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Per què eduquem?
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Una publicació de la

Per a què eduquem?
Potser paga la pena parar-se i pensar la resposta a esta pregunta.
No hem d’oblidar que la missió de l’escoltisme és educativa. De vegades perdem el rumb i ens centrem més en altres preocupacions, que ens
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desvien de la nostra missió: educació pel canvi social. A les següents
pàgines trobareu tres reflexions al voltant d’esta qüestió, així com molts
articles que de segur vos interessaran. Alguns d’estos articles es publiquen amb un poc de retard, a causa d’alguns problemes informàtics i
per sobrecàrrega de treball, però així i tot esperem que vos resulten
atractius.
Per últim, vos voliem comentar que a l’Scouts Press estem en una
etapa de canvi, que voreu al llarg d’este any. Per a este canvi necessitem la vostra col·laboració. Volem demanar-vos més participació a
l’hora d’enviar articles i fotos, així com al consell de redacció, ja que
pensem que la nostra publicació pot i ha de ser més propera als agrupaments i una ferramenta de informació per a tots els animadors de la
FEV. Des del Scouts Press volem fer-vos particiceps del lema de la nostra Federació i convidar-vos s a "Caminar JUNTS per un mon millor".
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la taula
ELENA MARTÍN IZARD
Psicòloga infantil

Sócrates y el primer Australopitheco
aprendieron jugando

M

e comenta mi hijo que qué opino sobre la posibilidad

dían contestándose ellos mismos. De eso ya hace más de

de aprender jugando. Qué podría decir para apoyar
una de las tesis de los ideales de los scouts. Enseguida

dos mil años.
Cuando el hombre comienza a conquistar los valores de

comencé a darle vueltas a la idea y me pareció que por lo
menos era un tema de rabiosa actualidad. El cambio en el

libertad e igualdad, como consecuencia de los grandes

sistema educativo. La violencia en las aulas. El suicidio de

cambios sociales provocados en el siglo XVIII por la
Revolución Industrial y la Ilustración aparecen pensadores

un alumno en el País Vasco. La incapacidad de los profesores para manejar el desinterés de los niños de secunda-

que buscaban el conocimiento a través de la experimentación como medio para alcanzar la verdad. Rousseau, en su

ria. La falta de respeto hacia profesores y compañeros. Un
gravísimo fracaso escolar…
Hay que recuperar valores perdidos, como la autoestima, y aprender a ofrecer a los alumnos desmotivados
temas que les saquen de la inercia del desinterés, pero
¿cómo hacerlo? Sin duda una vía importantísima es
"aprender algo que les guste" y de una manera divertida.
Algo que les motive, que estimule y les lleve a querer seguir
aprendiendo. Esto es sin duda por medio del juego.
Tengo entre mis manos el libro "El collar del
Neandertal" de J.L. Arsuaga e intento imaginar a esos primates cómo enseñaban a sobrevivir a sus crías y directamente me voy a los documentales de la 2 de Televisión
Española sobre monos y gorilas o leones del Serengueti. En
este mundo salvaje siempre te embelesa contemplar a las
crías jugando entre ellas sin parar de inventar cabriolas y
movimientos imitando a los individuos adultos. Siempre
bajo la atenta mirada de sus progenitoras.
Es sin ningún género de dudas el juego, la principal
fuente de enseñanza. Ya en el Paleolítico vimos como a través del juego aprendimos a tallar mejor la piedra, a saber
utilizar el fuego, a recolectar frutos secos o raíces. De tal
manera, que quedó inscrito en nuestro ADN y fue pasando
desde el Australopithecus al Homo ergaster, Homo erectus,
Neandertal y Homo sapiens hasta nuestros días.
Ya en la historia, Sócrates se paseaba por el ágora
preguntando a sus alumnos sobre los temas a debatir y
ellos, en forma de juego, buscaban las respuestas. Y apren-

“Hay que recuperar valores perdidos, como la autoestima, y
aprender a ofrecer a los alumnos
desmotivados temas que les
saquen de la inercia del desinterés, pero ¿cómo hacerlo?”
obra ‘El Emilio’, nos pone las bases para educar dejando
al niño que a través del juego vaya descubriendo el mundo
que le rodea, en una exaltación de la naturaleza como el
medio más apropiado para aprender, jugando con los
aciertos y errores que provoca la relación con el exterior.
Hoy me asomo a un corral de cabras y veo corretear a los
cabritillos dando saltos, conociendo su entorno a base de
corretear por todos los rincones o jugando a toparse entre
ellos. Y así descubren las pautas de comportamiento para
convertirse en seres adultos. Y me pregunto por qué nos
hemos alejado tanto de la naturaleza cuando imitándola
aprenderíamos tanto de nosotros mismos. De la mejor
forma…Jugando.
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la taula
XABIER GALLEN ROBLES
Pedagog

¿Por qué educa el escultismo?

E

n mi primera toma de contacto con el escultismo,
aunque uno supone que es un movimiento educativo, observa que son un grupo de gente joven creando una alternativa de tiempo libre centrada en la convivencia y la vida en la naturaleza. Conforme te implicas de
alguna manera en un grupo, en mi caso desde el comité de
padres de un grupo de una parroquia cualquiera, te das
cuenta que hay un fondo educativo en sus acciones, aunque en ocasiones los scouters dan la impresión de que no
saben el por qué de sus acciones. Pero lo que siempre tienen claro es que están educando.
En qué educa el escultismo es una pregunta que nos
puede ayudar a llegar a las respuestas que buscamos. Los
scouters saben que la intención es educar en la paz, tolerancia, humildad, compromiso, cooperación y una larga
lista de valores humanos. Se preocupan por crear personas

“porque es necesario, porque no
queda otro remedio, porque este
mundo hay que cambiarlo”
mejores para una sociedad cada vez más hostil, con un
inquietud de construir una sociedad mejor para no sólo
sobrevivir, sino vivir. En ocasiones parece imposible, y
desde el primer momento es difícil, pero al centrarse en
aquello en lo que educan y no preguntarse el por qué parece estar todo más fácil. Cuando se confunde el proceso con
el resultado se propicia que el medio se transforme en el
objetivo y las cosas parezcan más sencillas. Ante esta situación puede parecer que el objetivo es educar en valores.
Por lo tanto ante la pregunta de por qué educan los scouts,
la respuesta cobra mayor sencillez: para educar en valores,
para conseguir personas más solidarias, más comprometidas, más tolerantes, más cooperantes... pero nos equivo-
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Animadors durant la Indaba de SdA
camos. Esto es sólo un medio, formar esas personas es solo
algo que va a ayudar a llegar a algún lugar, es un proceso, y si se detiene ahí el proceso esas personas están
incompletas, no tienen ningún cometido. Por lo cual, la pregunta que surge es para qué educa el escultismo. Aunque
no es la pregunta inicial ya nos acercamos.
¿Para qué educa el escultismo?, en este momento el texto
de "La misión del escultismo" nos puede ayudar bastante.
Educa para conseguir un mundo mejor, para poco a poco
poder cambiar las cosas, mejorar la sociedad, conseguir
inculcar un proceso de cambio, unas personas que ayuden
a los demás, que trabajen por la igualdad, y al final del
camino lograr ese mundo mejor, aunque sea un camino del
cual nosotros no veremos el final.
Por lo tanto si tenemos claro en qué educa, y para qué
educa, la pregunta inicial se diluye... ¿por qué educa el
escultismo?. Para mi la respuesta es obvia: porque es necesario, porque no queda otro remedio, porque este mundo
hay que cambiarlo, porque es necesario crear personas
que no sólo tengan valores humanos, sino que sepan como
ponerlos en práctica y que luchen por mejorar la sociedad.
Por esto educa, por esta razón el escultismo es necesario...
porque hace algo vital: educa personas que pueden mejorar el mundo.

la taula
FERNANDO MONFORT
OLGA BRIASCO
Animadors de l’AE Íter

Escoltes i educació

E

l que ens afecta en aquest article no és la història
d'un moviment que amb el pas dels anys s'ha consolidat, evolucionat i format a molts joves amb uns ideals plurals i solidaris sinó la seva educació, la forma en què
segons l'edat del xiquet/a s'ha adaptat a les seves circumstàncies. Des de manada a rutes s'adverteix una evolució considerable en el mode de pensar dels escoltes i açò
també es veu reflectit en els valors i educacions de cada
branca.
Però per què ens preocupa l'educació dels xiquets que
tenim al nostre càrrec? Perquè tal i com hem llegit en nombroses ocasions el nostre compromís com a animadors
escoltes ens imposa una sèrie d'obligacions i tasques: en
primer lloc amb els xiquets, ja que som responsables de la
seva formació i desenvolupament i, per tant, de la seva educació. En segon lloc amb els seus pares, ja que els progenitors són responsables últims d'eixa educació.
Els llops a través de la història del Llibre de la Selva i
acompanyats de Baloo, Bagueera o Kotick van coneixent els
misteris de la naturalesa, aprenen a servir-se per si mateixos i davall el lema "farem el millor" juguen per diversió i
amb ímpetu. Com a cadells de llops, aprenen jugant i veient
que la vida és un joc en el què la competitivitat pot no existir. Per tant, en esta etapa l'acció se centra en l'activitat en
xicotets grups, i el foment dels centres d'interés dels xiquets.
El programa de Baden Powell cobra més importància en
la tropa o escoltes ja que en esta branca l'aprenentatge es
guiat per la curiositat d'estos joves que comencen a explorar el seu interior, el món i tot allò que estiga al seu abast.
És una bona etapa per a eliminar els tabús i desenvolupar
les seves habilitats perquè cadascun es va donant compte
de què pot aportar als altres. És un moment idoni per al
desenvolupament de la personalitat de cadascun dels
xiquets, per ampliar el seu progrés també cap a l'exterior i
cap al seu entorn, i per a incloure les relacions amb els
altres companys.
En pioners hi ha una búsqueda per l'autorealització ja

