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pioners

Et vas a incorporar a l’Expedició de pioners. Aquí comença
el teu viatge a Ítaca, la cerca del teu lloc al món.
Aquest quadern és un lloc personal on anotar tot allò que
facis dins de l’expedició perquè siga un diari del teu viatge.
Hi haurà altres pioners que t’ajudaran en el teu camí, tots
junts formeu l’Expedició i navegareu junts durant un temps,
duent a terme aquelles empreses que trieu realitzar. Aquest
quadern, així com la teua etapa pionera, serà allò que tu
triEs que sigA… Tu et marques les teves pròpies metes.
Estàs segur d’incorporar-te a l’Expedició? Si és així, apunta’t:

Nom:

Expedició:

Agrupament eScolta:

LA TEUA FOTO EN L’EXPEDICIÓ
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El viatge a Ítaca
Durant deu anys les tropes dels aliats grecs assetgen les
muralles de Troia sense resultat, fins que Ulisses, impacient
per tornar a casa, idea i proposa la famosa estratagema
del cavall de Troia. La ciutat cau en una sola nit, víctima
de l’engany. D’aquesta manera, després de deu anys, Ulisses
podia tornar a la seua casa, l’illa de Ítaca. Però el retorn a
la llar no resulta fàcil.
Com a càstig per haver profanat el temple d’Atenea, Posidó,
déu dels mars, llança sobre la flota grega, que tornava,
una tempesta d’enormes proporcions que la va dispersar i
els va fer perdre el rumb, perdent-los en l’immens mar.
Durant la seua travessia Ulisses s’enfronta al cíclop, els
lotòfags, les sirenes, els lestrigons i altres monstres marins;
pansa per innombrables perills i després de diversos anys
vagant pel mar, descobreix la forma per a tornar a Ítaca
on finalment viurÀ fins a la resta dels seus dies tranquil i
feliç amb la seua família.

Per aquesta raó el lema dels pioners és:

DescObrir
…descobrir com superar els problemes que ens trobem pel
camí,
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descobrir el rumb cap a la nostra Ítaca.
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Ítaca
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Els Lestrígons i els Cíclops,
l’aïrat Posidó, no te n’esfereeixis:
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se’t manté alt, si una
emoció escollida
et toca l’esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Cíclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.
Has de pregar que el camí sigui llarg.
Que siguin moltes les matinades d’estiu
que, amb quina delectança, amb quina joia!
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s’hi exhibeixen,
corals i nacres, mabres i banussos
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d’Egipte, a moltes,
per aprendre i aprendre dels que saben.
Sempre tingues al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t’hagi de dar riqueses Ítaca.
Ítaca t’ha donat el bell viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.
Res més no té que et pugui ja donar.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca t’hagi enganyat.
Savi com bé t’has fet, amb tanta experiència,
ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.
Konstantinos Kavafis
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l’equip
Durant la teua etapa en l’Expedició treballaràs amb els
altres pioners per a organitzar les activitats i dur a terme
els vostres projectes, cridats empreses. Aquestes tasques
seran més fàcils si ens organitzem en grups de cinc a vuit
pioners, a aquest xicotet grup se li diu equip. Organitzarem
els equips en començar la ronda solar.
Treballant en equip podem fer moltes més coses de les quals
cadascun faríem pel nostre compte, així que a través de
l’equip cooperaràs amb els teus companys realitzant tasques
del projecte comú i preocupant-te tant del teu treball com
del dels altres pioners.
Què fa falta perquè siguem un equip?

Rols per a cada pioner:
cada pioner de l’equip pot
tindre un rol dins de l’equip.
Aquests rols poden ser
diferents.

