ESPECIAL CAMPAMENTS
D’ESTIU!
Descobreix les aventures
dels campaments d’estiu de
la FEV...
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Hola a tots:
En la nova edició de la revista volíem agrair de nou a la gent
que ha enviat els seus escrits per a que es publiquen en aquest
especial campaments. En la nostra intenció de que tots els grups
compartixen la seua experiència, hem volgut a més, crear una
connexió més forta entre els que conformem la FEV per a poder
aprendre tots de tots.

Una publicació de la:
Federació d’Escoltisme
Valencià
Direcció:
C/Balmes, 17
46001 València
Telèfon:
96 315 32 40
Fax:
96 315 32 42
Correu i Web de
Contacte:
comunicacio@scoutsfev.org
www.scoutsfev.org

JulioI i agost han sigut uns mesos molt actius dins del món
scout. Hem realitzat eixe campament en el que tots, tant xiquets
com scouters, desitgem durant tota la ronda solar. I així, en
aquest nombre de la ScoutPress, hem volgut que ens contàreu
les vostres experiències de quinze dies endinsat en plena natura. Experiències que els que han participat han reflectit amb
il·lusió en els escrits que han enviat. I això és el que trobareu. En
les pàgines d’aquest recull de cròniques podreu gaudir de tota
classe d’anècdotes que coincidiran amb altres que heu passat.
Per això l’Equip de Comunicació vol promocionar aquesta interacció. Des de l’iniciativa de la ScoutPress volem crear un mitjà en el que tots expressem, contem i compartim experiències i
recursos scouts. Un medi que està al vostre servei i disponibilitat per a que l’utilitzeu sempre que ho desitgeu.
Finalment dir que, en els millor desitjos, esperem que gaudiu
de la nova entrega de la ScoutPress.
Equip de Comunicació FEV
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És complex definir un campament. Alguns diuen
que són uns dies de convivència, entre scouters i
xiquets, en els que jugant aprenen. Altres defenen
que és més un model de vida en que prenen més
contacte i conciència del que és la natura i com hem
de cuidar-la. Però per damunt de tot és en el campament on es viu el vertader dia a dia de la vida d’un
scout.
Són quinze dies, en alguns casos menys, però
sempre pareix que passa en qüestió d’hores. Pujem al autobús, ens despedim dels pares i llavors
comencen les cançons tradicionals i, entre mig, els
comentaris de quant falta per a arribar a la zona
d’acampada. I així, sobre rodes, serpentejem per
camins estretets a la vora d’un barranc, que ens
conduixen a la terra desitjada. Al paradís de la mare
natura, lluny del soroll i l’agobi de la ciutat, que ens
proporcionarà unes jornades de plaer i aprenentatge.
Arribem i no hi ha res. Tot està vuit, lluire de la mà
del home, un paratge asolat. I és llavors quan ens
donem compte de l’origen de la vida. I com habitants
d’una nou món, posem la nostra primera petjada en
el terreny. Descarreguem el camió, ho organitzem i
ho preparem tot per a montar les primeres tendes
per a tindre un lloc on dormir a la nit. Després, plens
d’il·lusió i d’energies, continuem construint els motxillers i decorant eixa parcela que es convertirà en
la nostra llar durant els pròxims quinze dies. Però
ho fem en conciència i en dedicació, perquè encara que siga dur eixa primera jornada, tenim present
que asoles és la primera, per què la resta de dies
els protagonistes son la diversió, les activitats i els
jocs que han sigut programats.
I llavors comença la vida en un campament. Els
dies es fan més curts, les rises més comuns i les
amistats més fortes. Des del matí, en el que ens
despertem sempre descansats, en un somriure en
els llavis i en les piles recarregades perquè sabem
que allà fóra ens espera una nova aventura. Cada
matí sóna fora de la tenda la cançó “Ya la noche
se fue, la aurora amaneció“ acompanyada d’uns estridents sorolls metàlics als que al final els acabes
agafant estima i tot. Uns més prompte i altres més
tard, però tots es retroben en el menjador per a fer