que a través dels verbs es pretén potenciar el desenvolupament personal en tots els seus àmbits i la importància d'ajudar als que t’envolten per a fer la vida millor. Esta etapa
coincideix amb l'adolescència per a la qual els valors i la
moralitat cobren un major protagonisme així com la idea
de continuar lluitant malgrat les adversitats. Com podem
observar, els objectius de cada etapa s'adeqüen a l'edat
dels xiquets o joves, caminant junt amb ells en el camí de
l'educació que els formarà com a homes i dones compromesos del demà.
L'etapa que més reflecteix l'ideal escolta és rutes ja que el
jove ha sigut educat en una sèrie de valors i qualitats que
posa en pràctica a través del servei. Rutes és un continu
esdevindre d'experiències ja que pren contacte amb el món
que li envolta i comença a canviar-ho. Les responsabilitats
comencen a aflorar i el sentiment escolta és més fort al
veure que tu també tens poder per a canviar tot allò que et
pareix injust.
La progressió del xiquet va d'acord amb les seves característiques però sempre baix eixos cinc colors que potencien
les distintes habilitats o facetes de la persona. Quan ens fem
majors i girem el cap per a mirar el passat ens adonem que
potser eixe nus llenyater ja no sabem com es fa o intentem
recordar aquella cançó que es cantava per al pas de branca. Però sí que recordem eixes lleis escoltes que van estar
guiant-nos al llarg de la nostra progressió o eixe lema de
Baden Powell que tant ens recordaven els monitors "deixeu
este món en millors condicions de com ho vau trobar". I és
que els escoltes ens han format com a persones i han
impregnat en cada un de nosaltres un sentiment que només
ho coneixen aquells que han passat pel mateix que tu.
Feu una parada en la vostra lectura i recordeu la vostra
primera acampada, el primer dia que vau arribar al vostre
Grup Escolta, de la sensació que vau tenir quan vau prendre la promesa… No vos donen ganes d'inculcar eixe esperit als altres? A nosaltres sí.
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en moviment
fev
Nou equips generals!
Comencem una nova etapa a la FEV: els equips generals de Scouts de
Castelló, el MEV i Scouts d’Alacant han canviat, així com el de la FEV.
El passat 17 d’octubre, a l’assemblea general celebrada a Alacant, es
van elegir les persones encarregades de capitanejar el gran vaixell federatiu. El projecte que duran a terme els propers tres anys el construireu
tots vosaltres.

M

oltes vegades ens hem fet preguntes com - què és
la FEV? per a què serveix? - i, desgraciadament,
molts les hem respost amb la simple imatge d'un
bossa de mà en què està impresa la flor de lis del
Moviment Escolta Mundial. Esta podria ser la millor resposta... o no.
Potser, la FEV puguen ser persones de grups escoltes separats per quilòmetres que els recorren per a trobar-se i treballar en comú. Potser, la FEV puga ser un curs a què no m'abellix anar perquè tinc quelcom millor que fer, però del que
sense saber com me'n vaig amb un somriure, mil idees i pensant que és possible. Potser, i només potser, la FEV puguen
ser milers de jóvens que "Caminen JUNTS per un món
millor".
Per a mi, la millor resposta a estes preguntes, parteix d'un
full en blanc i un llapis. Si comencem amb açò i comptem
amb tots, amb cada un dels que feu que esta aventura utòpica de l'Escoltisme siga cada dia més real, no em
cap el menor dubte que serem capaços de donar la
millor de les respostes.
Tres equips i una meta
Com molts podreu imaginar, este no era el millor
moment per a posar-se davant de l'Assemblea de
la FEV - Em tremolaven els genolls! -. L'única cosa
que podia tranquil·litzar-me era el fet de saber que
volíem el mateix...
Mesos abans ja havíem començat esta història.
Visites a Alacant, cridades per telèfon, fins a la pri-

L’equip general de la FEv el dia de l’assemblea. A
la fila de dalt, i d’esquerra a dreta: Javi Mora, Sant
Espallargas, Amalia Precioso i Paco Navarro. A la
fila de baix: Carlos Ruiz, Carlos Esteve, Isa Segrelles
i Israel Díaz.
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Carlos Esteve

mera reunió dels tres equips a Castelló. Pareixia difícil, inclús
alguns podrien pensar que no era possible, però tenim molt
més en comú del que creiem i, abans que res, compartim
una part fonamental: la il·lusió, les ganes, el saber que és
possible i que anem pel bon camí.
De tot açò sorgix una idea, un projecte fonamentat en tres
bases, la solidesa del qual depén, únicament, de tots nosaltres:
La unió, perquè junts podem arribar a més llocs, a més
gent, més lluny. La participació, perquè és l'única via per a
fer que la FEV siga de tots i siguem tots. I finalment, el canvi
social, perquè al cap i a la fi este és el nostre objectiu últim:
Canviar el món.
Les preguntes estan ací i les respostes les tenim nosaltres.
Són nostres el paper i el llapis.
Sí es pot!

en moviment
fev
SCOUTS DE CASTELLÓ
Aquest any comença una nova etapa en Scouts de Castelló. Un nou equip,
jove i amb ganes va decidir en novembre de 2004 prendre/recollir el testimoni de l'anterior Consell de Govern amb la intenció d'obrir tres anys de
canvi. Entre els objectius del nou Consell de Govern es troben: fer una anàlisi de la situació dels agrupaments associats a SdC, crear canals d'informació i comunicació eficaços entre els agrupaments i també el Consell de
Govern, fer als agrupaments més partíceps de les decisions preses,... En
definitiva: crear una associació de TOTS, en la què tots els agrupaments
aporten la seva opinió sobre els assumptes més rellevants tant de funcionament com d'activitats promovent la màxima participació en totes les iniciatives i activitats que ells mateixos han desitjat desenvolupar.

A la foto
d e d a l t ,
Santiago
García,
a
l’esquerra
Carlos Ruiz i
baix, Miguel
Pozo.

M
E
V
Pareix que va ser ahir quan decidirem embarcar-nos en
esta aventura, quan algú va proposar fer general l'equip
que ja formàvem, quan l'única cosa que sabíem amb
seguretat era que sí es pot. Dotze persones, dotze formes
de pensar, dotze punts de vista sobre una mateixa idea,
però una sola ànima i un sol cor. Un sol objectiu expres-

sat amb la claredat de qui sap el que vol: canviar el món.
Començàrem a caminar junts fa mesos i ha sigut un llarg
any de treball, discussions interminables, reunions fins a la
matinada, però sobretot d'il·lusió; la il·lusió que encara
hui ens acompanya amb un nom propi: Mirall

SCOUTS DE ALICANTE

Seguint les agulles d’un relotge: Javi Mora i
Totxo, Salva Martínez i Carolina Veiga

Scouts de Alicante comienza una nueva etapa ya que se ha producido
una renovación dentro de su Equipo Directivo, permaneciendo únicamente dos personas del anterior equipo. Este cambio ha coincidido también
con el traslado de sede de la primera a la cuarta planta del mismo edificio, con unas oficinas nuevas al servicio de los grupos de Alicante.
Scouts de Alicante está apostando por la potenciación de las mesas
pedagógicas como foro de discusión metodológico y de desarrollo de proyectos, e intentando que la sede sea un punto de encuentro de personas.
Se pretende ofrecer la mayor parte de servicios que puedan necesitar para
hacer de la sede un lugar atractivo para los scouts.
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fev
Llum de la Pau de Betlem

Vicente Benavent
GS X-El Pilar

La Llum de Betlem fa cada any un llarg viatge abans d’arribar als nostres agrupaments: des de la Cova del Naixement es duu a Viena, d’allí a Barcelona i a la fi, a València. Este any els encarregats de portar la llum des de Barcelona a València han siguts els scouts de l’agrupament X-El Pilar. Van viatjar a Barcelona i van assistir a una sentida i bonica cerimònia on baix el lema, ‘Propera estació:esperança’
es van omplir de pau. Després, amb les piles ja carregades, van organitzar l’acte d’entrega del MEV.

M

iércoles 22 de diciembre, 20’30 horas. Lleno hasta
la puerta en la Iglesia del Colegio del Pilar, circunstancia a destacar, y más teniendo en cuenta que el
Valencia C.F. juega en Mestalla y a esa misma hora….
Al final, todo salió como se esperaba (es decir, a pedir de
boca): una muy sentida eucaristía scout oficiada por Félix y
secundada por toda la Comunidad Marianista, y acompañada también por Javi (Consiliario del GS Iter de Nazaret); una
eucaristía que llenó a los presentes: representaciones de grupos scouts, parroquias, colegio, y familias… que con su asistencia y candil, hicieron aun más grande lo que de por sí, y
que con la presencia de la Luz de la Paz de Belén, era ya una
solemne ceremonia…
La intención de la Comisión que organizó todo éste "tinglado", era que de alguna forma se pudiese revivir todo lo
acontecido en la ceremonia de Barcelona… y creemos que al
final se alcanzó el objetivo. Una lectura en oscuridad sobre
el Anti-Génesis (y acompañada por unas duras imágenes
para reflexionar proyectadas en la pared del Templo) dieron
pié… a que los Lobatos (¿quiénes iban ha ser si no?), encontrasen la Luz de la Paz de Belén. Después los representantes
de cada uno de los grupos scouts, pidieron luz para: el escultismo, la paz, el hambre, la pobreza y los exiliados…

ALBERG JUVENIL

Vicent Montalt encén la llum a un dels participants en
la cerimònia celebrada al Colegi del Pilar
Más tarde, y una vez ya concluida la eucaristía todos los
presentes pudimos encender nuestro candil desde la vela que
portaba la Luz de Belén y traída desde Barcelona… Una luz,
y un mensaje de paz… que cada uno de nosotros llevó hasta
sus hogares.
Finalmente la Luz de la Paz llegó hasta Valencia y desde la
ciudad de Belén (que se dice pronto y rápido); una luz encendida desde el mismo lugar en el que Jesús nos nació…
Personalmente considero que la experiencia vivida bien
mereció la pena, aunque ahora nos toca lo más difícil: llevar
con nosotros y hacer llegar ese mensaje que ha de ser luz y
esperanza para los que más lo necesitan… y que no únicamente a de valer para Navidades. La paz es posible, hagámosla realidad.

ecològic i bioclimàtic

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• CAPACIDAD
CAPACIDAD: 110 habitaciones de 4, 8 y 12 plazas.
• SERVICIOS
SERVICIOS: comedor, salas para reuniones,
calefación, zona deportiva, amplias zonas de
juego, rocódromo y piscina
• ENTORNO
ENTORNO: Situado en zona rural con
posibilidad de excursiones por río Juanes, cueva
Turche y de las Palomas, barranco de Carcalín,
castillos de Buñol y Macastre.