Un coordinador de l’equip:
Aquest és l’únic rol que ha
d’estar en l’equip sempre.
Un pioner que pensa en
l’equip ha de ser humil,
realista i ha d’afavorir la
participació de la resta de
pioners de l’equip i amb els
seus principis molt clars.
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Una missió dins de l’empresa: l’equip
farem una tasca, cridada missió, per a
col·laborar en el desenvolupament
de l’empresa i entre tots aconseguir
la nostra meta final. La nostra
missió pot ser planificar la
ruta, cercar llocs on dormir,
aconseguir diners per al viatge,
aconseguir el material, etc.

pioners

Nom:
Nom:

Equip:

Nom:

Nom:

Equip:

Nom:
Nom:

Nom:
Nom:

Nom:

Nom:

Nom:
Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Equip:

Nom:
Nom:
Nom:
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L’Empresa
Alguna vegada has pensat a fer alguna activitat
extraordinària, però t’has adonat que tu a soles no pots?
L’empresa és un projecte de tota l’Expedició on tots els
pioners treballem junts per a aconseguir dur a terme allò
que hem decidit entre tots, les possibilitats són infinites:
una ruta per Pirineus, gravar una pel·lícula, repoblar un
bosc, un viatge per Europa, conrear un hort, anar a un
festival musical, etc.
¿Cómo se lleva a cabo la empresa?

1º
Idearem
què volem fer i
exposarem
diferents idees

6º
Avaluarem
les coses per a
millorar la
pròxima

2º
Triarem
què idea ens
agrada més
entre tots
els pioners

3º
Ens
organitzarem
i li donarem
forma a
l’empresa.

5º
Farem una
festa per a
celebrar el que
hem aconseguit
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4º
Realitzarem
les activitats que
ens
hem proposat

pioners
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Cada empresa tindrà el seu diari de bord, que serà un mural
on tots els pioners plasmarem els objectius de l’empresa, el
calendari fixat, les fotos que fem mentre realitzem l’empresa,
les normes de l’empresa i tot allò relacionat amb l’empresa
al que vulguem donar-li importància. Serà el nostre punt
de referència per a saber què s’ha fet i què ens queda per
fer, un punt de trobada dels bons moments de la nostra
empresa.
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eLs nou valors
u iet u d
inq

justícia

austeritat

10

Un dels reptes de ser pioner
és progressar i millorar
com a persona, per açò
durant el nostre camí en
l’escoltisme ens esforcem
per a fer alguns canvis en
la nostra forma d’actuar,
pensar, sentir i viure.
Com sabràs, eres tu qui,
a través dels teus actes,
feixos que la societat siga
més o menys justa, ja que
els valors els que et fan
actuar,
sentir,
pensar
i estar en el món d’una
manera determinada.
A través de l’adquisició
dels 9 valors que et
proposem a continuació,
aconseguiràs
recórrer
el camí cap al model de
persona que arreplega la
Carta Pionera.

llibertat

honeste
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t

t
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espiritua
li
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progressió personal
Com a pioner tens el teu propi
desenvolupament i formació personal,
per açò en l’expedició tindràs tres
etapes en les quals aniràs progressant
en la mesura de les teues possibilitats i
conforme tu et vages sentint preparat.
En la teua primera etapa coneixeràs
l’expedició, la qual pots trobar ací i
com col·laborar amb els pioners en el
vostre viatge a Ítaca.
Si després d’experimentar-ho t’agrada
el que es fa en pioners i vols formar
part de l’expedició a Ítaca realitzaràs
el teu compromís i estaràs en la
segona etapa on el teu treball ha de
reflectir les teues ganes per fer que
açò funcione i seguisca avançant.
Quan et sentes preparat, podràs
acompanyar a un nou pioner, i així
donarà començament la teua tercera
etapa. En aquesta última etapa la teua
principal progressió la duràs a terme
ajudant a la resta de l’expedició en
la seua progressió i la realització de
l’empresa.
Quan els teus tres anys en l’expedició toquen a la seua fi,
començarà el teu propi viatge a Ítaca acomiadant-te de la
teua expedició i duent a terme la teua elecció del rumb a
seguir.
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acompaNYants
de l’expedició
Ulisses és l’heroi protagonista de l’odissea,
conegut com el més astut dels mortals.
És un personatge tenaç i agosarat, la
resolució del qual per prosseguir el camí
no flaqueja.
igual que cada pioner té un acompanyant,
ulises va tenir els seus propis acompanyants, diferents
guies que ajuden a ulises durant el seu viatge que li portarà
fins a Ítaca, un viatge d’aprenentatge i progrés, ple de
dificultats i perills, fent que la seua travessia arribe fins a
ítaca, assessorant-ho i orientant-ho quan és necessari.