la menjada més important del dia. I tot seguit, encara un poquet dormits, sóna el xiulet que ens avisa
de la formació de l’acte de comunitari del matí. Darrere d’una xicoteta reflexió, que mai se sap si l’han
entés o no, es disposen a fer ben neta la parcela i
a fer les feines comunitàries, en ganes, perquè després comença lo millor del dia: les activitats.
Ja és el no parar. Mai se sap que va a passar, i en
cada nova prova aprenem i disfrutem alhora. Tant
en els rallies, competicions com en els jocs més
senzills, participen motivats i en ganes d’aconseguir
eixa xicoteta victòria, i sinó, de gaudir en la seua
secció.
Però en el campament n’hi han uns dies que són
especials. Són eixos que en la motxilla a l’esquena
carregada en l’equipatge bàsic, menjar i amb moltes
il·lusions, ixen de la perifèria de la zona d’acampada
i inicien l’aventura. Caminen per rutes en les que els
aguarda vivències i anècdotes que, encara que passen els anys, recordaran en estima. Unes vegades,
descobreixen nous camins i retroben en ells amics i
records que mai es perdran. Altres les fonts d’aigua
desapareixen del mapa, i les cadenes tanquen camins. Però no es passa mal en cap moment. Perquè
ja siga en un vívac baix el cel nocturn o en una casa
del poble més proper, les danses i les cançons tornen a la veu del xiquet que es riu i disfruta en cada
moment de la marxa. Dels millors moments, el camí
de tornada. On tots cansats, en els cames que no
responen, les motxilles mig penjades i unes quantes
baixes darrere, arriben al campament orgullosos i
feliços d’haver fet tota la marxa.
Són dies entranyables i únics, abocats a la fi de
l’últim dia. On tot està arreplegat, i tornem, en la
vista enrrere, cap a casa. Deixem darrere la llar de
quinze dies que ens ha proporcionat dies i nits sencers de records que romandran sempre en estima
en la nostra memòria.
Per això, i molt més, el campament és la fi de la
ronda solar. El paratge en que fem realitat tot l’aprés
i on ens sentim en vertadera comunió en la natura
i l’esperit scout que ens acompanya. Uns dies ansiats, desitjats, que mai passen desapercebuts.
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Quinze dies ‘scouts‘

Virginia Delgado, Col·laboradora FEV Comunicació
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De ruta con tu rama:
Pasos para la memoria

Todavía recuerdo mi primer campamento volante, es más, creo que nunca lo olvidaré, hará ya más
de una década y todavía puedo verme salir de mi
tienda sin apenas luz bajo un cielo azul oscuro que
comenzaba a clarear; -¡Vamos Zorros en media hora
salimos!, gritaba nuestro guía. Minutos después
heme yo, tropero de primer año con una mochila
que dejaba bastante que desear en cuanto a preparación, botas mal atadas y con un sueño de muerte
abandonando el campamento junto a mi patrulla y
un Scouter que nos acompañaba por si había algún
peligro, pero que no contábamos con él el resto del
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tiempo. A las doce del medio día, de algún día de julio aún seguíamos andando;-¿Qué esperabáis? Los
más mayores tenían trece años y eran cuatro y el
resto once y éramos siete;- a lo que quiero llegar es
a; -¿Lo pasamos mal? Sí, ¿Pero fue inolvidable?
Tampoco olvidaré el momento en que dejé de
mirarme las botas al andar para mirar al frente y
ver que en al menos 30 ó 40 km a la redonda no
había nada más alto que yo, en ese momento me
arrepentí de haber mirado al suelo la mayor parte
del trayecto;-¿Qué tantas cosas me habría perdido?
Quizás fuera el cansancio o el desánimo, no lo sé,
pero ahora siempre miro hacía dónde voy y hacia
dónde quiero llegar, tanto solo como con mis chavales, a los que siempre que saco les prometo que
les regalaré al menos una vista imborrable y 50
momentos desternillantes con sus compañeros de
rama.
Quizás las rutas de Exploradores siempre sean
las más mágicas, eres muy joven y careces de
preocupaciones, tampoco eres adolescente como
en Pioneros, y no te rayas con temas de que si la
novia/o, la Uni, las fiestas que me voy a pegar al
llegar como cuando eres Ruta; y es por eso que me
motiva tanto preparar los campamentos volantes/
rutas para mis troperos, buscar sitios de interés,
alguna cueva, algún pico, un río o lago donde bañarnos y reír un rato, un pueblillo de esos a los que
llegas y te preguntas;-¿Tío…aquí habrá teléfono? O
entras a un kiosco y dices; ¡Wow chaval un kinderbueno, flipas que aquí también llegan!
Sinceramente, de Scouter a Scouter os digo que
no os desanime preparar una ruta para vuestros
chavales porque los niños de hoy no andan, y los
niños de hoy son unos pasotas y los niños de hoy
blablabla…Yo pensaba así pero me alegra decir que
mis chavales me han callado la boca más de una vez
y espero que sigan haciéndolo en ese aspecto, sólo
hay que darles un empujón: Una manera original de
despertarlos el día de la salida, una canción motivadora al comenzar la marcha, un almuerzo sorpresa,
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unas noches de confesiones y chistes, cielos repletos de estrellas, amaneceres que se graban en la
retina y atardeceres para verlos en compañía, lloros
porque no puedo, pero luego sí que puedes, llegas
y lloras más aún de alegría, risas porque fulanito ha
ido a…y se nos a acabado el papel higiénico, chavales que antes no podían verse se turnan la mochila
de un tercero y se dan agua y ánimos para seguir
adelante.
Todo eso es un volante, es conocerse, entenderse y respetarse a la vez que valoramos lo que tenemos, porque en un volante todo falta, pero nada
sobra, no tenemos tele, ni play , ni helado, ni sofá,
ni váter ni un grifo para beber cuando queramos,
pero tenemos un hombro o una barriga dónde apoyarnos y acomodarnos cual Tetris humano en un
descanso, tenemos la expectativa de superarnos,
y la sensación de que aquellos que vuelven no son
los mismos que partieron dos o tres días antes.
Para concluir me gustaría dejaros esta canción
que a mi gusto resume lo que es irse de ruta, y que
mis compañeros y yo cuando éramos Pioneros tuvimos la suerte de aprender en el Camino de Santiago al coincidir con unos Rutas italianos.
Tra boschi e prati verdi e fiumi
SOL
LAcon l’acqua e con il sole
DO
col vento pure con l’aria lieve
SOL
LAnella calda estate o con la neve
FA
DO
quanti passi fatti insieme
SOL
LAallegria di una fatica

