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Escoltisme i medi ambient
De segur que tots recordem que fa anys realitzàvem al voltant de quatre acampades a l’any, a banda de les de Pasqua o estiu. Ara difícilment aconseguim realitzar més de dos a l’any. Encara que en molts
PEGs es reflecteix la necessitat de fer al menys tres acampades per
ronda, és curiós com eixe objectiu d’acostar els xiquets a la natura, per
a ensenyar-los a respectar el medi ambient, per a treballar en eixe marc
que tenim al nostre abast, es difumina entre altres necessitats o comoditats.
Podem trobar dos raons per a que açò passe: una pot ser l’acomodament de la societat en la què moure una branca per a un cap de setmana pot ser costós. Però sens dubte, la raó de més pes és la pèrdua de
zones d’acampada i de mitjans per a arribar fins estes.
Els escoltes hem de lluitar per a canviar açò. Hem de lluitar oferint
alternatives, no sols d’oci, sinó de vida, i esforçant-nos per demostrar
que eixes alternatives no sols són vàlides, sinó que a més són positives
per al desenvolupament de les persones. I hem d’exercir un paper reivindicatiu cap a l’administració que regula eixes zones d’acampada,
per aconseguir aquells mitjans que ens permeten fer escoltisme de la
millor manera possible, per a així arribar a l’objectiu final que és educar persones que canvien la societat. Per a això no podemos deixar de
costat este mitjà, el millor que tenim, aquell que ha estat ahí sempre: la
naturalesa.
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la taula
QUIQUE SOLER
Animador de l’AE Pau i membre de Greenpeace

Carta a un ruta
compromés

B

envolgut Lluís:

han volgut donar un

Si com em dius a la teua carta estimes la natura i has
decidit que vols fer alguna cosa més per defensar-la et

pas més en la seua
vinculació amb la

propose que et faces soci de Greenpeace. És molt fàcil.
Ara que tens 17 anys, fes-te'n, si penses que val la pena,

defensa de la natura
. Si tens les idees cla-

i potser quan et vas fent gran com a persona i com a scout

res i creus en el que

et planteges si no podries fer alguna cosa més. (tal vegada l'educació per a l'acció sorgeix efecte). T'enteres de que

fas, perquè no manifestar-ho
també

hi ha un grup de suport de GP a València, i un dia et decideixes a anar a les reunions. Per fi sents que estàs realment
treballant per la causa, que també és teua. Et dediques a

d'una forma directa i
no violenta? I això fas, participes, i un bon dia et veus, per
exemple, entrant per sorpresa al Port de València per a

participar en les campanyes. Informant a la gent pel
carrer, arreplegant fulls de signatures... Ahí és on vas

evitar la descàrrega d'uns troncs il·legals provinents de
Serra Lleona amb els diners dels quals es finança la sag-

coneguent la dificultat de la tasca. Coneixes a gent meravellosa, però també et trobes amb la incomprensió d'altres,
altres que curiosament viuen en el mateix planeta per el

nant guerra civil que estan patint.. I els diaris ho publiquen,
les televisions ho difonen, la gent coneix el problema. És un
primer pas. Però has de pensar que aquesta acció és la

què tu i molta més gent lluiteu.
Vas coneguent a gent en l'organització i un dia et propo-

culminació de tot un treball anterior: Investigació, informació, rodes de premsa, entrevistes amb els polítics, pressions

sen participar en una acció. Això ja impressiona un poc.
Tu que pensaves que eixa gent que s'encadenava a la
porta d'una central nuclear eren súper herois! i te'n adones que son gent com tu o com jo. Dons allà vas, amb
molta timidesa i molts nervis a la reunió de preparació i
coneixes a amics com tu, que van començar fa uns anys i