ATENEA és una deessa activa,
segura, pràctica, intel·ligent i
molt astuta. també és una mestra
de la disfressa i en l’Odissea,
assumeix l’adreça divina i fins i
tot desafiaments fets pels déus,
Ajudant a Ulisses si es troba en
situacions difícils.
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Envia símbols a través dels quals
recolza a Ulisses per a triomfar,
però també permet lluitar a ulises
contra els seus enemics al llarg
del seu viatge.

pioners

HERMES és el déu olímpic
missatger. també actua com
un guia dels difunts, als qui
ajuda a trobar el seu camí
fins al Inframundo grec.
Ajuda a Ulisses avisant-ho
sobre Circe.

Alcinoo és el rei dels feacis, un bon rei,
honorable i respectuós amb els altres, molt
volgut pels seus súbdits a causa de la seua
bondat d’esperit i justícia en els seus actes.
és noble amb els nàufrags que arriben a la
seua illa, als quals tracta d’ajudar en tot el
possible. És un exemple per a Ulisses sobre com
comportar-se amb els seus súbdits i hostes
quan arribe a Ítaca.

Tirèsias és un endeví cec des de la seua
joventut per una aposta entre Hera i
Zeus. En l’Odissea pot preveure el que
han resolt els déus i avisar a Ulisses de
tots els paranys que li esperarien en el
seu retorn a casa. Li aconsella respectar
el bestiar del déu Helis i li anuncia que
la seua arribada a Ítaca no seria per a
ell l’última aventura.
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conseLL
És la reunió dels caps d’equip de l’expedició. En ella,
s’organitza l’empresa, repartint tasques entre els equips i
fent un seguiment de l’empresa i com està funcionant.
Després de reunir-se és el moment de reunir als equips per a
explicar el parlat i organitzar-se internament en l’equip.

assemblea pionera
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és la reunió de tots els pioners per a explicar decisions o
decidir coses de forma democràtica i consensuada entre
tots. Es pot reunir per molts motius, i en ella anem a decidir
coses com: quinA va a ser l’empresa, avaluar, com celebrar,
triar el codi de l’expedició, etc.

pioners

el codi de l’expedició
És el document amb la relació d’objectius i normes,
elaborada pels membres de l’Expedició i confirmada per la
signatura de tots i cadascun. Regulen la vida de l’Expedició
(i, conseqüentment, el comportament de cada pioner quan
estan en ella, o quan participen com a tal en qualsevol
activitat de l’agrupament, de l’Associació, etc.) Servint-nos,
a més com a punt de referència per a constatar el progrés
de la Unitat.
En la seua elaboració, participarem tots i cadascun dels
equips; i posteriorment amb les aportacions dels mateixos
es redacta definitivament per tota la branca i s’aprova per
l’Assemblea.

Posa ací el Codi de la teua Expedició (pots fer-li una foto i anar canviant-la
cada vegada que l’Expedició considereu que ha de canviar-se).
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La travessia cap a ítaca es divideix en tres etapes:
-La primera etapa on coneixeràs la branca i finalitzarà amb
el teu compromís.
-la segona etapa en la qual treballaràs al costat de la resta
de pioners perquè la travessia vaja tan bé com siga possible.
En ella descobriràs com superar-te.
-la tercera etapa arribarà quan ja
sigues un pioner experimentat, i se
centrarà en el servei, on ajudaràs
a la resta dels teus companys per a
aconseguir arribar a ítaca.

PRIMERA
ETAPA

TERCERA
ETAPA
(servei)

SEGONA
ETAPA
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Primera
etapa

acollida
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En aquesta primera etapa, acabes d’arribar a l’Expedició,
tens nous companys amb els quals iniciar el teu viatge. Per a
tirar-te una mà en aquest viatge tindràs un acompanyant:
un pioner experimentat del teu propi equip que et servirà de
recolze en tot el que faces i que estarà al teu costat quan
ho necessites, el qual et guiarà en el descobriment d’aquesta
nova branca.
En l’Expedició durem a terme una empresa amb la resta dels
pioners.
Des del teu equip contribuireu a aquesta empresa realitzant
una missió.
Dins de la vostra missió triaràs una tasca dins del teu equip
per a ajudar al fet que la missió isca bé. Per a açò has de
valorar del que eres capaç i veure en què pots ajudar.
Dins del teu rol hauràs de realitzar diferents accions
que tu mateix triaràs i t’ajudaran a progressar en el teu
desenvolupament personal. Aquestes accions les duràs a
terme ajudat pel teu acompanyant en tot allò que necessites.