DESCUENTOS PARA GRUPOS
PRECIOS ESPECIALES FIN DE SEMANA

Tel.: 96 3741156 • www.lahoya.net/actio - Tel./ fax: 96 374 11 56 • albergue@actioactivitats.com • www.actioactivitats.com
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Una nova experiència
Tota una restrera de campaments deixe al meu passat,
estiu rere estiu he disfrutat dels paratges més bonics i dels
companys scouts. Aquests dos elements eren i són la combinació perfecta per tal de passar quinze dies de diversió i
sens dubte d'acció.
Però aquest any tots els rutes sabiem que seria un campament diferent, no tant pel lloc, preciós tot ell, sinó més bé
pel plantejament que hi haviem fet; la diversió estava garantida a l'activitat en la què les pistoles de pintura eren les protagonistes, a la festa dels anys seixanta, a una marxa que
recorria els llocs més bonics de l'entorn,... Però supose que
si a qualsevol dels rutes sel's diguera que destacaren una
cosa, coincidirien amb mi en referirse a la supervivència. I
no és per a menys, el significat d’esta paraula ara a nosaltres sen's queda curt, perquè coneixem tot el que aquesta
comporta. Fer supervivència als preciosos pobles que alber-

Margarita Vadillo
Ruta de l’AE Sant Jordi

ga el parc natural del Moncayo era tot un repte, però,
acceptanlo, eixirem del campament sense menjar ni diners,
però plens d'il·lusió per a que aquesta nova experiència
eixira bé. El que nosaltres demanavem era treball a canvi de
menjar i d'un lloc on passar la nit. Per sort, la gent va
col·laborar i no haguera pogut eixir millor, ens donaren
menjar en abundància, inclús ens prepararen un plat típic
de la zona anomenat ‘rancho’, no sense abans haver realitzat la nostra feina com netejar cases o les voreres dels
camins, i tota una sèrie de treballs que realitzàvem sempre
entre rises. Cada vegada que recorde el moment en que tots
esperàvem el menjar com a recompensa pel treball realitzat
durant el dia hem naix un somriure, l'alegria era tan gran!
Però la major recompensa va ser poder gaudir del companyerisme, l'entusiasme i la diversió que ens va aportar
una experiència que recomane sincerament.

A l’esquerra,
els pioners de
l’anem Avant
durant el seu
campament a
Alcossebre. A
la dreta, els
rutes i els animadors
del
Sant Jordi

Anem Avant en Alcossebre
Este verano ha sido uno de los mas
intensos de nuestras vidas. Nosotros,
los scouts de Anem Avant, hemos
pasado una semana en el campamento Jaume I a las afueras de Alcossebre,
en primera línea de la playa.
Partimos de nuestros locales en el
barrio de la Fuente San Luis, el 16 de
agosto. Dos horas más tarde, llegamos
allí cargados de energías para 7 días
inolvidables. Allí hicimos varios talleres
interesantes y muchos juegos que nos
hicieron disfrutar al máximo de la
acampada. Fue fundamental tener la
playa cerca, porque en ella realizamos

muchas de las actividades previstas,
relacionadas con las olimpiadas celebradas este año.
También visitamos un pueblo cercano, Alcalà de Xivert, donde realizamos
actividades culturales, visita a la iglesia, a la torre, al museo... Las veladas
también han tenido un papel muy
importante, en las cuales hemos realizado talleres de masajes, bailes, charlas e historias terroríficas.
Pero lo que nos ha marcado esta
acampada ha sido sin duda el raid.
Divididos en 3 grupos, unos debían
pasar la noche en la ermita de Santa

Pioners de l’Anem Avant
Lucia y San Benet, y otros más experimentados, llegar a una torre más lejana. Seguimos un PR bastante elevado,
por lo que a los principiantes les fue
mas difícil llegar a su destino. El objetivo de la actividad era reflexionar
sobre los aspectos de nuestra vida y
sociedad. Finalmente, el día 23 nos
despedimos del que había sido nuestro
hogar durante una maravillosa semana. Llegamos a casa con una experiencia nueva en nuestras vidas, llena de
diversión, compañerismo y ganas de
volver a vivir otra experiencia tan especial como esta.
9
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fev
Indaba 2004 SdA

L

Kraal del GS Nyeri

Javi Mora
President de SdA

a intención de crear este encuentro era, básicamente, crear un punto de inicio para todos los kraales,
comenzar a trabajar con unas lineas de trabajo
comunes a toda la asociación y crear un sentimiento asociativo que hiciera partícipe a todo el mundo. La indaba
(‘reunión de jefes’) se inició con unos foros de discusión
donde se buscaba respuesta a determinadas realidades a
las que nos enfrentamos, como son ‘La imagen del escultismo en la actualidad’, ‘El rol del scouter dentro del
grupo’, ‘La necesidad de la formación’, ‘Educación para
la salud’ y ‘Cambio social’. Después de comer se propusieron una serie de cafés tertulia, con temas que surgieron
desde los participantes y que permitieran intercambiar
impresiones y vivencias sobre las formas de funcionamiento de los distintos grupos. Para acabar la tarde del
sábado se realizaron talleres formativos, como "Gestión
de campamentos" o "Gestión de asociaciones juveniles".
Amaneció el domingo y con el, las ganas por seguir
creando una ilusión asociativa entre todos. Era el turno de
trabajo de las mesas pedagógicas, de las de ramas y de
las mesas de trasversales, que proponían posibles proyectos con los que trabajar durante la ronda.
Para finalizar el encuentro se creó un comité de 20
Aniversario de Scouts de Alicante, y un comité de
Asamblea General de MSC, de la cual es sede Alicante el
año que viene.
Las conclusiones de la Indaba 2004 fueron realmente
muy positivas, principalmente porque ayudaron a crear
un sentimiento asociativo bastante importante, a acercar
la asociación a aquellos grupos que se habían quedado
un poco descolgados, y a crear una línea de trabajo
común para todos los grupos. Además, quiero aprovechar para felicitar y agradecer a todos los grupos participantes el interés y la actitud que mostraron durante todo
el encuentro, ya que sin ellos no hubiera sido posible
sacarle todo el jugo que se le sacó. Muchas gracias a
todos
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10 años más cerca de Nyeri

E

l Grupo Scout Nyeri se fundó en San Vicente del
Raspeig en 1994, y la primera ronda fue la del
94-95. Nyeri es una mezcla de distintas formas
de ver el escultismo, ya que los primeros scouters procedían de grupos tan diferentes como el Águilas, Impeesa,
Brownsea y Ahuwora. Sus fundadores, once scouters, se
presentaron en el despacho de Nacho, el entonces párroco de la iglesia de San Vicente Ferrer, y le mostraron tanto
entusiasmo y seguridad en su proyecto que sin pensarselo
pasó a ser parte del Kraal, como consiliario y como scouter. El nombre del grupo no podía ser más acertado. Nyeri
es una montaña de Kenya donde fue enterrado BadenPowell y donde se puede leer junto al final de pista ‘Más
cerca de Nyeri, más cerca del cielo’, que pasó a ser el
lema de nuestro grupo. Para comenzar con buen pie se
hizo una gran captación en el pueblo, se visitaron todos los
colegios y el resultado no pudo ser mejor. Al año siguiente se fundó la rama pioneros con el nombre de Red Seattle
y se empezaría a forjar lo que hoy es ya un grupo consolidado, que mantiene el entusiasmo y la alegría del primer
día, hace ya 10 años.
Estos 10 años merecían una fiesta de aniversario como
Dios manda, y fue lo que hicimos el pasado 8 de Mayo,
celebrarlo por todo lo alto. El día comenzó muy temprano
para scouters y rovers, que se levantaron a las 6 de la
mañana para la plantá de la hoguera, en la cual estuvieron trabajando durante 3 largos meses, y que estuvo lista
para las 10 y media. Fue un día en el que padres, chavales, antiguos chavales, scouters y antiguos scouters, compartimos una gran gymkhana, misa scout, concurso de
paellas, campeonato de parchís, dominó y futbito, un pase
de diapositivas de los 10 años del grupo, y como final de
fiesta la tan esperada cremá de nuestra hoguera, un
momento realmente emocionante.
Desde el Nyeri esperamos poder celebrar muchos más
aniversarios, y sobretodo que tanto chavales como scouters
sigamos teniendo las mismas ganas, ilusión y alegría de
vivir el escultismo como lleva haciéndolo este grupo desde
el primer día, recordando siempre que... ¡Nyeri, más cerca
del cielo!

en moviment
fev
L’Horta Nord,
una comarca en marxa

L

a bona relació existent entre els grups de la comarca de L'Horta Nord s'ha anat treballant des de fa
tres anys, quan, després de molts anys de silenci ens
plantejarem reactivar les nostres relacions. Som quatre
grups, el Hiawatha de Vinalesa, el Sant Jaume de Meliana i
el Alezeya i el Sant Joan de Massamagrell. Podem dir que
ara passem per un moment dolç i això és el resultat d'un
esforç propulsat per persones com Sandra Sancho del Jaume
I o de Jaime Pastor del Sant Joan, que agafàren el càrrec de
coordinadors de comarca.
Cal dir que al principi anàvem molt perduts, molts scouters
eren escèptics, altres sols pensaven alternatives per millorar
les crisis del seu grup, alguns es deixaven dur pels caps i tot
això amb la dificultat de ser quasi tots scouters nous que mai
havíem treballat a la comarca. Sols uns quants estaven convençuts que treballar en comarca era una carta molt bona
per donar vida a grups estancats en mecanismes rígids. El
procés necessitava de temps,
d’una aproximació progressiva i entendre que tancar-se
sols a la vida d'un mateix grup
condueix a la monotonia.
Així, Jaime i Sandra feren
diferents reunions per a plantejar solucions i accions ja més
concretes, per convéncer als
diferents kraals de la necessitat de
Scouters de la comarca
reactivar la comarca. Aleshores, a l'abril del 2002 férem una assemblea amb el propòsit de veure'ns, parlar, conéixer-nos i on poguérem comprovar per
primera vegada que cada grup té diferents maneres de treballar i ens adonàrem de l'importància que té eixa diversitat
per enriquir els nostres propis grups i alhora els dels altres.
Amb tot això, era hora de reforçar la relació entre scouters. S'obriren els diferents càrrecs i quedà establert el
Consell Comarcal. Les reunions entre scouters de la mateixa
secció començaren a ser més habituals, així com les del nou
Consell amb la qual cosa l'objectiu per a eixa ronda solar
s'havia complit: obrir al pensament dels grups la conveniència d'activar la comarca i de pas que començàrem a conéixer als altres scouters.
A partir d'ahí tot va ser molt més fàcil. A la ronda solar
següent les diferents seccions ja eren autònomes per a reu-