FA
DO
SOL
ancor più meravigliosa perché ...
LA- SOL LAfatta con te.
Un sorso d’acqua fresca e poi
l’orizzonte di nuovo davanti a noi
senza più limiti ed ore
ci fermeremo col morir del sole
per poi star davanti al fuoco
in una notte con la luna
a pregar le stelle e il vento di ...
portarci la fortuna.
Lo zaino è fatto tutto è pronto
un nuovo giorno è sorto già
e con il ritmo dei nostri passi
il nostro tempo misureremo
poi di nuovo sul sentiero
solitario e silenzioso
testimone delle fatiche di chi ...
in alto vuole andare.
Enlace de la canción: http://www.youtube.com/
watch?v=zCZM5PsmEt8
PD: A los scouters recordaros que no olvidéis
realizar todos los trámites burocráticos necesarios
antes de salir de ruta, como avisar a los forestales,
guardia civil y de preparar en condiciones con ayuda de mapas o guías el camino a seguir, contando
con puntos de agua potable, etc. - Y bueno, que ya
sabéis el resto.
José Javier Griñán (Joseja) G.S. Impeesa
Buena Caza y Largas Lunas.

4

osyris

Campament a Molinicos

Hola a tots!
L’Agrupament Escolta Osyris, de Benimaclet (València), hem anat aquest estiu a Albacete, concretament a Molinicos, un poblet molt menut rodejat
de xoperes. En una d’eixes xoperes es trobava el
campament.
La zona que teníem era molt menuda, quasi
massa per a portar a terme el campament i tindre
les tendes ben repartides. Des del principi va ser
una odissea la repartició de parcel•les; pareixia
que la ruta i l’estol haurien de dormir juntets dins
la cuina. Ben be estiguérem el kraal organitzant la
zona per a que cadascú tingués la seua parcel•la.
Per a començar ‘bé’, la ruta va ser accidentada,
el sol i l’onada de calor s’encarregaren de ‘facilitar’ les malalties. Al quart dia de campament, segon de la ruta de l’estol, ja hagueren de tornar-se
tres xiquetes amb febre, a més de dos tropers i uns
quants pioners i rutes. Sens dubte va ser una prova
de resistència, que pocs aconseguiren superar. Per
a rematar la faena, i en contra del que ens digué
l’amo de la zona del campament, l’aigua no estava
clorada, i tinguérem també alguns casos de malats
de l’estómac. Però els virus no podien amb nosaltres... gracies a l’equip de la cuina i intendència,
que ens cuidaven com ningú podia fer-ho!
Però no tot va anar tan malament. Una vegada
ens assentarem al campament (lluitant contra el
virus estomacal), continuarem la marxa del campament. Tinguérem la sort de contar amb l’ajuda
inestimable de dos noves scouters, una d’elles antiga scout de d’un altre agrupament. Portaren noves idees, molta il•lusió i activitat.
Teníem el riu Mundo travessant el campament.
Tots els dies tocava bany i jocs d’aigua, encara que
estava ben freda l’aigua! Va ser el millor del cam-

5

pament, ja feia uns anyets que no teniem riu... per
coronar els quinze dies, en fer nostre festival de la
cançó la nit abans del dia de pares, varem escollir
la nostra per al pròxim festival de la cançó scout.
Va ser, sens dubte, un gran treball de la ruta, que
posà molt empeny en fer-la i que fora guanyadora.
En definitiva, va estar molt bé tot i que ens
trobarem amb uns quants inconvenients (sense
comentar massa, però tinguérem robatoris, sense aconseguir aclarir més que eren xiquets de la
zona).

