
alguna cosa inconcebible en el segle XIX per a una dona. En 1891 va estudiar
en la Sorbonne i es va llicenciar en física i matemàtiques. Allí coneix a Pierre
Curie, qui més tard es va convertir en el seu espòs. En 1897 va der un doctorat
en física, en el qual descobreix el rádium. En 1903, els esforços, el treball i
recerques són premiats. Marie va rebre el Premi Nobel, convertint-se en la
primera dona a rebre-ho. Després de la mort del seu marit, Marie va assumir
l’educació dels seus dos fills, i es converteix en la primera dona a tenir una
càtedra en la Sorbonne. També va haver d’enfrontar-se a la xenofòbia i el
sexisme de l’època: en 1911 van impedir que entre en l’Acadèmia de les
Ciències. No obstant açò, el treball de Marie es va veure recompensat de nou
amb un segon Premi Nobel, pel descobriment del pes atòmic del Radium.
En la primera Guerra Mundial, Marie va ser com a voluntària al capdavant
aliat per a realitzar radiografias, i després de la guerra es va dedicar a millorar
l’institut del radi. Marie va morir als 66 anys, d’anèmia aplástica, a causa de la
seua exposició a les radiacions.

Leonardo Boff
La teologia de l’alliberament
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MODEL D’IGUALTAT SOCIAL

Un dels fundadors de la Teologia de l’Alliberament, va ser a punt de ser silenciat
per Roma, la qual cosa finalment ho va portar a deixar l’ordre franciscana, i el
ministeri presbiteral.
Ha treballat com a professor en els camps de teologia, ètica i filosofia a Brasil,
a més de donar conferències en moltes universitats en l’estranger. Escriptor
prolífic amb més de 100 obres, el seu compromís estructural amb els empobrits
(“Els Nadies” de Galeano) li ha portat a viure en el tall de la navalla vaticana,
on viuen els que volen construir, de forma impostergable, el regne dels cels
en la terra.

MODEL D’IGUALTAT SOCIAL

Rigoberta Menchú
La lluita modela l’avenir
Activista dels drets humans de Guatemala. Rigoberta Menchú va nàixer en
una nombrosa família camperola de l’ètnia indígena maya-quiché. La seua
infància i la seua joventut van estar marcades pel sofriment de la pobresa, la
discriminació racial i la violenta repressió.
Va iniciar una campanya pacífica de denúncia del règim guatemalenc i de
la sistemàtica violació dels drets humans que eren objecte els camperols
indígenes, sense una altra ideologia que el cristianisme revolucionari de la
«teologia de l’alliberament».
En 1992 la labor de Rigoberta Menchú va ser reconeguda amb el Premi Nobel
de la Pau. La seua posició li va permetre actuar com a mediadora en el procés
de pau entre el Govern i la guerrilla del seu país.
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Ara que has llegit una mica sobre persones que han prioritzat valors concrets i
els han fet un referent és la seua vida, et convidem al fet que penses una o dues
persones de referència per a tu. Persones properes, pot ser un familiar, un amic,
un company, un conegut… Algú que et transmeta un valor que et cride l’atenció
i ho vulgues fer teu. Volem que trobes els teus propis models de persona. Quan
ja ho tingues clar pots seguir el guió per a escriure o pensar, si ho prefereixes:

El valor o valors que em transmet…
Se diu…
Ho conec perquè…
Ha arribat a interioritzar aqueix valor perquè…
Aspectes o successos de la seua vida a destacar:
Una forma que jo treballe aquest valor seria...