Jorge Fontestad Ruix
GS Sant Joan
nir-se junts. Anàvem a eixes reunions i hi havia cordialitat,
bon ambient, acudits, rises i confiança per a parlar, aquelles
reunions un poc tenses havien desaparegut. I d'eixa manera
emprenguerem la segon fase del pla: que tota la confiança
que havíem adquirit els scouters també la tingueren els
xiquets entre ells.
Realment l'engranatge funcionava i ja no calia anar animant a les seccions per que feren coses, perquè ja ells, periòdicament, feien les activitats que consideraven convenients.
Aleshores, tot funcionant, tots ens aprofitaríem de la comarca per aprofundir en mètodes i en activitats de reflexió. Així,
a maig de 2003 ens juntarem tots els scouters de la comarca per a passar un dia fent alguns jocs a la Muntanya del
Cavall pel matí, i reflexionant amb alguns textos per la vesprada. D'alguna manera seria el moment en què ens adonàrem que ja tot era imparable perquè la comarca ja formava
part dels nostres grups.
La
ronda
solar
2003/2004 va continuar prou bé. En
novembre de 2003
férem una assemblea
comarcal de tot un
cap de setmana,
amb temps per a
jugar, temps per a
parlar de les seccions, per a prograHorta Nord al passat Sant Jordi
mar un calendari i per a
marcar-se objectius.
Continuar amb les activitats i reunions per seccions, deixant llibertat per que cada secció programara les activitats
quan volguera, obrir-se a les altres comarques com a exemple de bon funcionament entre grups distints, i fer assemblees per a una millora en la progressió dels scouters. Però pot
ser, per a la ronda solar passada, un dels objectius més
ambiciosos fora celebrar el Sant Jordi comarcal, que vam
celebrar a "Les Escales", Sagunt, els dies 24 i 25 d'abril.
Sí, ha segut un hite en aquest retrobament de comarca que
iniciàrem fa ja tres anys, i podem i volem ser exemple per a
aquelles comarques en què no funciona bé la vida entre
grups. Als que sigau excèptics respecte als avantatges de la
comarca vos dic una cosa: vingau a L'Horta Nord i veureu.
Ja sabem el que es açò i tenim molt a dir.
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Tabor: la cara femenina de Déu
La trobada de Tabor, es va realitzar a Alaquàs, a la Casa de
la Purísima, els dies 14, 15 i 16 de gener. El tema d'aquest
any, "La cara femenina de Déu", pretenia plantejar la situació
actual de la dona en la societat, partint de la situació de la
dona en la religió i en l'església. Per això, vam convidar a Mª
Pau Trayner, escolàpia amb una gran experiència en el tema
de la teologia feminista.
L'objectiu d'aprofundir en la nostra fe i així ser més crítics
amb tot el que se'ns diu des de instàncies suposadament superiors, es va vore acomplert amb l'itinerari que ens va anar marcant Mª Pau per conduir-nos a descobrir que Déu no sols es
pare, sinó també i sobretot Mare. Ens va insistir en que havíem
de rescatar i lluitar per que els valors relacionats amb el femení (tendresa, comunicació, col·laboració, estima, coeducació,
obertura, intuïció,...) anaren canviant aquesta societat.

Participants del Tabor durant una celebració

un forat a la xarxa
Cada cap més agrupaments es van sumant al carro de les
noves tecnologies: Els últims en tindre pàgina web són l’AE
Marquesat (www.marquesat.webcindario.com), l‘AE
Matopu (www.matopu.tk) i l’Anem Avant (www.anemavant.org). En elles podeu trobar fotos dels agrupaments,
informació sobre les seues activitats, etc. Si el vostre agruament també l’ha renovat o l’heu creada de nova, no dubteu
en enviar l’enllaç a Ángel Sánchez (webmaster).
A més, la pàgina web de la FEV (http://msc.scoutses.net/fev) s’actualitza periòdicament i cada cop és més
visitada, gràcies a les notícies que tant la gent dels agrupaments com la dels equips envieu.
Una altra ferramenta tecnològica que podeu utilitzar és la
Lista FEV, que és una llista de distribució que arriba a centenars d’animadors de la federació. La llista és una eina per
a tots els animadors i membres d’equips, on podeu enviar i
intercanviar-se informació d’una manera molt ràpida i efectiva. Recordeu, la vostra pàgina és:

http://msc.scouts-ees.net/fev
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Vicent Montalt
Equip d’Animació en la FE

Aniversari feliç...
L’AE Calassanç d’Algemesí compleix esta
ronda 30 anys. Per a celebrar-ho, ha convocat diferents concursos per a cada branca.
Les bases del concurs les podeu trobar penjades a la pàgina web de la FEV.
L’AE Nyeri, de Villar del Arzobispo també
cumpleix anys i celebra el seu 15 aniversari. Moltes felicitats per a este agrupament de
la comarca dels Serrans!
20 anys són els que celebra l’AE Anem
Avant, de la Fonteta de Sant Lluís, que este
any s’encarrega d’organitzar el Festival
Scout. Però a més del festival, l’agrupament
té projectes molt interessants per a esta
ronda, entre els que està la posada en
marxa d’una biblioteca social al barri.
I el Cohinoor, de Xàtiva compleix 40 anys,
que es diu prompte, eh? Han realitzat una
ruta per a programar els actes, dels què vos
informarem més endavant. Redacció

en moviment
fev
Campament de l’Íter
Amb la nit tancada i calorosa de
València vam pujar a l'autobús disposats a emprendre un viatge a les terres
de Navarra i a passar un campament
del qual la motivació girava en torn al
Senyor dels Anells. Vam arribar a Isaba
(Belagua) amb els primers rajos de sol i
amb ganes de condicionar el lloc per a
que fóra la nostra llar durant eixos dies.
Els primers dies els vam passar realitzant activitats de branca i de grup. Vam
ser pocs (tan sol va anar la Manada i la
Tropa; un total de 27 xiquets) però els
suficients per fer front a tots els perills.
Les muntanyes que ens protegien del
fred de la nit ens invitava a explorar-les,
a fer alguna ruta i aquesta va arribar
cap a la meitat de la nostra estada. La
manada va realitzar una ruta en la que
va poder banyar-se en unes basses,
beure dels rius, dormir en una antiga
cabanya d'un pastor, descobrir la sensació de no saber on estem, caminar per
un vall mentre la pluja cala en la teva
roba i els raigs il·luminen el cel obscur...

• Servicio discrecional
• Colegios-fábricas
• Visitas culturales

Olga Briasco
AE Íter

Eurojam 2005
Atenció xiquets i xiquetes,
perquè l’Eurojam és d’ací un
tres i no res! Des d’estes
mateixes pàgines ja vos

Els llops, entre altres coses, van aprendre un poc d'orientació, van tenir molt
valor quan les seves forces no donaven
més de si i el camí cada cop es feia més
ardu. Per la seva banda, la tropa va
arribar a terres franceses i va tenir una
ruta bastant forta sobre tot a causa de la
falta d'aigua i menjar. Va tenir moments
còmics, sobre tot el dia en que la pluja
els va obligar a refugiar-se en un quadra i les vaques, per la nit, reivindicaren
el seu lloc de descans espentant la
porta. Però també va tenir moments
complicats doncs els cuiners no van
poder apropar-los el menjar i van passar tot el dia alimentant-se de cacauets.
La destrucció de l'Anell va arribar i
així la nostra casa durant eixos deu dies
va haver de ser desmuntada. Tots estàvem tristos doncs durant eixos dies havíem conformat una xicoteta
família, havíem intercanviat
plors, rialles, i moments especials com el pas d'una rama o
el compromís de fer la promesa i tot això feia que tinguérem
ja ganes de començar la
Ronda Solar en la que el grup
complirà 25 anys

AUTOCARES

haviem anat contant qué era
l’Eurojam per a que vos
anara sonant i vos entrara el
cuquet de participar-hi. I
pareix que ha fet efecte. La
FEV és una de les associacions escoltes de l’MSC que
més participants ha inscrit de
moment, amb els grups Sant
Jordi, La Gola, Marquesat,
Jaume I, Argila, Valldigna i
altres que s’ho estan pensant
però encara no s’han inscrit.
En total, una estimació de
170 persones. Si encara s’animeu, el proper termini
d’inscripció és el 31 de
març. Per a més informació,
podeu

contactar

amb

Montse del Sant Jordi (montsealbi@yahoo.es)
Chordá

del

o

JV.

Valldigna

(jochosan@yahoo.es), o visitor el forum que han creat
(pàgina web de la FEV)

EFICACIA,
SEGURIDAD
Y PRECIO

¡¡ PRECIOS ESPECIALES A GRUPOS SCOUTS!!

TEL. 963 560 895 • TEL. MÓVIL: 610 402 243 FAX: 963 720 225
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fundació Sant Jordi
Recuperant la història de
l’escoltisme valencià

D

Susana Espada

esde hace un mes y medio la Fundación le han

no, estáis equivocados. Son reales. En nuestro archivo tene-

dado un buen repaso al archivo històrico de l'es-

mos catálogos publicitarios de estas chicas que “tanto hon-

coltisme valencià. ¿Os acordáis de ese archivo

ran el género femenino”.

que comenzó a formar sus fondos en la antigua sede de

Ahora hablando en serio, las joyas del archivo son sobre-

Mislata? El archivo se trasladó a la nueva sede de la calle

todo las publicaciones internacionales de principios de siglo

Balmes de Valencia y se encuentra en la Sala Penyagolosa y
está a vuestra disposición, tanto para la visita como para
cualquier donación de materiales de interés histórico.
Cada cierto tiempo se realiza este trabajo de revisión y
organización de fondos ya que suelen aparecer materiales
muy interesantes, en su mayoría donaciones.
Hacemos una estimación aproximada del tiempo que se
tardará en organizar ese material y ....... aquí aparece el
problema.
Siempre pensamos tardar menos pero nos encontramos
con material tan curioso e interesante que el tiempo pasa
volando y no podemos evitar ir más allá del mero trabajo
archivístico y administrativo y "perder el tiempo" (eso que
está tan pasado de moda) en la apasionante historia de
nuestros predecesores scouts.