Es de reconèixer i agrair l’actitud dels xiquets,
sempre alegres i disposats a tirar endavant; però
sense oblidar a la resta del kraal i al comitè, sempre a punt per facilitar les coses.
Us deixem una foto del kraal d’enguany, en acabar el campament, cansats com estàvem però feliços i amb ganes de continuar educant i progressant amb l’escoltisme per bandera i la llei scout al
cor.
Moltes gràcies a tots!
A. E. Osyris

“Eh! Passa’m una miqueta de pa que potser no mengem res en els propers tres dies!!”

Al matí següent ens trobàvem, davall del Sol, rondant pels carrers de Forcall esperant que la sort ens
acompanyés. La nostra supervivència havia començat
i necessitàvem feina a canvi de menjar i allotjament.
Era la primera vegada que els pioners i les rutes vivíem aquesta experiència, així que les nostres expectatives no eren molt altes.
No obstant això, el poble de Forcall, amb la seva
solidaritat i hospitalitat, ens va acollir i va fer que treballàrem de valent!
Vàrem pintar l’escola del poble a canvi d’un lloc
on dormir, per part de l’ajuntament. El capellà ens va
convidar a un gran dinar i a una torrada en sa casa,

sant jordi

Una aventura a Morella

en agraïment vàrem netejar l’església i l’hort, també
vàrem cantar a la missa de la vesprada.
Als establiments la gent es va mostrar molt generosa. Vàrem fer pastissets, ajudar a la carnisseria i fer
de cambrers. Vam pelar cebes i organitzar el magatzem d’una distribuïdora de líquids; fins i tot vam fer de
cangurs!!
Amb les panxes ben plenes ens acomiadàvem dels
carrers de Forcall. Tornàvem al campament amb una
experiència nova dins la motxilla.
A Pereroles, la resta de l’agrupament ens esperava.
La castada, formada pels llops i els castorets, va
gaudir d’un campament dedicat als viatges. La ruta
fins a Herbés els va resultar costosa però, finalment,
ho van aconseguir. Vestits de militars i perduts per la
natura, els tropers van fer l’ase com només ells saben.
Els pioners i les rutes, units amb el nom de rutiners,
vam celebrar unes promeses molt emotives sota la
llum dels estels.
No podem oblidar cap de les menjades que vam
fer. El nostres cuiners les van preparar amb totes les
ganes i l’estima del món.
I com no, vam poder visitar i gaudir dels actes previs del sexeni de Morella.
De la mà de l’escoltisme i dels nostres scouters
vam passar un campament per recordar. Sense ells
res haguera sigut possible! Gràcies!
En unes setmanes començarem la nova ronda solar a la secció de rutes. Tenim moltes ganes d’encetar
nous projectes, somnis i il•lusions.
Fins prompte!
CANVIAR EL MÓN LA NOSTRA META,
PASSAR-HO BÉ LA NOSTRA FERRAMENTA!
Paula Lapeña, Anna Albiñana, Mireia Micó, Raquel
Samper i Andrea Sanz
(PIONERES de l’ AE Sant Jordi de l’ Olleria)
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Verde Aneto 2.0 Tempestades
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Comienza nuestro apasionante viaje. Desde
que lo planeamos en Alicante, estábamos alucinando con lo que nos esperaba en Pirineos. Una
increíble marcha de tres días, los rutas, los seis.
Hacía tiempo que no hacíamos algo todos juntos.
¡Y menos algo tan grande! Nos echábamos de menos y sabíamos que iba a ser un campamento de
los que marcan, de los que son difíciles de olvidar. Así que allí estábamos nosotros, preparados
para comenzar a andar. Pero, un momento. No tan
rápido. Antes de salir hay que hacer un buen calentamiento y unos estiramientos mañaneros. La
mente la teníamos más que preparada, después
de haber imaginado tanto, de haberlo preparado
todo, después de habérselo contado a todos nuestros amigos, conocidos… después de haberlo publicado en Facebook. Pero el cuerpo aún no era
consciente de todo lo que iba a pasar.
Ahora sí: cuerpo preparado, mochila a la espalda, pañoleta al cuello, comida para tres días, saco,
esterilla, la mejor compañía del mundo, unas ganas enormes de volar, y unos guías que nos llevarían a lo más alto. Dejando atrás el embalse Paso
Nuevo, cerca de Benasque, nos unimos al GR11,
por donde nos acercaríamos a los Montes Malditos. Todo un día de subida suave, era un camino
tranquilo. Canciones, juegos de memoria, fotos.
Camino entretenido y divertido. Aún así no faltó
sufrimiento. Antona, nuestro scouter (sí, ese que
nos iba a llevar al fin del mundo), sufrió la odiosa visita de las ampollas. Nada grave, teniendo en
cuenta que contábamos con uno de los mejores
equipos de curas de todo el Valle de Benasque:
Álvar, proyecto de enfermero.
Entre hierba, árboles y rocas seguíamos el río
por el valle de Ballibierna. Antes de lo esperado y
con una acumulación importante de cansancio en
el cuerpo llegamos a nuestro objetivo de ese día 1:
el Ibón de Llosás. A las ocho de la tarde nos esperaba un baño reconfortante, de esos que “dicen”