El valor o valors que em transmet…
Se diu…
Ho conec perquè…
Ha arribat a interioritzar aqueix valor perquè…
Aspectes o successos de la seua vida a destacar:
Una forma que jo treballe aquest valor seria...
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PRIMERA ETAPA:
La acollida
• Conèixer la proposta educativa Ruta: Carta i Mapa dels
Finalitat companys, projecte personal i grupal.
• Reflexionar i cercar les raons que reafirmen la teua continuïtat en
el camí Ruta.
• Conèixer al grup de companys de la branca.
Durada
aproximada • 2-4 mesos.
• Dinàmiques de grup dirigides al coneixement grupal i
expressió de pensaments i sentiments.
• Vivències tant socials com d’aventura on s’experimentes i
compartisques els valors que la Carta.
• Participació activa del company de 1ª etapa en la vida
Metodologia
de la branca (Projecte-Ruta si ho hi haguera, activitats,
xarrades...).
• Activitats que donen a conèixer els principis i objectius de
la branca Ruta en format xarra, joc, trobades amb altres
agrupaments...
Transició • Adhesió al mapa.
Reconeixement • Passafulards
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LA ETAPA DE ACOLLIDA
Durant aquest temps vas a conèixer que consisteix l’etapa ruta, vas a entendre
que és la carta o el mapa i conèixer millor als quals poden ser els teus companys
de viatge. Aquest temps et va a servir per a plantejar-te si vols entrar, si et
convenç les propostes d’acció que proposa l’escoltisme. Recorda que és una
decisió individual.
L’etapa ruta se centra principalment en el servei, en l’acció social, a obrir-se al
món i conèixer-ho; però sempre des del teu interès i curiositat. Aprofita per a
observar, conèixer i preguntar a què et compromets en entrar en la ruta. En
aquesta etapa també pots fer activitats per a vivenciar la vida de la branca,
aprofita per a conèixer que fan altres clans del grup.
I al final segur que eres capaç de respondre a les següents preguntes:
Què significa estar en la branca Ruta?
Què és el que se’t va a exigir?
Què vols que t’aporte el teu clan?
I si després de respondre a aquestes preguntes decideixes no entrar en la
branca, no passa gens, tots som lliures de triar el nostre futur.

LA CARTA DE LA RUTA
La carta dels companys de Ruta és un document que descriu les característiques
desitjables en els companys de ruta, així doncs, és un punt de partida per a
reflexionar sobre quins aspectes propis pots millorar o vols aspirar a posseir.
Una vegada hages llegit detingudament i comprès la Carta, tindràs una idea de
quines coses vols treballar, quins coneixements adquirir, quines manques suplir...
En plasmar tot açò en un document juntament amb el teu clan haureu creat el
vostre mapa de Ruta, que vos guiarà en el camí cap a Utopia i vos ajudarà a
convertir-vos en les persones que voleu arribar a ser.
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CARTA DELS COMPANYS DE RUTA
Els companys de Ruta se situen davant el món des
d’una perspectiva crítica, activa i reflexiva.
Són persones amb capacitat de sentir, d’estimar i
d’expressar els seus sentiments.
El company vol actuar i en les seues accions manifesta
els seus valors de vida i se sent ple .
Els companys descobreixen en la Ruta un espai per
a compartir i créixer com a persones.
Creixen i s’enriqueixen en relació profunda amb els
altres.
Donant-se als altres es desenvolupen com a persones.
Saben que no són individus aïllats. Se senten part
d’una comunitat, barri o poble , on participen i
lluiten per un entorn just per a totes les persones.
Són conscients que han de jugar un paper en la
transformació de la nostra societat.
Saben que l’acumulació d’elements materials no
porta la vertadera felicitat, per açò, aposten per un
consum auster i responsable .
S’admiren davant la bellesa de la naturalesa, viuen
en equilibri amb ella i lluiten per defensar-la.
Els companys cerquen quins són les raons per les
quals val la pena viure .
Els companys viuen i comparteixen les seues
conviccions i la seua fe en comunitat.
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EL NOSTRE MAPA DE LA RUTA
“La Carta és un plantejament del que partir per a l’elaboració del Mapa
de la Ruta”
“El Mapa és la concreció que de la Carta realitza cada unitat de Ruta,
marcant metes, objectius, valors i actituds envers el món”
El Mapa de la Ruta és la personalització que es fa en cada clan de la Carta dels
Companys de Ruta , concretant, especificant, detallant, com voleu que siga el
vostre clan, com comportar-vos davant el món, amb la resta de companys, amb
un desconegut,...
No s’ha de desviar l’atenció del realment important, heu de crear una eina,
abans de res, útil i propera, el mapa és la manera de marcar el vostre camí,
ajudar-vos a caminar, i determinar què projectes que voleu fer com a clan, i
dotar-los de sentit. En definitiva, ha de ser el vostre referent i definir la vostra
Utopia.
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Fitxa de la meua acció en el PROJECTE DE LA RUTA
PROJECTE DE LA RUTA:

les Missions del projecte són:

El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les se-

güents accions)
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Ara que coneixes la Carta, que juntament amb el teu Clan heu elaborat el vostre
Mapa i que coneixes el que planteja l’etapa ruta estàs preparat per a decidir
si unir-te a ella. És una decisió que s’ha de pensar bé i si decideixes fer el pas,
dóna-li la importància que té.
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LA ADHESIÓ

L’adhesió és agafar un compromís amb tu, amb el teu clan i amb la branca. És
posar de manifest les teues inquietuds i amb qui vols treballar-les. Ací tens una
ajuda per a pensar-ho.
•

CLAN

•

Components

•
•

Identificació:
(Element, crit,
color...)
Compromís
personal

És important que personalitzeu la vostra adhesió, potser vols afegir alguna altra
idea:
Un objecte o element que vos represente: Bandera, fulard, xapa…
Un padrí triat per tot el clan: Pot ser un personatge històric, un educador, una
persona important per al clan…
Un lloc especial per a tots.
Una frase o crit.
Una cançó o text que es pot escoltar/llegir en la cerimònia.
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GUIÓ DE LA CERIMÒNIA:
L’adhesió té un ordre per a presentar, parlar, llegir, entre tot el clan podeu
unificar-ho i plasmar-ho ací:

companys

SEGONA ETAPA:
El desenvolupament
Finalitat • Executar el projecte personal entorn als nou valors.
Duració
aproximada • Un any i mig.
Metodologia

• Projectes de clan encaminats cap al servei i el canvi
social que a més estan en sintonia amb el projecte
personal de cada company.

Transició • D e s e r t i e l e c c i ó d e l s e r v e i : c o m p ro m í s
individual.
Reconeixement

• Rastres de color verd.
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EL PROJECTE PERSONAL
Ara que has triat als teus companys de viatge i heu plasmat en el mapa com
espereu que siga vostra ciutat “Utopia” ja podeu començar el viatge. Un viatge
planificat a través dels projectes del teu clan que es trien tenint en compte els
valors i ideals que heu plasmat en el mapa, solament heu de mirar-ho. D’altra
banda, en aquest camí disposes del teu projecte personal que t’ajuda a créixer i
segur que trobes la forma de vincular-ho als projectes del clan. Són dos camins
a recórrer però que tenen molts punts en comú.

ELS 9 VALORS

DIÀLEG

Desig de comptar
amb els altres
i escoltar-los,
d’arribar a acords i
resoldre conflictes
entre les
persones.

AUSTERITAT

Actitud que
consisteix a establir
els límits entre el
que és necessari i
el que no ho és, i a
rebutjar el consum
i l’ús innecessari
per a la vida.

LLIBERTAT

Capacitat d’actuar
sense imposicions,
triant de forma responsable i
conseqüent aquelles opcions
que considerem apropiades, i
actuant de forma coherent a la
nostra forma de pensar.

RESPECTE

JUSTÍCIA

Disposició a
indignar-se davant
les desigualtats,
i de respectar i
implicar-se perquè
es respecten els
drets de totes les
persones.
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HONESTETAD

COMPROMÍS

Reconèixer-se a un
mateix. Ser sincers
i transparents amb
nosaltres i amb els
altres, en paraules,
actes i pensaments.