Catálogo de las ‘girls scouts’ de la temporada 84-85.
Los productos que se ofertan no tienen pérdida.
Afortunadamente, no somos así....

Como materiales curiosos aunque sin ningún valor históri-

(están escritas en inglés). Hay varios títulos y si tenéis algo de

co llama la atención el movimiento "Girl Scout" norteameri-

tiempo os recomiendo consultarlas ya que dentro de poco

cano. ¿Pensáis que las niñas que venden galletas, miel y

serán trasladadas a la biblioteca valenciana.

hacen fiestas del pijama son producto de Hollywood? Pues

El contenido de estas publicaciones nos da una idea de la
importancia que tuvo el movimiento scout en el mundo
occidental como movimiento juvenil y educativo. (En
muchas de estas publicaciones de después de la 2ª guerra mundial aparecen muchos campamentos subvencionados por la Corona Inglesa, con visita de la reina Isabel
II incluida)
También podéis consultar materiales de formación (pero
no la del plan actual) aunque hay materiales de algunos
cursos monográficos que os pueden servir aunque no sea
para la formación reglada de la escuela.
A nivel formativo también disponemos de materiales de
MSC, Minyons y, como curiosidad, de Mali.

14

en moviment
msc
Assemblea MSC 2004

Projecte MatriSC

Totxo Riquelme
Scouts de Alicante

El passat 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre es va celebrar la XLV Assemblea
General de l’MSC a la què van acudir els equips generals de la FEV. Amb els
lema ‘Implicad@s con la sociedad’, van ser tres dies intensos de reunions, ponències i, sobre tot, de moments d’intercanvi amb les altres associacions escoltes. En
este cap de setmana, un dels punts àlgids va ser la presentació del Projecte
MatriSC que es durà a terme als tres propers anys i del què vos anirà arribant
informació poc a poc.

E

s la pregunta la que nos impulsa; es la pregunta la
que te ha traído aquí; conoces la pregunta igual
que yo". Y con esta pregunta en la cabeza, y deseando oír la respuesta, nos plantamos en Barcelona la gran
flota de la renovada Federació. Llegamos allí con la lección
sabida. Hay algo en el mundo que no funciona bien, no sé
lo que es, pero es algo que se puede percibir cuando vas a
la escuela, cuando paseas por el parque, cuando pagas tus
impuestos. Es como una astilla clavada en la mente. Pudimos
elegir tomar la pastilla azul, pero no fue así. Nuestra elección fue tomar la pastilla roja, la de descubrir MatriSC.
Un gran tipo me dijo una vez que en este mundo existe una
piedra. Esa piedra no está en el lugar adecuado. No podemos pretender mover la piedra al lugar donde debería estar,
puesto que el recorrido es difícil y demasiado largo. Todo
consiste en empujar la piedra hacia ese lugar, para que a los
que vengan detrás les quede menos camino por recorrer. En
Barcelona, en la Asamblea del MSC, se nos presentó el
nuevo proyecto, MatriSC, el que propone unir nuestras fuer-

Mireu que bé que s’ho passa l’equip de la FEV!

zas para mover esta piedra por el camino del cambio social.
Desde los grupos, desde la realidad, donde veis día a día,
donde debemos actuar.
Este proyecto nace después de las conclusiones de
Manchuela, después de un año de reflexión sobre nuestra
identidad y trabajo interreligioso, una realidad que cada vez
está más presente en nuestros grupos. MatriSC consiste en
unas líneas de trabajo con unas propuestas que estarán colgadas en una web, donde nuestros foros (kraales, consejos,
encuentros,…) envíen sus aportaciones para trabajar sobre
la sociedad que defendemos, sobre nuestra iglesia, todo
desde el modelo de persona que ya, en su día, apostamos
por él.
Ahora sólo falta resolver una duda. ¿Tomaréis la pastilla
azul y todo esto quedara en un artículo más? ¿O por el contrario tomaréis la pastilla roja, la que ayudará a mover esta
piedra con más facilidad?
Recordad, nosotros sólo podemos enseñaros la puerta,
vosotros sois los que tenéis que cruzarla.

Presentació del Projecte MatriSC “¿Pastilla roja o
pastilla azul?”
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mètodes
castors
Castors en ruta

C

Maria Moliner
Equip de Formació de Castors

uando todo el grupo se va de campamento de vera-

excursión donde hayan tenido que cargar con una pequeña

no, uno de los momentos estrellas es la RUTA.

mochila. De este modo, los castores se van acostumbrando

Aquellos que seáis scouters de castores supongo

poco a poco, y los scouters podéis calibrar cómo van de

que alguna vez os habréis planteado la cuestión de la ruta,

resistencia. Lo normal es que, como mucho, puedan hacer 4

y quizá hayáis llegado a una de estas conclusiones:

km. de ida y otros tantos de vuelta en una misma jornada.

a) ¡no se hace ruta con los castores!

- La ruta tiene que tener un sentido lúdico para ellos, igual

b) sí se hace, y 4 ó 5 días como el resto de secciones

que cualquier otra actividad de la presa. De lo contrario,

c) se hace una pequeña ruta

andar por andar puede parecerles un verdadero infierno.

El sentido común, que es el que debería decidir en estas

Por ejemplo, si la presa va sobre piratas, la ruta puede ser-

cuestiones, recomienda la opción c: los niños de 6 y 7 años

vir para llegar hasta un tesoro escondido, mientras se sorte-

pueden enriquecerse mucho con una ruta, siempre que ésta

an "toda serie de peligros".

se adapte a sus posibilidades e intereses.
Ahí van, si me permitís, algunos consejillos:

- Y, como cualquier otra actividad, la ruta debe ser propuesta por ellos, con vuestra ayuda. A través del tema propuesto en la presa, preguntadles qué salida, excursión o visi-

- Si no lo habéis hecho nunca, como primera experiencia
puede estar bien una ruta de un día: buscad algo cerca del
campamento que pueda estar relacionado con su presa.

ta se podría hacer en el lugar de campamento donde váis.
- Aligerad al máximo las mochilas. Si es necesario, pedid
que os lleven los sacos e isotérmicos al lugar del vivac. Un

- El segundo paso sería una ruta de dos días: si el tiempo

peso excesivo puede echar a perder la ruta, y el objetivo de

lo permite, podéis ofrecerles su primera noche de vivac, algo

la misma no es "que se curtan", sino que disfruten y se moti-

que les hace muchísima ilusión. Planead exactamente el

ven para las rutas de Manada.

lugar de pernocta para que en el campamento lo sepan.
Como será cerca, no está de más pedirle a alguien de inten-

Espero que estas líneas sirvan para que os animéis a iros

dencia que se pase al caer la noche para verificar que todos

de ruta con vuestros castores. Si es así, que os vaya todo

estáis bien.

muy bien.

- Durante la ronda es recomendable haber hecho alguna
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en mètodes
moviment
medi ambient
Mètode MIDE
Rere les sigles MIDE (Mètode per a la Informació
D’Excursions) s’amaga un nou sistema per a catalogar la
dificultat de les rutes de muntanya, que intenta generalitzarse en les guies de muntanya. Els promotors de la idea són la
FAM (Federació Aragonesa de Muntanyisme), Protecció Civil
d’Aragó i Ibercaja, baix la campanya "Montañas para vivirlas seguros".
El mètode tracta que els muntanyers puguen realitzar
excursions adaptades a la seua condició física i tècnica.
Segur que més d’un hem hagut de pegar mitja volta en rutes
que semblaven fàcils sobre el paper, pero no tant en la realitat, ja que la utilització del terme ‘fàcil’ resulta massa ambigua, i es pot trobar la mateixa catalogació en senzilles
excursions que en rutes d’ascens a pics de 3000 metres
sense senyalització i parcialment sense camí.
Per a poder veure la dificultat real d’una excursió, este
mètode proposa quatre pictogrames: esforç, tipus de camí,
dificultats d’orientació i riescos de l’entorn, a diferència de
l’antigua escala que pràcticament sols considerava la dificultad tècnica. Cada símbol porta adjunt un número de l’1 al 5
segons la seua severitat, mesurat per a un excursionista mitjà
carregat:

Miguel Pozo
Scouts de Castelló
MITJÀ
1.- El mitjà no està exent de riscos
2.- Hi ha més d’un factor de risc
3.- Hi ha diferents factors de risc
4.- Hi ha prou factors de risc
5.- Hi ha molts factors de risc
ITINERARI
1.- Camins i creuaments ben definits
2.-Sendes o senyalizació que indica la continuitat
3.- Exigeix la identificació de geografia
4.- Exigeix navegació fora de traza
5.- Obstacles que cal bordejar
DESPLAÇAMENT
1.- Marxa per una superfície llisa
2.- Marxa per camins de ferradura
3.- Sendes escalonades o terrenys irregulars
4.- Ús de mans o salts per a mantenir l’equilibri
5.- Ús de mans per a la progressió
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els nostres agrupaments
Jorge Fontestad Ruix
GS Sant Joan

GS Sant Joan
Massamagrell
E

l Grup Scout Sant Joan va ser fundat l'any 1982 a
Massamagrell per una dotzena d'antics membres
dels Grups Scouts Quo-Vadis i Kimball O'Hara, també de
Massamagrell. Estos grups van desaparèixer a finals dels
anys setanta, però van deixar la mel en la boca a uns membres que seguien creient en eixa vida scout, i que pocs anys
després volgueren tornar a donar al poble l'oportunitat de
gaudir d'un grup scout. Encara que els primers mesos varen
ser durs, fou prou que el nou vicari de Massamagrell, José
Vicente Sellent, diguera en una homilia que era una bona
opció això dels scouts, per a que al dissabte següent, desenes de xiquets i jovens aparegueren pel local.
Va ser en eixe moment quan el grup es va introduir realment a la vida social del poble com a principal associació
juvenil que pretenia uns fins educatius amb un mètode distint
al de la resta d'entitats. Per a molts era nou i molt suggerent
això d'anar d'acampada a la natura un cap de setmana,
conèixer gent amb la que feies tallers, jocs, danses i activitats al local o amb la que vivies totes eixes meravelloses
experiències que sols poden ser respirades a l'aire d'un
campament scout.