que son buenos para la circulación, y una cena con
unas vistas maravillosas, inefables. Cuanto más
nos costaba prepararnos la comida, más sabrosa
y nutritiva se convertía. ¿Cómo conseguir que tres
litros de agua hiervan al lado del ibón, donde nosotros mismos teníamos que sortear y repartirnos
la ropa para aprovechar cualquier prenda que nos
pudiera proteger del frío? Allí, a más de 3000 metros de altura, nosotros, los supercaballeros rutas
nos montamos nuestro rincón aislando del frío
con esterillas, con nuestros propios cuerpos... con
lo que fuera. ¡Esa sopa sí que estaba buena! No
nos importaba la sal que tuviera, ni siquiera el sabor que fuera. ¿A qué sabe una sopa insípida que
ha tardado más de una hora en hacerse? Sabe a
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ganas de disfrutar de toda esa belleza en la que
estábamos inmersos. Era perfecta para pasar una
noche al raso, reconociendo constelaciones.
¡Buenos días Ibón! ¡Buenos días rutas! ¡Buenos
días Tempestades! ¡Allá vamos! El día más duro,
el día 2: Subida y bajada del Tempestades. Redujimos mochilas dejando en el Ibón lo que no necesitáramos y emprendimos un escarpado camino.
¿Alguien cree que no podíamos superar cualquier
obstáculo? Aunque tuviéramos que convertirnos en
gatos monteses, esa subida era un reto que no firmaría nuestra rendición.
La cuestión es que estas experiencias hacen
que se olvide todo. Sólo sabes que estás ahí, no
sabes qué hay más allá, sólo ves la infinita belleza
de las montañas vírgenes. Sólo ves las rocas y las
plantas que te rodean, el río que nace allí contigo.
Y lo más interesante es descubrir que no te hace
falta nada más. Que allí está todo lo necesario. No
es posible cansarse de ver siempre el mismo paisaje. Multitud de detalles esperando ser descubiertos
por cualquier mirada curiosa. Incluso a cada paso,
el paisaje va evolucionando, el pico cada vez más
cerca, nuevas rocas aparecen. Rincones donde se
acumula la nieve, una sensación de suavidad.
¡Tempestades ya eres nuestro! A 3278 metros
el aire no es el mismo. A 3278 metros más alto
que nuestras casas en Alicante la sangre no circula
igual. El corazón no late igual. Las ganas de vivir no
son las mismas. La compenetración con tus compañeros de viaje aumenta. El mundo se ve diferente
desde tan alto. Efectivamente, el mundo que conocemos no se ve desde allí. Los problemas que nos
atormentan habitualmente no están allí. Es la naturaleza en estado puro, desde arriba.
La libertad que trae el viento inundaba nuestros
cuerpos y nosotros nos alimentábamos de todas
las sensaciones. Ese paisaje nos inundaba de paz,
nos llenaba de fuerzas. Nuevas personas bajarían
de ese pico. Habíamos llegado a lo más alto superándonos a nosotros mismos. Estar allí arriba simbolizaba la eliminación de límites.
El viaje de bajada fue eterno. Estábamos sedientos, hambrientos y llenos de agujetas. Aún así llegamos antes de anochecer al albergue donde pasaríamos nuestra segunda noche. A partir de aquí
empezamos a disfrutar del equipo. Ya no teníamos
delante una montaña, sino que teníamos detrás