Veure en els altres
a persones amb la
mateixa dignitat que
nosaltres. Conèixer,
valorar i tindre interés
pels altres, i voler
entendre’s amb ells.

Capacitat per a optar per una
causa, grup, motiu o ideal.
Capacitat per a dedicar-nos a
aquelles activitats i accions que
triem, de forma responsable i
generosa.

ESPIRITUALITAT
Plantejar-se el
sentit de la vida,
reflexionar i donar
sentit a allò que va
més enllà del que
podem percebre.

INQUIETUD

Ganes de descobrir,
fascinar-se, de
sorprendre’s i de
voler aprendre coses
noves, voluntat de
voler desenvolupar
més i millor les pròpies
capacitats.

Guia orientativa per a la seua producció

1. Qui sóc jo?
X Partir de la comprensió de mi mateix, tenint en compte la meua història
personal, les meues qualitats i els meus defectes.
X Com em veig jo com a persona: qualitats, defectes, assoliments…
X Com em veuen els de el meu voltant: aspectes positius, defectes bàsics…
X Com actue jo en els diferents espais en què em moc: família, universitat,
escoltes, bàsquet, amics…

companys

ELABORACIÓ DEL TEU PROJECTE PERSONAL

2. Qui vull ser? Què em demana el més profund dels meus ser? Quin és el meu
jo autèntic i íntim?
X Les meues principals preocupacions.
X En què estic satisfet de la meua vida i en què no.
X Què esperen de mi les persones que realment em coneixen i m’estimen.
X Quins són els meus desitjos profunds, autèntics, no manipulats.
X Quin característiques m’agradaria tindre. Quin és el model de persona
que m’agradaria anar assumint.
3. Quines barreres m’impedeixen ser jo mateix?
X En els diferents espais en què em moc: a casa, en la universitat, amb els
amics, amb els escoltes, en el bàsquet…
X Quin és l’origen d’aquestes barreres: educació familiar, context social,
mitjans de comunicació…
X Com em sent amb aquestes barreres, quins són les sensacions que
emanen del fons del meu ser.
4. Què puc fer per a anar creixent?
• Definició de metes i objectius:
X Metes que no aconseguiràs en aquest projecte però que marquen el
camí.
X Objectius que pretens aconseguir en el termini d’aquest projecte.
X Temps que va a durar aquest projecte (1-2 anys)

• Accions concretes a desenvolupar:
X
X
X
X

Realització solament o en companyia.
Formació o lectures que necessite.
Recursos que necessite per a executar l’acció.
Temps que necessite dedicar-me.

• Establir persona i data de revisió
Molt ànim en l’aventura personal!
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objectius per a treballar la teua progressió
A l’hora de triar un objectiu per a progressar personalment et proposem diversos
exemples perquè veges com treballar-ho:
Àmbit sobre
el qual treballar
Resolució de
conflictes

Pensament crític

Seguretat en un
mateix
Cooperació i
treball en equip
Responsabilitat
Ús de la tecnologia