a les empreses, xerrades, publicacions...sense el qual el
que fas no tindria sentit. ¿Que com acaba l'acció? Doncs
acaba amb l'arribada de la policia, la detenció d'alguns
activistes, i la descarrega dels troncs il·legals. Algú pensarà com sempre que el que heu fet no ha servit per a res,
però si amb l'acció heu modificat l'estat de consciència
d'algunes persones (sobretot d'aquelles que en tenen),
realment ha valgut la pena. Tu decideixes. Pot ser que t'agraden les accions i vols repetir, o prefereixes participar
als campaments d'estiu com a animador o t'agrada més
seguir en el grup de suport participant en la difusió de les
campanyes o el que millor et ve és ser soci, donant un
suport econòmic per a que totes les altres coses siguen possibles. De qualsevol forma el teu paper serà fonamental en
l'organització. De qualsevol forma estaràs actuant per un
mon millor i per deixar el planeta en millors condicions de
com el vas trobar, no era això el que volies?

“ De qualsevol forma

estaràs actuant per un
mon millor i per deixar el
planeta en millors condicions de com el vas
trobar ”

Una de les accions de Greenpeace
en les que reivindiquen que no s’exporte fusta ilegal
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la taula
CARLOS IRANZO
membre de l’Equip de Medi Ambient

L’educació ambiental

A

finales de los 60, el aumento del deterioro de la biosfera llevó a la necesidad de
tomar medidas urgentes con el fin de frenar la degradación del medio ambiente.
En ese momento surgió la necesidad de poner
sobre la mesa unas bases donde se pudiera transmitir un cambio radical en relación con nuestra
naturaleza. Tras diferentes jornadas, reflexiones,
programas... se consigue definir la educación
ambiental como: "Un proceso permanente en el
Scouts del Matopu durant la visita a l’Albufera preparada per
que los individuos y la colectividad toman conl’Equip de medi Ambient
ciencia en su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y
Aptitudes y Participar"; ¿más fácil de entender? sería conla voluntad que les permitirá actuar, individual y colectivaseguir que un niño perciba que existe un problema, lo commente, para resolver los problemas actuales y futuros del
prende con la edad, quiera hacer algo, aprenda como
medio ambiente".
resolverlo, participe activamente y consiga solucionarlo.

“Cualquier scouter está preparado para ayudar en la
conservación del medio
ambiente: puede concienciar
a sus chavales, salir al monte
con ellos”
Tras muchos años de andar de un lado para otro, parece que por fin se ponen unas bases comunes para trabajar
la educación ambiental. Se toma como punto de partida
los objetivos generales de la educación formal, eligiendo
unos valores que, por orden, permiten llegar a los ciudadanos según sea su estatus social y la etapa de madurez
del individuo, trabajando con ellos desde niños. Dichos
valores son:
"Concienciar, Conocer, Comportarse,
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Lo que se pretende con la educación ambiental es que los
jóvenes descubran, sientan, perciban, "TOQUEN"... cosas,
que en una ciudad o un pueblo grande no tienen oportunidad de disfrutar.
Y mientras tanto, para hacer frente a estos problemas,
estamos todos opinando desde fuera. Uno intenta convencerse de que no le toca resolverlo y que delegar en otra
persona más cualificada será mucho mejor. Si todos pensamos así conseguimos diluir nuestra responsabilidad.
No puedo acabar estas líneas sin decir que cualquier
scouter está preparado para ayudar en la conservación del
entorno o del medio ambiente. Dada la visión global que
este puede haber adquirido tras sus numerosas salidas al
monte, puede acompañar y "sacar" a sus chavales a conocer nuestro bello entorno natural. Concienciarles que pueden contribuir a no deteriorar el medio ambiente, salir al
monte y disfrutar de las innumerables actividades que pueden realizar. No olvidar que no hace falta acudir a
Parques Naturales, parajes o lugares oficiales para disfrutar de la naturaleza. Cualquier lugar con agua, árboles, el
sonido de los pájaros... es fabuloso para ello.

la taula
CARLOS ESTEVE APARICIO
President de la FEV

És imprescindible lluitar

H

i ha idees per les què val la pena lluitar i, altres,

que ens oblida una vegada més. Podria afirmar sense por

per les que resulta imprescindible fer-ho. Esta és

a quedar-me a soles, que la nostra organització ha de con-

una d'elles.