una historia en común, habíamos vivido nuestra
aventura como rama, juntos. Una intensa vivencia
nos había unido más, teníamos al Sol por testigo.
Ahora sólo quedaba volver a Benasque donde nos
recogería la furgoneta del campamento.
“Saca todo lo que no necesitas de tu cabeza y lo
que pueda distraerte. Te sorprenderá todo lo que
puedes hacer”, El Guerrero Pacífico.
Aquí mi pequeño resumen de nuestra experiencia que los rutas del Aitana hemos llamado “Verde
Aneto 2.0 Tempestades”. Aprovecho para agradecer la compañía de estas personitas tan importantes, estos soñadores, mis artistas particulares, mi
equipo, mi pequeña y acogedora familia, mis amigos: Alberto, Adri, Álvar, Caludia e Irene. También
a nuestros queridos scouters adoptivos, Antona
e Ignacio. Hemos formado un equipo invencible.
¿Quién se apunta a la próxima revitalización?
Elena San Miguel Pérez, G.S. Aitana
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valldigna

La volta al món de l’Estol
Com tots els anys, quan acaba la ronda solar
l’Agrupament Escolta Valldigna s’embarca durant la
primera quinzena d’agost en un meravellós viatge a la
natura ple d’emocions i d’aventures. Al llarg d’aquest
fem diverses parades, a l’arribar contemplem l’entorn i
comencem a construir la nostra pròpia utopia, allò que
serà la nostra casa durant aquest temps; amb cada piqueta i amb cada nuc el campament va prenent forma
i després cada secció porta a terme allò que s’havia
proposat.
Aquest any l’estol s’ha endinsat en una llarga odissea al voltant del món: les exploradors han adquirit coneixements de supervivència que els han permès superar cada repte; l’expedició ha aprés a valorar cada
segon i ho ha fet negociant cada activitat amb els seu
propi temps i, per últim, els companys de ruta han experimentat en la seua pròpia pell el costat oposat dels set
pecats capitals. Tot açò ha fet possible que tots hagen
gaudit d’una experiència que per molts anys continuarà
a la seua memòria. Cal destacar que també ha sigut
gràcies a un llarg seguit d’activitats, com: les guerres
d’aigua i de fang; els deserts i raids; les rutes, moltes
vegades dificultoses, que ens permeten descobrir paratges inhòspits; la tradicional recerca de gambusinos
per part dels menuts o també els esports de risc que
realitzen els més grans, entre altres.

Cada activitat en el grup, cada reunió, cada acampada i cada campament és tot un món, formen un conjunt de vivències magnífiques que no serien possible
sense el calor humà de la gran família que formem
en el nostre agrupament, des del peu tendre més indefens fins a l’integrant de comitè més experimentat.
Des del kraal de l’AE Valldigna us desitgem que
continueu fent camí en aquest petit món escolta, el
nostre.
Bona caça i llargues llunes.
Estol de l’AE Valldigna

Una tropa supervivent
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Aquest any la tropa de l’AE Valldigna ha gaudit d’una
aventura de supervivència en el paratge natural de Alcalà de la Selva (Teruel). Han viscut quinze dies, dia i
nit, en una terra verge on han tingut que desenvolupar
el seu instint més bàsic per a conviure amb la naturalesa como ho faria el propi Baden Powell.
Vam partir des de terres valencianes un 1 d’agost
quan un avió, en el que viatjava un grup socut americà, ens arreplegava per a emprendre l’aventura cap
al campament de Gillwell, prop de Londres. Però mai
vàrem arribar. Quan passàvem per damunt d’Alcalà de
la Selva, l’avió entre turbulències va tindre que realitzar un aterratge d’emergència. Tots vius i en vista de
que ningú ens trobava, vam decidir habilitar un campament per a sobreviure en aquell paratge desconegut.
A partir d’aquell moment, i durant els 15 dies que
vàrem estar, la tropa va aprendre les tècniques de cam-

pisme d’un bon scout. En el primer dia ja van construir
la seua zona d’habitatge: la tenda, el motxilero, una ràfia i les seues taules per a dinar. Després d’haver ficat
les normes i introduir l’aventura, va començar el millor
del campament. Cada dia estava englobat en un sistema polític diferent i, dins d’ell, els tropers aprenien
una lliçó nova de llibertats, drets i responsabilitats.
A banda, entre activitats més lúdiques, vàren aprendre les nocions bàsiques de l’orientació, les construccions i l’austeritat d’un campament. Unes jornades
instructives per a scouters i xiquets, en els que tots no
se gitaven sense haver conegut alguna cosa nova. En
la secció de tropa es quedarà per a la història eixa Cort
d’Honor en que uns 10 tropers vàren fer la promesa
scout i van començar a formar part de l’agrupament.
Unes promeses en les que emocions i els nervis dels
xiquets no els va fer oblidar tot l’aprés fins al moment.
I no ens oblidem de la millor etapa de totes, la marxa. En 3 dies vam recòrrer 36 kilòmetres que prompte
es van plenar d’experiències úniques. Uns camins i
rutes que van ser protagonistes d’uns troperos supermotivats i en ànims de descobrir el món.
Però asoles són paraules, lletres i signes que mai
reflexaran el que va ser en veritat. Dies en que es podia viure el vertader esperit scout. Dies que romandran en la nostra memòria i recordarem sempre en
un gran somruire.
Virginia Delgado, AE Valldigna