Trascendència

Natura i
Medi ambient

Compromís social
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Objectius que podem proposar-nos
Analitzar i resoldre conflictes mitjançant el diàleg per a contribuir a la pau.
Treballar formes de comunicació diferents a la verbal.
Jugar un paper de mediador en cas de conflicte en l’agrupament.
Reconèixer la bellesa personal en aspectes no solament centrats en la imatge.
Descobrir, analitzar i viure centres d’interès i models d’oci que puguen
enriquir-ho com a persona.
Ser crític amb el que li envolta (diferents realitats socials, entorns…).
Adquirir criteris, idees i objectius valorant la importància de les fonts
d’informació.
Viure la sexualitat d’una forma conscient i responsable, al marge dels
estereotips i prejudicis sexuals.
Analitzar críticament l’ús de la tecnologia com a mitjà per a les relacions socials.
Aprendre a distingir els meus desitjos profunds i autèntics dels meus desitjos
generats per la pressió social i publicitària.
Treballar per aconseguir les il·lusions i metes.
Expressar els seus punts de vista amb fermesa i seguretat, en el dia a dia i davant situacions conflictives.
Treballar en equip per a gestionar projectes col·lectius en tots els àmbits.
Assumir les seues responsabilitats i complir amb elles tant en l’equip com en la
resta d’àmbits de la seua vida.
Generar projectes per iniciativa pròpia.
Gestionar i responsabilitzar-se dels propis projectes.
Analitzar críticament l’ús de la tecnologia.
Realitzar un ús responsable de les noves tecnologies.
Experimentar l’amor com un dels motors de la nostra vida.
Conèixer a Jesús i el sentit de la seua vida per a ajudar-nos a viure en plenitud
el nostre compromís personal i social.
Conèixer altres tradicions religioses que donen resposta a les grans qüestions
de la vida.
Definir el seu projecte de vida i la cerca del sentit de la transcendència, segons
la vocació a la qual se sent anomenat.
Analitzar i comprendre com tot el que existeix en el planeta forma part d’un
sistema interrelacionat i en equilibri dinàmic, i com les accions humanes poden
perjudicar la conservació de la naturalesa.
Conèixer i respectar el Medi ambient.
Cercar en la contemplació de la naturalesa moments de trobada amb un
mateix, sensacions que ens enriquisquen i ens facen créixer com a persones.
Identificar i lluitar contra les estructures que donen lloc a l’exclusió social per a
l’enriquiment d’uns pocs.
Exercir un consum responsable que dignifique el treball i la vida de tots els
éssers humans.

1. Qui sóc jo?

companys

EL TEU PROJECTE PERSONAL

2. Qui vull ser? Què em demana el més profund dels meus ser? Quin és el meu jo
autèntic i íntim?

3. Quines barreres m’impedeixen ser jo mateix?

4. Què puc fer per a anar creixent?
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Fitxa de la meua acció en el PROJECTE DEL CLAN
PROJECTE DEL CLAN:

MiSsió:

La meua responsabilitat
realitzar):

El meu objectiu personal
avançar en els Valors):

(accions que em compromet a

(objectiu que em propose per a

Quin Valor/s m’ha a judat a adquirir l’objectiu que
m’he marcat?

Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les se-

güents accions)
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PROJECTE DEL CLAN:
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Fitxa de la meua acció en el PROJECTE DEL CLAN

MisSió:

La meua responsabilitat
realitzar):

El meu objectiu personal
avançar en els Valors):

(accions que em compromet a

(objectiu que em propose per a

Quin Valor/s m’ha a judat a adquirir l’objectiu que
m’he marcat?

Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les se-

güents accions)
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Fitxa de la meua acció en el PROJECTE DEL CLAN
PROJECTE DEL CLAN:

MiSsió:

La meua responsabilitat
realitzar):

El meu objectiu personal
avançar en els Valors):

(accions que em compromet a

(objectiu que em propose per a

Quin Valor/s m’ha a judat a adquirir l’objectiu que
m’he marcat?

Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les se-

güents accions)

28

PROJECTE DEL CLAN:
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Fitxa de la meua acció en el PROJECTE DEL CLAN

MisSió:

La meua responsabilitat
realitzar):

El meu objectiu personal
avançar en els Valors):

(accions que em compromet a

(objectiu que em propose per a

Quin Valor/s m’ha a judat a adquirir l’objectiu que
m’he marcat?

Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les se-

güents accions)
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EL DESERT
La finalitat del desert és que decidisques si vols realitzar el servei, que
pugues argumentar la teua decisió, definir que compromís vols adquirir
i triar on vols realitzar-ho.
Ha arribat el moment de fer un alt en el camí, has viscut moltes coses, i gràcies
a tots els teus companys de viatge haurà sigut molt enriquidor. Però ara ja
estàs preparat per a donar el salt, vas a continuar el teu viatge de manera més
individual, vas a realitzar l’etapa de servei. Una etapa en la qual t’esforces per
donar-te als altres. A més, serà l’última en la teua vida com escolta, i és per açò
que has d’aprofundir en què vols fer amb ella. Per açò és bé parar, mirar cap a
arrere i reflexionar.
El desert és aqueixa parada per a rememorar tota la teua vida, la teua etapa
escolta i especialment la teua vida en el clan. És necessari posar en ordre totes
aqueixes vivències per a poder sospesar una decisió tan important. Gaudeix
d’una experiència a viure individualment i a compartir amb el teu clan. Un
desert viscut amb intensitat i en solitud et serà útil per a altres moments de la
teua vida.
Triar el servei no és fàcil perquè el camí es ramifica i tots els camins són bons
però has de triar quin vols que siga el teu.
EL DESERT RUTA ÉS...
• Una experiència individual, de plena integració en la naturalesa.
• Una experiència de solitud, per a trobar-nos a nosaltres mateixos, mirant amb
perspectiva i sense embuts ni vergonyes la nostra vida. És un replantejar-nos
el nostre propi quefer com a mitjà per a potenciar-nos.
• Una experiència d’austeritat, en ella només es porta l’imprescindible.
• Una experiència de llibertat, ja que en ella analitzes alguna cosa lliurement
triat: posar la vida al servei d’un ideal de transformació social.
• Una invitació a la reflexió i la revisió:
		 X Sobre tota la vida del jove dins de l’agrupament i de la Ruta (progressió
personal
i projectes).
		 X Sobre tota la vida del jove fóra de l’agrupament escolta.
• Una experiència amena i divertida: no es pretén que provoque la “depressió”.
• Una vivència adequadament combinada d’acció i reflexió: no consisteix només
a pensar, sinó a descobrir-nos també a través de l’acció.
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• És fàcil que durant el teu desert pugues desanimar-te i plantejar-te abandonar
o cercar a algun company proper que trenque la càrrega de la solitud. No et
rendisques, entén que aqueixa lluita interior forma part de l’experiència i el
superar-la et farà més fort.

companys

TINGUES SEMPRE PRESENT QUE...

• L’objectiu final del teu desert és que et planteges si vols optar per realitzar un
SERVEI.
A continuació tens algunes preguntes relacionades amb el servei:
Quins són els valors i ideals amb els quals més t’identifiques?

Hi ha algun valor o ideal que t’atraga més o sobre el qual vulgues treballar?

Has pensat en alguna àrea d’acció que et motive més? (Animals, medi ambient, xiquets, persones majors, desfavorits…)

Existeix alguna associació o similar que relacione la teua àrea d’acció i alguns
dels teus valors preferents?

Et sents amb ganes de formar part d’aquest projecte?

Consideres que la teua progressió personal va en la línia d’aqueix projecte?
Pensa si podràs complir el compromís que adquiriscas, pensa en motivació i
en temps.

31

company

TERCERA ETAPA:
Servei
Finalitat • Viu l’experiència de servei fóra de l’agrupament escolta
Durada • Un any.
aproximada
• Intercanvis d’experiències de servei, els joves de
tercera etapa podeu fer testimoniatge de la vostra
experiència i explicar el servei que esteu realitzant
als altres companys de la branca en segona i primera
etapa.
Metodologia • Reunions de revisió amb dinàmiques en les quals
pots expressar i reflexionar sobre les expectatives
que tenies de l’entitat, del servei i com t’assegues, de
les noves idees i formes d’entendre el món que vas
coneixent...
• Visites de l’educador i resta de companys de la unitat
al lloc on realitzes el servei.
Transició • Enviament.
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Reconeixement • Rastres de color morat.
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INTRODUCCIÓ A LA TERCERA ETAPA