Manada. Campament d'Arties '85 (Pirineu català)
El grup va anar creixent molt ràpidament i els anys anaren
passant fins el punt de ser un dels agrupaments més nombrosos de tota València, i que participava en totes les activitats que es proposaven a la comarca i a la associació. Fins i
tot, guanyàrem el primer Festival de la Cançó, que es feu a
València l'any 1985. El compromís dels scouters amb els
joves del grup, la seua dedicació per ensenyar-nos els valors
escrits a la Llei Scout, i el fet de fomentar una identitat forta
com a grup i com a scouts, ens han donat una idiosincràsia
i una tradició molt particulars. Una tradició que sap adaptar-se conforme canvia la societat, però que també sap mantindre eixa esència de vida scout que es va forjar als seus inicis. Un grup que des de fa més de vint anys és referent a la
comarca de l'Horta Nord i al MEV.

ALQUILER sin conductor
COCHES / MINIBUSES / FURGONETAS / CAMIONES
C/ Borriana, 51• 46005 VALENCIA

Tel. 96 374 85 61 Fax: 96 334 81 96
C/ Sagunt, 95 y C/ Pepita, 34 • 46009 VALENCIA

Tel. 96 340 88 74 Fax: 96 347 23 76
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i el seu entorn
generacions de pares va afegint un nou grapat de
dedicació a la feina feta per anteriors comités, amb
el propòsit lògic de gestionar i millorar la seua funció al grup i es dóna la circumstància que membres
que varen fundar el grup quan tenien 16 anys, ja
son pares i formen part del nostre comité.
Ja duguem molts anys d'escoltisme a l'esquena i
han passat moltes persones pels nostres locals. Hem
disfrutat de campaments d'ensomni, d'scouters amb
els que hem après a fer-se adults amb el seu exemple, hem rebut l'indispensable ajuda de pares que
dedicaren el seu temps a recolzar el grup en tot el
Scouters del Sant Jaon. Acampada de Grup a Sagunt, al novembre de que calguera i per supost, hem descobert el més
profund sentit de l'amistat amb amics i amigues
l’any passat
que caminaren al nostre costat any rere any des de
Tots els grups hem patit les conseqüències de la crisis de
que
ens
coneguerem
en manada fins que ens despedirem en
finals dels noranta i principis dels 2000. Pareix que ja els
rutes.
Sí,
hem
tingut
moltes alegries i també moments molt
agrupaments comencen de nou a recuperar-se, i també
nosaltres hem vist com tornava a crèixer el nombre de tristos, com quan s'acomiaden de nosaltres persones que
xiquets, scouters i pares de comité, i podem així dedicar ple- han deixat la seua forta empremta a la vida de tot el grup.
Enguany, amb Jaime Pastor com a Cap de Grup, el
nament els nostres esforços a l'activitat pedagògica.
Sant Joan compta amb nous scouters que poc a poc van
permetent el relleu generacional, de forma que el grup té
Participant al poble
garantit
una sana i forta continuitat amb gent nova que li
La nostra tasca educativa té un mecanisme de treball
dóna
frescor
a una tradició i una manera d'entendre l'escolseriós i intel·ligent. Després d'analitzar les carències dels
joves d'avui o d'analitzar les virtuts que ens agradaria tisme com a un servei social molt positiu per a Massamagrell
potenciar, es confecciona el PEG en varies reunions, al prin- i la comarca. Som un Kraal en el què ja no queda cap memcipi de la ronda solar, guia dels paràmetres educatius que bre dels que el van fundar i que no obstant manté el mateix
volem seguir a lo llarg de l'any amb les activitats grupals i de esperit explorador de fa 23 anys. I això és, senzillament,
perquè funciona.
secció. Per altra banda, la participació al poble la fem
patent ajudant en events organitzats per l'ajuntament, com
el dia de la bici o el día de l'arbre. També ajudem a associacions esportives com la que organitza tots els anys un
marató pel poble, o també participem amb la Parròquia en
celebracions com el dia de la família o el sopar de la fam.
Des dels inicis, el nostre grup s'ha preocupat també de fer
campaments de 15 dies, interessants, estudiats amb moltes
hores de programació per a impulsar experiències profitoses e inoblidables per a tots els que participem en ells, i
sempre buscant llocs de qualitat on l'entorn fera de context
ideal per a les nostres activitats.
Es incontestable que el comité de pares del Grup
Scout Sant Joan ha fet història, i ha mantés eixa línia que
es mou entre allò establert i la innovació. Cadascuna de les

Els rutes al campament de Laguna de Cameros '98 (La Rioja)
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el personatge
ENTREVISTA amb

Javier Ortí i Anna Mª Pérez
Presidents del Fòrum de Laics de València
Per Carmen Tramoyeres i
Salvador Palomares

Javier Ortí i Ana Mª Pérez porten 30 anys casats i quatre d’ells compartint la presidència del
Fòrum de Laics de València, que no és altra cosa que un lloc de trobada per a totes les associacions de caràcter diocesà. Al desembre passat van ser reelegits per a seguir quatre anys
més al front del Fòrum, una tasca que els lleva molt de temps i requereix molta dedicació,
però que afronten “amb molta il·lusió i molt a gust”, perquè a la fi, com ells ens van dir, els
impulsa seguir prestant un servei a la diòcesi de València. Javier i Ana Mª ens van obrir les
portes de sa casa i ens van contar un munt de coses, sobre el Fòrum de Laics i sobre la situació actual de l’Església.

1. En que consisteix el Fòrum de
Laics? Quantes associacions-m
moviments el formen?
El Fòrum es un lloc de trobada entre
moviments i associacions laiques, 86
són les que hi ha ara, de tot tipus:
moviments de joves, de gent més
major, etc. Estan organitzats en vocalies, que són com una mena de grups
de treball. Hi ha vocalies de joventut,
d’espiritualitat, d’ensenyament, etc.
2. El Fòrum de Laics recentment (el
desembre passat) ha cumplit 10 anys
de vida. Com penseu celebrar-h
ho?
Es pensa fer un macroencontre al riu
on es puguen trobar totes les entitats
membres del Fòrum, que seria cap a
l’octubre del 2005. Amb este encontre es pretén donar a conèixer el
Fòrum a la societat i que també que
es faça un homenatge a les persones
que han treballat estos 10 anys al
Fòrum.
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3. A més de la celebració del 10é
aniversari quines activitats o accions
teniu previstes aquest curs? Quines
accions teniu pensades per al futur?
Una de les línies d’accions més
importants per al futur és donar-se a
conèixer, impulsar activitats per arribar a la gent, perquè pensem que les
associaciones no ens coneixen. A
més, habitualment durant el curs fem
activitats fixes, com la celebració de
l’Assemblea, a principis de curs.
També es realitza a finals de febrer
una setmana de formació, o altres
acte com el via crucis per Ciutat Vella
o la celebració de la festa de
Pentecostés.
4. Quin paper juguen les associacions juvenils com els escoltes al
Fòrum? Hi ha moltes associacions
juvenils? Com hi participen?
El paper de la joventut a entitats com
el Fòrum de Laics és fonamental, heu

de col·laborar, perquè penseu que
sou el futur de l’Esglèsia. A la vocalia
de joventut del Fòrum de Laics hi participen diferents associacions, entre
les que esteu els escoltes, però algunes s’impliquen més i altres menys, en
funció de la seues possibilitats
Una de les tasques en les que pensem
que els joves sou molt útils és en la
transmissió de la informació, perquè
esteu més posats en internet, el correu
electrònic i en les noves tecnologies.
5. Penseu que els joves s'impliquen
prou a l'Església?
Pensem que els joves, si no s’integren
a algun grup, la seua vida parroquial
disminuiex, d’ahí la importància de
les associacions. Als pobles és molt
complicat crear grups juvenils, perquè
ja de per si hi han pocs joves. I a les
ciutats el que passa és que hi ha moltes ofertes d’oci, molts interessos, i
açò també dificulta la integració

el personatge

Ana Mª i Javier de l’associació ’Matrimonis Parroquials’ estan implicats no solament al Fòrum de Laics, sinò també a la seua parròquia i al barri.
parroquial del jove. Però som optimistes, malgrat que l’apariència primera
és la descristianització, no solament
en la joventut, sinò a tots els nivells de
la societat. De totes maneres, el que
està clar és que les generacions joves
de ara no van a viure el cristianisme
com l’hem viscut nosaltres, el compromís serà diferent, i això cal acceptar-ho, heu de tindre vosaltres la
paraula. Amb açò no volem dir que
no s’aneu a comprometre, sinò
que serà diferent.
Però, com es podria aconseguir que s'implicaren més els
joves?
L’actitud de l’Església ha de ser
de mantindre el missatge, no
reduir-lo a fòrmules concretes.
S’ha de seguir transmitint un
missatge amb les actituds
humanes i cristianes, de forma
que siga coherent la vida i la pràctica,
i així arriba un moment en el que u
assumix la seua responsabilitat. Però
per a comprometre’s u primer ha de
convencer-se i arribar a un compromís. La realitat social és que cada
vegada és més difícil el compromís. La
gran errada pot ser l’actitud social
que tenim, una actitud molt personalitaza, dirigida als interessos de cadascú. El compromís social costa d’adqui-

rir i a l’església els cristians hem de
tenir un compromis social de base. A
més, el cristianisme és un mitjà radical: o et comprometes o no, o val o no
vals: és una exigència radical. Si estàs
convençut que és bo per a tu, a per
totes, no pots deixar-ho a mitjes: el
problema és que esta societat ens
impulsa a viure superficialment.
L’Església davant el jove ha de ser
conseqüent i presentar el seu missatge