El meu acompanyant és:
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Una vegada hages exercit un rol en la teua
primera empresa ja coneixeràs l’expedició
i el seu funcionament, per la qual cosa
estaràs llest per a començar el teu viatge
a Ítaca. Si açò t’agrada i desitges formar
part d’açò realitzaràs el teu compromís.

pioners

Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):
El meu objectiu personal:
Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

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

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

En què t’ha ajudat el teu acompanyant?
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el meu compromís
Ja has exercit un rol en el teu equip i en l’Expedició així que,
ja coneixes què és i com funciona la branca.
Si t’agrada i et ve de gust formar part de l’Expedició, és el
moment de dir a la resta dels pioners que poden explicar
amb tu i que ja no eres un novençà en el viatge que esteu
fent.
Per a açò existeix el compromís pioner. És un compromís que
tu mateix vas a redactar tenint com a referència la carta
pionera. Si vols formar part de l’expedició la carta ha de
ser el far que il·lumine el teu viatge.

El meu compromís pioner...

CARTA PIONERA
Els pioners vivim la vida amb decisió i
aprenem d’ella.
Ens coneixem i acceptem però mai
deixem de millorar.
Inventem i creem, per açò som actors i no
espectadors.
Rebutgem la injustícia i dediquem a tots la
mateixa atenció.
Triem a Jesús de Natzaret com a model de vida.
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Vivim la nostra fe i respectem la dels altres.

pioners

SEGoNA
etapa

desenvolupameNt
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Una vegada realitzes el teu compromís estaràs ja en la
segona etapa.
Sent un més dels pioners, les teues accions i el teu rol dins de
l’equip han de reflectir les teues ganes per fer que el viatge
a Ítaca continue amb forces renovades. Tingues en compte
que en cada empresa hauràs de triar un rol a desenvolupar
individualment per a ajudar a la realització de la missió del
teu equip i que amb cadascuna de les accions que realitzes
has de superar-te.
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Com treballar la teua progressió a través dels objectius...
A l’hora de triar un objectiu per a progressar personalment
et proposem diversos exemples perquè veges com treballarho:
Àmbit sobre el qual treballar

Objectius que podem proposar-nos

Resolució de conflictes

Afrontar i resoldre els conflictes a través del diàleg.
Expressar i defensar les idees de forma no violenta.
Rebre positiva i constructivament les aportacions dels altres.

Pensament crític

Reconèixer la bellesa personal en aspectes no solament centrats en
la imatge.
Descobrir i analitzar centres d’interès que puguen enriquir-ho com
a persona.
Analitzar els missatges publicitaris i donar resposta des de
l’autonomia personal.
Conèixer i analitzar els mecanismes bàsics de la promoció del
consumisme.
Reconèixer i desafiar els estereotips i prejudicis sexuals.
Ser conscient de la influència de les modes passatgeres.

Seguretat en un mateix

Treballar per aconseguir les il·lusions i metes.
Expressar els meus punts de vista amb fermesa i seguretat, en el dia a
dia i davant situacions conflictives.

Cooperació i
treball en equip

Desenvolupar actituds de cooperació i treball en equip.

Responsabilitat

Assumir les meues responsabilitats i complir amb elles tant en l’equip
com en la resta d’àmbits de la meua vida.
Gestionar i responsabilitzar-se dels propis projectes.

Ús de la tecnologia

Fer un ús responsable de la tecnologia.
Analitzar críticament l’ús de la tecnologia.