Felicitats! Has pres la decisió de dedicar
almenys un any de la teua vida a
desenvolupar una acció social voluntària.
Açò demostra que vols implicar-te en
la transformació d’una realitat que no
t’agrada. L’etapa de servei està present
al final de totes les branques, així que tal
vegada ho hages experimentat ja, però
aquesta vegada vas a realitzar-la fora de
l’òrbita escolta.
El servei és implicar-se plenament en una
associació o similar que tinga com a línia
de treball valores amb els quals t’assegues
identificat i la intenció del canvi social. No
oblides que la finalitat d’aquesta etapa és
consolidar el servei com un estil de vida i
no com una acció puntual, basada en uns
valors i amb una implicació personal. Els
scouts creiem en la transformació social
per a aconseguir un món més just.
Aquestes decidint el teu propi camí feia
Utopia, prenent decisions que t’ajudaren
en la teua progressió personal que també
està molt present en el servei. Gaudeix
d’aquesta oportunitat de conèixer altres
llocs i no oblides que no estàs a soles, que
els teus educadors i el teu clan estan ací
per a recolzar-te, encara que el pes de
l’etapa et correspon a tu.
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EL RELAT DELS 3 VIATGES
Glossant la narració de Dolores Aleixandre, es pot dir que la formació del
voluntari en les seues actituds és semblant a tres viatges de formació en els
quals s’adquireixen diferents coneixements i respostes davant la vida.
En el primer viatge s’entra en un
projecte o tasca en el qual s’adquireixen certes
habilitats. En conèixer la realitat social en què s’insereix
aquest projecte se sent foc en les entranyes, un profund
descontentament davant el descobriment de la realitat
social en què vivim. Aquest descontentament és el
mateix que ha fet nàixer al voluntari.

Ara es descobreix que és més
profund i desanima. Ací comença el segon viatge:
el viatge cap a la trobada personal amb un mateix. En
aqueix viatge s’adquireix el coneixement de les pròpies
limitacions i s’aconsegueix un sentiment de la realitat
i una pau personal.

Açò ens permet iniciar el
tercer viatge: un viatge a un circ, el lloc de la
creativitat i l’alegria, on adquirim el coneixement del
que és la comprensió i la disponibilitat, i adquirim l’actitud
o el sentit de l’humor bandejant definitivament el sentiment
de la omnipotencia amb el qual s’inicia cada tasca o el de la
frustració que s’adquireix en conèixer la realitat una mica
més en profunditat. Adquirir el sentit de l’humor ens
permet una actitud diferent.
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Elena Alfaro. “Motivaciones y actitudes en el voluntariado”.
Mini-Volenter no 11, CVS, Valladolid, 1992.

Vaig a realitzar el servei en…
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EL MEU SERVEI

La missió de l’entitat és…

El projecte on em vaig a implicar és…

Les meues tasques concretes són…

El col·lectiu sobre el qual treballE…

El meu compromís setmanal serà__________________
fins al mes de___________
La meua finalitat és…

SIGNAT:
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REVISIÓ DEL MEU SERVEI
Possiblement tot el clan està centrat en la seua etapa de servei però és important
que dediqueu temps a reflexionar individualment sobre el que esteu fent
cadascun i ho compartiu en el clan.