tinuar liderant este procés, sense reparar en els riscos insti-

La Conselleria de Medi Ambient (ara Territori i Habitatge)

tucionals que puga suposar.

ha deixat de complir amb la seua part pel que fa a l'ús de

Com hem vist fins ací, queda molt de treball per fer. Es

les insatal·lacions públiques per a gaudir de l'entorn natu-

tracta d'una problemàtica més ampla que la concessió d'un

ral. Amb l'antiquíssim plantejament de ‘tot per al poble,

permís d'acampada. Està en joc un dels elements fonamen-

però sense el poble’, totes les instal·lacions que fins hui

tals que dóna forma a la utopia educativa plantejada per

havien estat a disposició dels ciutadans van deixar d'estar-

l'Escoltisme. No es tracta ja de buscar culpables, però sí de

ho. No hi havia resposta, el més absolut silenci adminis-

continuar treballant. No podem mantindre un posiciona-

tratiu era l'únic que contestava a les nostres preguntes.

ment políticament correcte, acceptant qualsevol planteja-

La FEV ha assumit un paper decisiu en el procés, encara

ment. El nostre silenci no pot continuar sent còmplice d'una

inacabat, de recuperar la natura com a patrimoni de les

situació insostenible, però recuperar la Natura no ha de ser

persones i no de les institucions, per a l'ús responsable i no

un treball de despatxos.

per a l'explotació econòmica. Amb esta premissa ens vam

Els agrupaments, els jóvens, els xiquets, tots nosaltres

posar en marxa amb la força que ens conferia el recolza-

tenim un paper fonamental que exercir en aquesta lluita.

ment d'una tasca educativa, que continua fent ús del medi

L'ús del medi ambient com a element educatiu es convertix

ambient com marc fonamental.

hui en un objectiu més que en un mitjà, ha deixat de ser la

Este era un bon moment per a reunir a diverses associa-

norma per a aparéixer com l'honrosa excepció. I ací no

cions que, malgrat tindre moltes diferències, confluïxen en

podem buscar culpables fora... Recuperem la natura per-

la seua valoració i ús del medi natural. Així, la pressió ciu-

què ella també educa.

tadana exercida per cinc entitats, va produir efecte
i va donar lloc a una resolució parcial del conflicte.
I dic parcial perquè de res serveix tornar a tindre
una oferta pública de zones d'acampada si no es
reconeix el treball que fem en elles. De res serveix si
continuem amb una legislació que tanca files amb
una falsa idea de protecció del Medi Ambient i no
facilita l'accés a aquest.
Estem a les portes de l'aparició d'un nou decret
que regularà el dret d'acampada i, en certa manera, l'accessibilitat a la muntanya. Este fet requereix
de nosaltres una voluntat, un compromís i un esforç
per fer arribar la nostra veu a una administració
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en moviment
fev
Celebrant Sant Jordi!

Redacció

A la ciutat, als pobles o a la muntanya. Siga quin siga el lloc de celebració del
Sant Jordi, cada any és un moment fantàstic per retrobar-se amb altres agrupaments i festejar el patró de l’escoltisme. Els passats 23 i 24 d’abril la majoria d’agrupaments van eixir fora dels seus locals per a celebrar Sant Jordi. Voleu saber
on van estar les nostres comarques i associacions??

Scouts de Alicante va realitzar en Sant Jordi una jornada festiva de portes obertes, on s’informava a la gent que passejava pel carrer de les activitats que realitzem els escoltes. A la
imatge, un torneig medieval, un dels molts jocs que van organitzar.