Del 14 al 22 de julio el Grupo Scout Alborxí-La Salle de Paterna ha celebrado su Campamento de Verano en
Estercuel (Teruel).

Más de 70 personas entre niños/as, jóvenes, educadores/as y equipo de cocina e intendencia el pasado
día 14 salíamos de la Escuela Profesional La Salle para
disfrutar de unos días de juegos, rutas, piscina, talleres,
actividades de cuerda…

alborxi la salle

Una experiencia en Estercuel

Hemos celebrado también el día común del grupo
que todos nos transformamos en una granja, “La Granja Scout”, pudimos jugar todos, pequeños y mayores.
El último día tuvimos celebración de la palabra, celebración de la promesa y pasos de unidad. Un día muy
emotivo donde pudimos ver que los ocho días que habíamos convivido habían servido, se respiraba fraternidad donde pequeños y mayores pudimos transmitir lo
vivido, dar gracias y pedir por algo o por alguien.
Un campamento que será inolvidable para nuestras
vidas.
Gracias a todos y a todas.
Kraal de scouters 2011-2012

La manada (entre 7 y 9 años) pudieron disfrutar de
un campamento ambientado cada día a un personaje
de Disney. Así, pudieron disfrazarse y aprender los diferentes valores que los personajes nos intentan comunicar.
La tropa (entre 10 y 13 años) han aprendido a ser
unos verdaderos socorristas. A través de técnicas de
primeros auxilios y juegos ambientados han podido disfrutar y aprender jugando.
Los pioneros (entre 14 y 16 años) han ayudado a los
más pequeños a montar sus tiendas de campaña y han
ido montando mochileros. Además del mástil, toldos…
Son todo un apoyo para el grupo. Además han podido
disfrutar de actividades en la piscina, talleres, actividades de cuerdas, y el tradicional “raid”.
El comité de padres y madres también ha estado
presente en la cocina y la intendencia del campamento.
Les damos las gracias a todos ellos por tener siempre la
comida a la hora y siempre buenísima.
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antares i millars
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Campament Zombie a Massalcoreig

Enguany dos vells agrupaments de Castelló decidirem anar junts de campament, les nostres pròpies experiències compartint campament són tan bones que
tiràrem endavant un any més la nostra tasca, però junts
i fent festa.
Vam marxar fins Massalcoreig (Lleida), a un petit poble rodejat d’albercocs del rollet, i encara que el campament va ser dels més calorosos que podem recordar
vam saber apanyar-nos per tal d’esquivar la calor. El nostre campament girava al voltant de la font i les piscines
que trobàvem als raids i marxes.
Durant quatre dels 15 dies de campament va tindre
lloc l’aventura comú, on totes les branques van haver
d’esforçar-se per tal de sobreviure a un holocaust zombie
on eren uns dels pocs que havien sobreviscut. Així doncs
amb ajuda del científic Gordon Freeman vam aconseguir
recrear una base aïllada on protegir-nos i buscar la manera de trobar una vacuna que fera possible que el nostre mon es recuperara.
No va ser una tasca senzilla, buscant provisions vam
quedar aturats a meitat del poble més proper rodejats
per una horda de zombies de qui vam escapar banyantnos amb despeses animals per tal de camuflar la nostra olor. Encara així vam perdre a un bon scouter que
es va sacrificar per tots i amb qui vam fer proves per tal
d’esbrinar la cura. Sofrirem un atac nocturn que ens va
obligar a passar una matinada amagats al menjador,
l’únic punt d’emergència que teníem quan van saltar les
alarmes i els zombies invadien el campament sencer.
Als pocs dies els nostres sistemes de vigilància detectaren un objecte no identificat que venia des del cel i va
caure a 2 km de la base. Al arribar trobàrem un alienígena amb qui varem tindre l’oportunitat de parlar i assabentar-nos de que la malaltia zombie es tractava d’un
atac alienígena. La seva raça ens considerava una plaga,
i havia decidit salvar el planeta eliminant als humans, ja
que érem els únics animals que estàvem destrossant-ho.