“el compromís social costa

d’adquirir i a l’Església els

quica. Això en la pràctica. Però en la
teoria som, com va dir Joan Pau II
“poble de Déu”. El que passa és que
eixe transvassament d’una jerarquia
en tot a poble de Déu és un procés
lent. El Consell Diocesà i els consells
parroquials són un model de compartir responsabilitats: ací el sacerdot és
el responsable final, però els seglars
opinen i actuen, i si tu eres capaç de
dur l’economia, doncs porta-la. El laic
ha de ser el futur de l’Esglèsia, unit als
religiosos i units a la jerarquia.
I creuen que la jerarquia escolta el
suficient als laics?
Doncs hi ha persones que si, altres
jerarquies que no, però eixe procés és
lent. De totes maneres, les directrius
tant del Papa com dels bisbes és clara:
cal assesorar-se dels laics per a prendre les decisions. Ara bé, per a pendre part de les decisions, és molt
important que els laics es formen, que
es preparen, i això és complicat. Els
laics, en general, cada vegada participen més, però també moltes vegades tenen una certa por a participar.
7. La Conferència Episcopal està
visquent una situació de tensió
amb l'actual govern. S'ha possicionat el Foro de Laics al respecte? Quina és la seua opinió?
El Foro de Laics com a tal no s’ha
possicionat, encara no hi ha una
estructura cohesionada per a
emetre una única opinió. Són 86
entitats i cadascuna té la seua
veu. De totes maneres, davant les
polèmiques el que hi ha que fer és
informar-se de les postures de totes les
parts, llegir diferents diaris, etc.

cristians hem de tenir un compromís social de base”
d’una manera senzilla i clar, i el jove
després actuarà.
6. Quin paper creu que haurien de
tindre els laics a l'estructura de
l'Església?
Haurien de ser l’Església, el tot. Anem
caminant cap a això, però és un procés lent, i cal ser realista: l’Esglèsia ha
fonamentat la seua organizació des
del sacerdot i té una estructura jeràr-

8. Hi ha alguna cosa que vos agradaria comunicar als escoltes?
Dir-los que creguem que l’escoltisme
és un mitja molt vàlid per construir
homes i dones, per a formar-se com a
persones.

21

solidaris
Jocs de Rol en ‘Taleia’
Andrés Torres
Ruta de 3º año del G.S. Orión

M

e llamo Andrés y soy un ruta de tercera etapa del
GS Orión. El servicio lo estoy haciendo en TALEIA,
de la fundación ADSIS, que está en la Avda. de la
Plata, 28 en Valencia, en lo que era el antiguo mercado de la Fuente de San Luis.
Yo estoy allí los viernes por la tarde de 18:00 a 22:00, a
esa hora allí se hace un espacio de ocio que se llama Obrim
Pas, donde se hacen varios talleres a los que está invitado
todo el mundo: uno de radio que emite música para la zona
y amenizan toda la tarde a la asociación, uno de comics en
el que se enseña ha dibujar comics manga, uno de teatro y
otro de baile latino, que ahora está parado porque no hay
gente que quiera hacerlo. Además podemos encontrar uno
de confeccionar brazales de cuero para trajes medievales
junto con uno de espadas en el que se enseña a hacer espadas para poder luchar sin dañarse, son como las espadas
que se usan para los roles en vivo y varios más. Entre los
demás talleres del proyecto están los dos que yo he preparado: uno es de un juego que es una mezcla entre juego de
rol y el Warhammer, se llama Mordheim. En este taller enseñaré a la gente a jugar para más tarde hacer un torneo. Mi
otro taller es uno de estenografía para juegos de rol y
Warhammer en el que enseñaré a hacer colinas, bosques,
ruinas, casas y demás cosas que se puedan utilizar para
jugar y crear ambiente.
En el proyecto también hay previsto un taller de percusión
pero que empezará cuando tengan la sala de música que
están arreglando. De igual manera se va hacer uno de escalada en un pequeño rocódromo que tenemos allí pero que
está de reformas. La mayoría de estos talleres se llevan a
cabo con voluntarios como yo, lo que pasa es que muchas

veces los talleres no funcionan porque la gente no se apunta. Pero los que salen están bien y son una alternativa de
ocio muy buena para la gente del barrio ya que todo el
mundo que quiera ir está invitado.
Aparte de ser un centro de ocio todos los días, también es
un centro de formación e información laboral donde por las
mañanas se imparten clases de graduado escolar y talleres,
como por ejemplo uno de aluminio, otro de motos donde
aprenden a arreglar sus motos y un curso de cocina. Todas
las tardes hay algo para la gente de allí como entrenamiento de fútbol para luego jugar partidos, más clases de graduado y hay un "ciber" que puede utilizar la gente que no
tenga internet en casa para pasar el rato chateando o buscar información para trabajos para el colegio.
Bueno, esto es TALEIA... un sitio para ayudar a la gente de
un barrio de Valencia poco favorecido y conseguir que se
diviertan.

Jugant a una partida de rol a Taleia

Tens dubtes de la branca ruta ?
Érase una vez unos grupos scouts de una asociación a
los que les surgieron unas dudas y unas inquietudes al
principio de la ronda en la Rama Rutas... A raíz de estas
inquietudes surge la idea de realizar un foro de diálogo
entre los scouters de rutas donde se traten temas que nos
preocupan en esta etapa. Las conclusiones del foro se
tendrán en cuenta en los nuevos planes de formación.
Los temas para tratar en el foro serían la progresión
personal dentro de la ruta, los proyectos grupales y el
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servicio. Un scout siempre debe ir delante del tiempo,
porque sino ¿cómo podemos educar si nos quedamos
anticuados?, de ti depende que se saque provecho de
esta ocasión que se brinda.
Nos vemos en la sede el 27 de febrero. Mientras tanto
SED FELICES y recibid un apretón de la mano izquierda.
Equip d’Animació Pedagògica

escola
Un Programa de Joves... sense joves?
Carlos Esteve
Formador de l’Escola Lluerna
Què és el Programa de Jóvens?
L'Escoltisme té uns objectius definits i un mètode propi per
a aconseguir-los. La majoria haurem sentit parlar sobre la
Missió de l'Escoltisme, i més encara sobre el Mètode Escolta,
però tot açò queda excessivament allunyat de la realitat dels
xiquets i jóvens a qui dia a dia pretenem educar. Per això hi
ha programes que adapten els objectius a les diferents edats
i etapes, però sobretot a la realitat de cada associació nacional i a cada moment històric; no és el mateix fer escoltisme
als EUA que a Iraq (per posar un exemple).
Com és el nostre Programa de Jóvens?
Nosaltres, dins d’MSC, apliquem... o més aviat intentem
aplicar, un programa molt ric, perfectament ideat i dissenyat
per i per a una associació francesa fa més de tres dècades.
Amb açò no pretenc donar una visió negativa d'este, però sí
que plantejar la necessitat repensar el nostre escoltisme des
de la mateixa base.
Som una contribució a l'educació, però no tenim en compte què i com s'educa als col·legis. Eduquem jóvens perquè
canvien el món, però els nostres grups cada vegada estan
més infantilitzats. Volem jugar un paper constructiu en la
societat, però no sabem quina societat volem construir.

Què podem fer?
Observar, definir, adaptar i, per descomptat, “mullar-se”.
Observar el que succeïx al nostre voltant. Tindre mires de
futur i avançar-nos als canvis socials (immigració, marginació, sobreexplotació dels recursos naturals...).
Definir clarament els nostres objectius. Quin món volem,
quina societat construirem i com farem.
Adaptar la nostra forma d'educar i d'actuar, perquè els
jóvens de hui no són com els de fa trenta anys, ni perseguixen les mateixes metes.
I finalment, "mullar-se". En el dia a dia, en el nostre compromís com a educadors, amb les nostres idees i plantejaments i, sobretot, des de la Unitat. No hi ha prou amb tindre
un bon Programa de Jóvens; ha de ser el nostre, el de tots,
el que motive a lluitar per un objectiu comú i recupere la
il·lusió de milers de jóvens que volen deixar el món en millors
condicions que quan ells ho van trobar...
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en marxa
El Camí de Santiago per a tots
Equip de Medi Ambient

N

o s’estranyeu, perquè no pretenem explicar-vos tot el Camí de
Santiago en sols una pàgina. El que pretenem des de l’Equip de
Medi Ambient del MEV és presentar-vos la “Guía del Camino de

Santiago para personas con discapacidad”, una publicació molt completa i útil.
La guia ha sigut realitzada per un grup de disminuits que han recorregut personalment les etapes del Camí. Els consells, suggerències i alternatives que durant la seua lectura es puguen apreciar són fruit de les hores i
esforços emprats durant el seu recorregut, la qual cosa li dóna un caire
molt representatiu de les dificultats amb les què pot trobar-se el peregrí
amb dificultat.
Les etapes que ressenya la guia no són les que coneguem tots o les d’altres guies, ja que s’ha considerat que el ritme no és el mateix per a una
persona amb discapacitat.
Cada etapa es descriu pel seu contingut original i contempla alternatives per a persones amb movilitat reduida en cas de que, per la seua duresa, fóra precís serparar-se de la ruta milenària.
A més, es ressenyen llocs culturals, d’oci i allotjaments, describint les
seues condicions d’accessibilitat i té les fitxes de cada Comunitat
Autònoma per separat, de manera que es poden traure sols les de la part
del Camí que es van a utilitzar. La guia està publicada per Ibermutuamur,
amb la col·laboració de Unión Fenosa, MTAS, Caixa Galicia, la Xunta,
etc. Si esteu interessats en adquirir-la, podeu posar-se en contacte amb
l’Equip de Medi Ambient.

Activitats mediambientals
T’interessa el medi ambient? Vols conèixer més sobre la

A més, l’Equip de Medi Ambient també s’ofereix per a fer

geografia i la naturalesa valenciana? El grup Llentiscle de

activitats “a la carta”, és a dir, dinàmiques específiques d’e-

l’Equip de Medi Ambient organitza cada mes una eixida pels

ducació mediambiental per als agrupaments que ho sol·lici-

llocs més emblemàtics del País Valencià, en els que vos des-

ten. Per exemple, si esteu d’acampada i voleu conèixer l’e-

cobriran els nostres valors naturals, arquitectònics, etnogrà-

cosistema del lloc on esteu, etc. Podeu contactar amb Rafa

fics i culturals.

Clement a l’adreça rafaclem@hotmail.com
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propostes culturals
Olga Briasco

Per a les nits
En aquest numero, com a proposta alternativa per
a les nits os apropem la tetería anomenada La
Kasba, que està al carrer Poeta Mas i Ros, 36 (està
a prop de la parada de metro d'Ayora).
Esta teteria va obrir amb la idea d'abordar distints
aspectes de l'oci i cobrir uns interessos que encara no
s'havien introduït en la ciutat. En La Kasbah es poden
degustar distintes infusions acompanyades de dolços
àrabs, relaxar-se consumint una pipa d'aigua i gaudir de la dansa del ventre els divendres i dissabtes a
partir de l'una del matí. A més, esta dansa es pot
aprendre la resta de la setmana.