Data:
·Has complit amb el teu compromís durant aquest temps?
·Aquestes realitzant les tasques que vas definir al principi?
·Et satisfà el servei que estàs fent?
·Consideres que la labor que estàs fent és de canvi social?
·Quina relació consideres que hi ha entre el teu servei i la teua progressió personal?
·Crees que hauries de continuar amb el servei fins a la data que et vas marcar?
·Comenta la vivència del servei que consideres més significativa.
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En adherir-te a la Ruta, vas escollir la senda llarga i estreta de la forqueta. Senda
que acaba avui ací, en el teu ENVIAMENT. Senda que desemboca en el camí
de la vida. Ha arribat el moment que poses en pràctica tot el que has après en
aquest viatge.
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L’ENVIAMENT

Però abans anem a celebrar la finalització de la teua etapa escolta, a través de la
cerimònia de l’enviament. En aquest moment és interessant que reflexions sobre
el que ha sigut la teua vida escolta, la qual cosa t’ha aportat personalment i com
t’ha format. Una vegada tingues una imatge mental de tu mateix, pensa en la
teua relació amb l’entorn i la teua comprensió del món. Uneix tot açò i esbossa
el teu PROJECTE PERSONAL DE VIDA. Planteja’t compartir almenys una part
del mateix amb els teus companys i el teu Kraal en la cerimònia.

COMPARTEIX AMB ELS TEUS COMPANYS DE RUTA EN L’ENVIAMENT, ALGUNA
REFLEXIÓ, LA QUAL COSA T’HA EVOCAT LA TEUA ETAPA ESCOLTA...

ARA QUE HAS ACABAT LA TEUA ETAPA ESCOLTA, QUÈ TENS EN MENT
FER PER A SEGUIR TRANSFORMANT EL MÓN?
37
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GUIÓ DE L’ENVIAMENT
Una idea per a la cerimònia de l’enviament, podeu modificar, llevar o reorganitzar.
Cerimònia d’enviament. _______________, ___ de __________ de 20___.
Companys a acomiadar:
* Inici
Cançó del Clan
* Presentació de convidats o elements
Presentem el nostre educador-referencia o elements importants que formen
part de la cerimònia
El teu és…
* Lectura 1 (Triar algun text que faça referència al compromís)
* Què et portes de la teua experiència en la branca?
Presentació del MOMENT (foto-símbol) i del que significa per a nosaltres.
Et portes…
* Presentació del nostre moment escolta
Presentació del MOMENT (foto-símbol) i del que significa per a nosaltres.
El teu és…
*Lectura 2 (Lectura d’algun text que represente al clan o un escrit d’algun
company).
* A què et compromets en aquesta nova etapa?

* Agraïments i comiat (Dedica algunes paraules al teu clan)
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Cançó Enyorança

Cançó del Clan

Miro de nuevo (RE) hacia atrás (LA)
Al marchar (SI) como el viento (FA#)
Susurrando (SOL) al llorar (RE)
Lágrimas (SOL) de verdad (LA)
Por mi clan (RE)

En una montaña perdida en el cielo
se encuentra una laguna azul.
Que solo conocen aquellos que tienen
la dicha de estar en mi Clan

Llegó la hora (RE) de partir (LA)
Y al final (SI) tras el tiempo (FA#)
Quizá vuelva (SOL) a sentir (RE)
Lo que viví (SOL) junto a ti (LA)
Con mi clan (RE)
Los (LA) recuerdos (SOL) llenarán (RE)
El (LA) lugar (SOL) que (RE) dejarás (LA)
Y (SI) mañana (FA#) tú serás (SOL)
La estrella (SI) que brille (FA#) más (SOL)
Con tu clan (LA)
Soñarás (RE)
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CANÇONS DE LA RUTA

La la, la la la, la ra la, la ra, la re lo, la la (bis)
La sed de aventuras que nunca se acaba
la roca que hay que escalar
el rio tranquilo que rie y que llora
yo nunca lo podré olvidar.
La la, la la la, la ra la, la ra, la re lo, la la (bis)

(TORNADA)
Y ahora en soledad
Nuevo rumbo has de tomar
Como aves al volar
Añorando el más allá
Sin tu clan
Vivirás
(TORNADA)
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DEDICATÒRIES DELS TEUS COMPANYS
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DEDICATÒRIES DELS TEUS COMPANYS
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