6

Scouts de Castelló van celebrar el Sant Jordi el 23 i

Scouts de Alicante van envair completament el pas-

24 d’abril al Penyagolosa, cim emblemàtic de la nos-

seig Gadea, Óscar Esplá i el Parc Calvo Sotelo. La idea

tra geografia i lloc de trobada habitual per als escoltes

era realitzar una jornada de portes obertes on pode-

castellonencs. Amb el lema ‘Consum Responsable’,

ren mostrar a la societat alacantina quines activitats

més de 150 scouts es van reunir per analitzar quin

realitzen els scouts, amb panells explicatius i publica-

tipus de consum fem, descobrir la seua influència a la

cions que poderen servir d’informació als vianants. I tot

societat i al món i, finalment, denunciar el consum que

això envoltat de nombrosos jocs i tallers per branques.

provoca desigualtats i injustícies socials. Amb jocs,

Per la vesprada, el Mercat Medieval va ser el protago-

dinàmiques i tallers, des de manada a rutes van apren-

nista, amb tragafocs, jocs malabars o justes medievals.

dre que darrere del fet comprar i consumir hi ha mol-

Per acabar l’encontre es va comptar con l’actuació del

tes altres coses.

grup Retumbaque.

en moviment
fev

A la foto de l’esquerra, dos rutes al Sant Jordi de la
Ribera. A dalt d’estes línies, llops i animadores de
València Nord

Moviment Escolta de València: en València el Sant Jordi es va celebrar per comarques, i el repartiment
va quedar així, més o menys:
La Ribera: es van aplegar al poliesportiu de Llombai i van treballar diferents temes per branques
València Nord: Manada a ‘Las Moratillas’, en Bunyol i Tropa a Sant Esperit de Gilet
Horta Nord: a la Hunde, a Aiora
Horta Sud: també a Aiora, el tema era la figura de Sant Jordi des de la vessant del personatge històric, el sant, i com a patró de l'escoltisme.
I a l’any que ve, prepareu-se, perquè arriba un nou Sant Jordi federatiu!

Projecte federatiu en marxa!!
La federació pren cada vegada més força! Després de tot un any de reunions, el nou equip federatiu
que va ser elegit la passada assemblea ha consensuat un esborrany de projecte per a les dos properes
rondes. Al projecte estan recollides les línies d’acció que es volen desenvolupar a la federació, com ara
la formació, l’estructura interna, la comunicació, etc. El projecte ha pres el nom de ‘Rebrot’, com a símbol de la renovació que s’ha dut a terme als equips associatius i federatiu.
Però sense les vostres aportacions, les dels agrupaments que formeu la federació, este esborrany es quedarà en res. Per a poder treballar-lo i enriquir-lo, al Zoom (23, 24 i 25 de setembre) s’habilitarà un espai
i després es consensuarà amb les aportacions de tots. A que esperes per a fer teu el projecte de la FEV?

7

en moviment
fev
Benicàssim acull el XII Festival de la Cançó
de SdC

Paula Mateos
GS Vora-Mar

T

odas las agrupaciones scouts de Castellón se reunieron el pasado 12 de febrero en Benicàssim
para celebrar la "XII Edició del Festival de la
Cançó Scout", una actividad organizada por el Grup
Scout Vora-M
Mar y que la lluvia no logró deslucir, a pesar
de estar presente durante las primeras horas de la mañana.
A las 11h de la mañana, la Posta de Vora-Mar dio la
Dalt, el grup Vora-Mar, l’amfitrió del Festival. A la imatge de
bienvenida a los demás grupos en un día lleno de activi- baix, El Millars, guanyador del 2n premi
dades y, lo más importante, lleno de significativas canAlrededor de las cuatro de la tarde el jurado daba a conociones, compuestas por los propios scouts bajo el lema
cer el palmarés: Sant Pere, los representantes del Grao de
"Caminem junts per un Món millor".
Durante las actuaciones, los scouts y lobatos iban presen- Castelló, se alzaban con el Primer Premio por segundo año
tando a los diferentes grupos participantes, que lograron consecutivo, para alegría de niños y scouters. El Segundo
encandilar al público benicense con letras trabajadas y core- Premio recayó en el grupo El Millars de Castellón, mientras
ografías muy ensayadas. Sobre el escenario, la ilusión de que el tercer premio fue para los anfitriones, el grupo Vorapersonas que llevaban días trabajando duro para mostrar su Mar de Benicásim, que también se llevó el Premio Popular
tras una reñida votación realizada por el público.
mejor cara y disfrutar de la competición.
En la memoria, un día lleno de anécdotas y buenos
momentos compartidos. En las pañoletas, un recuerdo de la
localidad anfitriona, que regaló a cada scout asistente una
chapa con el logotipo de la ciudad, diseñado por Mariscal.
Y en cada casa, el CD recopilatorio que los rutas se encargaron de grabar con todas las canciones participantes.
Desde ahora, cada grupo se pone ya a trabajar para preparar la XIII Edición del Festival, que todavía no tiene ubicación clara, pero que seguro se celebrará con más ilusión si
cabe que la edición celebrada en Benicàssim.
¡¡¡Mucha suerte a todos!!!