Teatre

Carmen Tramoyeres

A la sala Escalante i fins al 21 de abril podreu portar als més menuts a veure ‘La vuelta al Mundo en 80
días’. Victoria Salvador extrapola la tradicional
novel·la al teatre per a que els xiquets comencen a
tenir interès pel teatre i coneguen l'obra de Julio
Verne.
També durant el mes d’abril, però al Teatro Principal
de Alicante podreu veure ‘Doña Rosita la soltera o El
Lenguaje de las Flores’. Esta obra, escrita per Federico
García Lorca, es una divertida comèdia que narra la
vida d’una dona soltera a una ciutat de províncies.
Està interpretada per Verónica Forqué i Julieta
Serrano.

Cinema: ‘Los Chicos del Coro’
Dirigida per Christophe Barratier, esta pel·lícula conta la història d’un professor
de música, Clément Mathieu (interpretat per Gérard Jugnot), que entra a treballar
com a vigilanta un internat de menors dels anys 40. Allí es trobarà en un ambient
repressiu i amb uns alumnes complicats. En un intent d’apropar-se a ells, Mathieu els
contàgia la seua passió per la música....
‘Los Chicos del Coro’ (‘Les Choristes’) ha sigut un autèntic fenònem a França, el
seu país d’origen i compta amb un fantàstic càsting d’actors i una banda sonora original també molt bona. Vos recomanem vivament esta pel·lícula plena d’encant i d’emocions, que parla de l’educació, de que els xicotets canvis són possibles i que aporta esperança a un món on haurien d’haver més ‘Mathieu’.

L’Hemisfèric

cartell de la pel·lícula a França

A L'Hemisfèric es projecten diverses pel·lícules utilitzant

ca està vigent en tots els racons del planeta i mou a les per-

la tecnologia més nova per a aproparnos un món multicul-

sones, segons la seva cultura, cap a la manifestació de

tural, explicar-nos els problemes que pateix la Terra o aju-

danses, celebracions, ritus…La pel·lícula ‘El Ritmo’ és una

dar als més menuts a que es interessen per la natura.

lliçó de multiculturalitat que et transporta a distints llocs per

La fragilitat del nostre planeta i l’anàlisi dels tres proble-

a demostrar que cal escoltar el món com a un tot.

mes que pateix la Terra (l’escalfament global, la desfores-

També podem gaudir de ‘El Misteri del Nilo’, un llargo-

tació i el deteriorament dels oceans és l'argument de

metratge de producció espanyola que relata el primer des-

‘S.O.S. Planeta’, una pel·lícula que utilitza personatges

cens complet del Nilo Azul. La pel·lícula transporta a l'es-

d'animació que donen la oportunitat al espectador de sen-

pectador a través d'alguns dels paisatges més espectacu-

tir que entra en els ecosistemes representats.

lars d'Àfrica i incideix en els aspectes culturals i mediom-

Diuen que el ritme és el batec de l'Univers ja que la músi-

bientals més fascinants de la conca del riu més misteriós.
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els nostres albergs
ALBERGS DE LA FEDERACIÓ
D’ESCOLTISME VALENCIÀ
Ruta de la Cova Alta

Alberg Casa El Clau

ALBAIDA, LA VALL D’ALBAIDA

• INSTAL·LACIONS :
Places: 75, obert tot l’any.
Menjador, habitacions col·lectives, banys col·lectius, sala de
tallers, pati, esplanada, zona d’acampada i piscina.
• TRANSPORTS :
Tren, València-Xàtiva-Alcoi
Autocar València-Albaida, València-Alcoi
• ACTIVITATS :
-Culturals: Visites guiaades a Albaida, al Poblat Ibèric ‘La
Cova Alta’, Museu Segrelles i museu de Titelles
-Esportives: escalada, rutes a cavall, bicicleta de muntanya, piragua i senderisme per la serra Mariola, la Cova
alta i el Benicadell
• INFORMACIÓ I RESERVES: 96 315 32 40

La ruta que vos proposem està al municipi
d’Albaida, i la podeu fer fàcilment si esteu allotjats a
l’Alberg Casa el Clau. Encara que este alberg és un
punt estratègic per a fer diverses rutes, hem seleccionat esta per la seua facilitat, ja que la Cova Alta (o
Covalta, segons altres denominacions) queda just
enfront de l’alberg.
Comencem amb una pujada suau deixant al peu
de la Serra la Casa El Clau. A la nostra esquerra trobarem la pista que puja d’esta casa i fins aplegar a
la senda, que en mitja hora ens conduirà a la Cova
Alta.
Ahi la pujada es més dura per una vessant que es
regenera després dels incendis que va patir la
comarca de la Vall d’Albaida fa una anys. Poc a poc
anem pujant i divisdant més pobles i, en arribar dalt,
trobem una vista molt definida de la Serra de
Benicadell, que queda just enfront. La Cova Alta és
una cova natural. Des d’ací se’ns ofereix una gran
vista panoràmica de la comarca de la Vall d’albaida, ja que estem a 850 m. A més, una font en l’interior de la cova e ens permetrà refrescar-nos després
de la pujada.

Atreviu-vos amb
les aigües braves
del riu cabriol

C A N O A R A F T I N G
E S C A L A D A
O R I E N T A C I Ó
R À F T I N G
P I R A G Ü I S M E
DESCENS DE BARRANC

Esports d’aventura

I n f o r m e u -vv o s a : 961 235 076 - 606 362 772
www.avensport.com / www.hocescabriel.com
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Hoces delALBERG
Cabriel
RURAL
• Habitacions de 2, 4 i 6 persones amb bany
• Bar-cafeteria
• Menjador-restaurant
• Sala de usos múltiples

els nostres albergs
Albergs del
Centre d’Aire Lliure
Masía de Tristán

Centre d’Aire Lliure
El Sequer

SERRA CALDERONA

ALT TÚRIA

Antiga factoria forestal d’ICONA i habitatge
del forestal, cedits al CEV per la Conselleria de
Medi Ambient. Està situada a 23,5 km d´Utiel,
en el terme de Benagéber.
• CARACTERÍSTIQUES:
-52 places, en habitacions de 4 i 8 llits.
-Bany amb aigua freda i calenta.
-Menjadors amb 60 i 20 places.
-Cuina industrial per a grups particulars.
-Calefacció amb estufes de llenya.
-Zona d´acampada.
-Amb guarderia.

Centre d’Aire
Lliure Mas de
la Costa

Telèfon de contacte: 96 391 16 43

Antic mas de treballs del camp, cedit al CEV
per la Conselleria de Medi Ambient (Sogorb).
Gàtova.
• CARACTERÍSTIQUES:
-46 places, en habitacions de 6, 8 i 10 llits, i
una andana de 16 places.
-Banys amb aigua freda i calenta.
-Menjadors per a 20 i 50 places.
-Cuina industrial amb dotació completa.
-Amb guarderia.
-Zona d´acampada.

PENYAGOLOSA

Antiga escola rural, cedida al CEV per l´Ajuntament de
Llucena. Està situada a 9,5 km de Llucena per camí forestal asfaltat.
• CARACTERÍSTIQUES:
-24 places, en habitacions de 4 i 12 llits.
-Banys amb aigua freda i calenta.
-Menjadors per a 30 i 12 places.
-Dues cuines amb dotació completa.
-Calefacció amb estufes de llenya.
-Zona d´acampada.

Centre d’Aire Lliure
Rafael Serra
JAVALAMBRE

Situat a 5 km d´Arcos de
las Salinas (Terol), en la
vessant sud del massís de
Javalambre. Refugi de
muntanya amb dotació mínima.
•CARACTERÍSTIQUES:
-80 places, aproximadament. Aigua potable a 5 m,
lliteres, estufes, bancs i taules. Llenya disponible.
Sense guarda.

Pásate un verano de
emoción y... aventura
Y
ad
emás
ás......
CAMPAÑA 2003
adem

INCLUYE:
*Posibilidad de traer vuestra propia cocina
Seguro responsabilidad civil.
Uso de piscinas, aseos, campos deportes.
Zona de acampada.
Toma de luz, agua, desagüe.
Atención sanitaria. Médico 24 horas.

Modalidad B: 10 euros. acampado/día

INCLUYE:
Seguro responsabilidad civil y accidente.
Uso de todas las instalaciones.
Tiendas de campaña o cabañas.
Colchoneta.
Atención sanitaria. Médico 24 horas.
Alimentación (desayuno, comida, merienda y cena).

QUADS

Organiza:

e-mail: reservas@alberguebenageber.com

Modalidad A: 3 euros. acampado/día

página web: www.alberguebenageber.com

OFERTA DIRIGIDA A GRUPOS JUVENILES

CENTROS DE VACACIONES EMBALSE DE BENAGÉBER

CIRCUITO CERRADO PERMANENTE
• No necesita carnet alguno

CIRCUITO ABIERTO

• Acompañado por monitores por
caminos y senderos señalados
• Necesario carnet de conducir

Para cualquier información llamad a los teléfonos:

963 420 426 • 608 760 834

(SITUADO A LAS ORILLAS DEL EMBALSE, A TAN SÓLO 105 KM. DE VALENCIA)
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Edifici del s.XIX rehabilitat.
Última reforma en 2004.

www.alber guedevalencia.com
alber gue@alber guedevalencia.com
• Instal·lacions:
50 places, obert tot l’any,
3 sales de reunions, habitacions des de dues
fins a huit places, cuina, menjador, terrat,
bugaderia, accés minusvàlids, calefacció
central, roba de llit, banys col·lectius...
• Llocs d’interés:
En ple centre històric: Llotja, Mercat Central,
Torres de Quart, Barri del Carme, plaça de
la Reina, plaça de l’Ajuntament, museus...
• Transports:
· A 10 min. de l’estació de trens (RENFE)
· Autobussos de l’EMT: B-5, 5, 7, 27, 28, 60,
62, 81, N4, ...
· A pocs minuts de les parades de Metro:
Xàtiva i Àngel Guimerà
• Reserves i informació:
c/ Balmes, 17, 46001 València
Tel.: 96 392 51 00 · Fax: 96 315 32 42