Vam tindre que explicar-li quines solucions podem traure
endavant i quines alternatives teníem pensades per tal
d’evitar que el planeta terra es degradara i ens va proporcionar la vacuna que salvaria als humans i al planeta
terra de la seua aniquilació.
Després d’aquesta aventura tots junts treballàrem
per branques i mentre els llops aconseguien que els
contes tingueren un final feliç, la tropa aconseguia sobreviure en una illa a l’enfonsament del seu creuer de luxe.
Els pioners recrearen fins 4 pel•lícules diferents i els rutes van plantejar-se com crear un mon nou amb tots els
factors que influeixen a una societat.
Les emocions i els sentiments van saltar al nostre
pati de banderes quan més d’una sisena abandonava la
selva, quan els tropers decidien continuar amb la seua
progressió a la posta i quan els pioners tancaren la seva
etapa d’aprenentatge scout i començaven a plantejar-se
l’adhesió al clan.
La vida dels dos agrupaments no tornarà a ser la
mateixa, la connexió i l’intercanvi, veure l’escoltisme i el
campisme sota dos diferents punts de vista reflectirà en
un enriquiment scout.
A.E. Antares - Millars

Esta exposició pretén donar a conéixer la història del
moviment scout a València mitjançant els arxius i biblioteques de diferents associacions i entitats vinculades amb aquest moviment.
La podeu veure exposada en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu a partir del 27 de septembre.
Sense cap tipus de cost, l’entrada és lliure, i podeu
gaudir de visites guiades on s’endisareu en la història
del moviment escolta a València.
Una magnífica oportunitat per a conèixer en detall
les nostres arrels i per a gaudir de les millors anècdotes que s’han transmés des de fa 100 anys.
Us esperem a tots per allí!

Dades primordials:
Organitza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (Paterna)
Comissariat: José Ignacio Cruz Orozco.
Entrada lliure i gratuïta.
Horari:
-De dimarts a divendres: de 10 a 14 h, i de 17 a 20 h.
-Dissabtes, diumenges i festius: d’11 a 13:30 h.
-Festius oberts: 9 i 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8
de desembre de 2012.
“L’escoltisme és, sense cap tipus de dubte, una
de les plataformes de sociabilitat juvenil amb major
arrelament en la societat valenciana. Els scouts estan
implantats hui en dia en moltes localitats, constituint
una sòlida realitat en la nostra juventut. Però, a més a

exposicio 100

EXPOSICIÓ: SEMPRE A PUNT.
100 ANYS DE MOVIMENT SCOUT
A VALÈNCIA

més, posseïen una destacada trajectòria.
Les primeres gestions per a la seua implantació es
van realitzar en la ciutat de València en la tardor de
1912, just ara fa un segle. Des d’aquell moment fins
ara, els scouts sempre han estat presents en la societat valenciana protagonitzant multitud de vicissituds,
algunes d’elles realment interessants.
L’Asociación Nacional de Exploradores de España
creada en 1912 pel capità Teodoro Iradier, va introduir
l’escoltisme al nostre país amb relatiu èxit. L’impuls va
arribar a la ciutat de València i per eixes dates es va
fundar una tropa d’exploradors, a la qual es van sumar
poc després d’altres a: Tavernes de la Valldigna, Cullera, Alzira,...etc. Els exploradors van tindre, en principi,
un caràcter prou paramilitar. Els seus dirigents es situaven en l’estela del regeneracionisme conservador,
per això en les seues pràctiques van abundar les formacions i desfilades. Però en la segona mitat de la dècada de 1920 la situació va començar a modificar-se.
Es va introduir el sistema de patrulles, per potenciar
les activitats del grups xicotets enfront dels grans, i es
van prioritzar les activitats més lúdiques, formatives i
en contacte en la naturalesa.
Els escoltes valencians, liderats per Emili Beüt,
es van alinear clarament amb este últim grup i van
constituir en 1927 la Frederació Regional Valenciana d’Exploradors, la qual es va caracteritzar, a més a
més, per un suau regionalisme.
Després de la proclamació de la II República, en
1931, l’escoltisme espanyol es va fragmentar. Van sorgir a Catalunya Minyons de Muntanya i Boy-Scouts de
Catalunya d’orientació nacionalista, la confessional
Scouts Hispanos i l’Associació de Muchachas Guías
de España. A partir d’eixe moment no va haver-hi un
únic escoltisme, sinó un moviment scout, amb diverses associacions que realitzaven una lectura amb algunes diferències d’eice model formatiu.”
[Extract del llibret d’informació de l’exposició. Per a
més informació interessant consulteu-lo]
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