Transcendència

Experimentar l’amor com un dels motors de la nostra vida.
Entendre a Jesús com a model per a viure tots els valors que poden
anar transformant la nostra vida i el món.
Afrontar els dubtes que em sorgeixen en el procés de la seua cerca
personal, compartint la pròpia experiència de fe.

Naturalesa i Medi ambient

Obtindre de la contemplació de la naturalesa sensacions que ens
enriquisquen i ens facen créixer com a persones.
Qüestionar-me sobre l’origen de la naturalesa, la qual cosa aporta
a la vida humana i el paper de l’ésser humà en ella.
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.

Higiene i salut

Promoure hàbits d’higiene i ordre a la meua al voltant.
Reflexionar sobre els hàbits i trastorns alimentaris.
Adquirir hàbits saludables.
Realitzar activitat física regularment.
Desenvolupar la meua sexualitat, física i emocionalment d’una
forma saludable amb un mateix i amb els altres.
Valorar i respectar la meua sexualitat i la dels altres com una
expressió d’amor.

Creativitat

Mostrar la meua inquietud, invenció i creativitat cap a la pràctica
diària.
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Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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pioners

Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):

El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
progressar en els Valors):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
Què se’m queda pendent? (per a tenir-ho en compte en les
següents accions)
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pioner
Arribarà un moment en què notaràs
que estàs preparat per a un nou repte.
És el moment de, consultant amb l’equip,
realitzar l’acompanyament a un nou
company d’Expedició, la qual cosa et
portarà a la tercera etapa.

30

pioners

TERCERA
etapa
servei

31

pioner

Aporte

’Expedició
l
a
juda

a
eua
la m

Aquesta tercera etapa és l’última abans de realitzar el teu
propi viatge.
En aquesta última etapa la teua principal progressió la
duràs a terme ajudant a la resta de l’Expedició en la seua
progressió i en la realització de l’empresa. Acompanyes a
un pioner de primera etapa com a tu et van acompanyar
en el seu moment, ajudant-li a ser un més de la branca i
transmetent la teua experiència.

acompanye a:

En aquesta etapa has de fer el servei present en cadascuna
de les teues accions comprometent-te més amb l’entorn, ja
siga coordinant un equip, ensenyant alguna cosa a altres
pioners...

“La manera d’aconseguir la felicitat s’obté
fent feliços als altres”
Baden-Powell
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pioners

Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):
El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
avançar en els Valors, enfocat al servei):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
En quin ha ajudat el meu objectiu a uns altres? Quin ha
sigut el meu servei?

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

Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):
El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
avançar en els Valors, enfocat al servei):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
En quin ha ajudat el meu objectiu a uns altres? Quin ha
sigut el meu servei?

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

Fitxa d’anotacions de la meua
acció personal en l’Empresa
Empresa de l’Expedició:
La Missió del meu equip:
El meu rol (accions que em compromet a realitzar):
El meu objectiu personal (objectiu que em propose per a
avançar en els Valors, enfocat al servei):

Com avaluaré el meu objectiu? (allò que m’ajudarà a saber
si he avançat en la meua progressió):

Quin Valor/s m’ha ajudat a adquirir l’objectiu que m’he
marcat?
En quin ha ajudat el meu objectiu a uns altres? Quin ha
sigut el meu servei?

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

35

pioner

comiat de l’expedició
Quan els tres anys en la branca toquen a la seua fi,
començarà el teu propi viatge a Ítaca.
Han sigut anys excepcionals has progressat com a persona.
Ara arriba el moment d’acomiadar-te dels teus companys
d’Expedició i cercar el teu propi rumb.
Aprofita el teu comiat per a transmetre les teues experiències
i animar als quals es queden a fer-ho millor en cada empresa.
Quines coses em porte del meu viatge amb l’Expedició:

Quines coses vull transmetre als quals es queden:
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pioners
En acomiadar-te de l’Expedició t’acomiades per un temps de
l’escoltisme, ja que ara se’t plantegen dos rumbs a seguir: El
rumb fàcil que no et portarà molt lluny, o bé un rumb més
complex que et portarà a llocs on no has estat abans.
Pren-te el teu temps, i quan estigues preparat…

…dóna els teus passos ferms cap al rumb que has triat, cap
a la teua pròpia Ítaca.
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