ALBERG JUVENIL

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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Festival Scout a La Fonteta

Imatge del festival en el moment en el què es va
conèixer el resultat del sorteig

Carmen Tramoyeres

La Fonteta de Sant Lluís va ser

moments de retrobar-se amb

el 20 de febrer passat l’escenari

altres agrupaments, d’intercan-

del Festival Scout del MEV. L’AE

viar impressions i de compartir.

Anem Avant, amb la col·labora-

Les cançons, com sempre

ció de la comarca de l’Horta

interpretades excepcionalment

Sud, va fer un gran esforç per

ens van demostrar, un any més,

organitzar el festival, i la veritat

que imaginació no falta als

és que no va poder eixir millor.

agrupaments.

Més de 1500 escoltes ens vam

I per acabar bé el dia, es va

juntar a la plaça de la Fonteta,

realitzar un sorteig entre tots els

per gaudir del dia i de totes les

agrupaments participants al fes-

activitats preparades: tallers de

tival: un paracaigudes i dos gui-

maquillatge, de globoflèxia, de

tarres. Fins a l’any que ve!

flors d’esmalt, indiaques, danses
multitudinàries,... i sobretot,

Canta y ensancha el alma
Este es el año del XX aniversario de Scouts de Alicante, y
uno de las acciones que se han llevado a cabo para celebrar estos veinte años que llevamos dejando huella en nuestra provincia ha sido recuperar parte de nuestra identidad,
de nuestra magia, algo que en los últimos tiempos se ha
quedado formando parte de nuestros gratos recuerdos de
cuando éramos más jóvenes. La magia de las canciones
scouts, esas que nos ayudan a recordar campamentos inolvidables. Y con ésta idea, los rutas del Pelícanos Cóndor se
lanzaron a la piscina organizando el XVI Festival de la
Canción, actividad que no se celebraba en Alicante desde
el año 2000.
Haciendo referencia a la emblemática canción y llamando a todos los grupos a crecer por dentro, bajo el lema
‘Canta y ensancha el alma’, nos convocaron el 20 de marzo
en el ya tradicional Parque Lo Torrent para retomar tan
bonita tradición como son nuestras canciones.
Tras la excusa del Festival, como buenos scouts que
somos, aprovechamos la mañana para compartir momentos, juegos y talleres donde volvimos a demostrar que detrás
de un concurso no tiene porqué haber rivalidades, sino todo

Totxo Riquelme
Secretari SdA

lo contrario, alegría por encontrarnos todos bajo un mismo
fin.
Y una vez finalizada la divertida mañana, comenzó el festival de canciones y actuaciones que nos brindaron los participantes y organizadores, que nos transportó a momentos
de nostalgia, alegría y de buenos propósitos.
Y la pregunta más obvia es: ¿Y al final quien ganó el festival? Pues quienes van a ser, los de siempre. Esas caras
sonrientes que se pasearon durante todo el día disfrutando
al máximo. Nuestros niños y niñas.
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L’AE Anem Avant reobri una biblioteca social

L

Carmen Tramoyeres

a Fonteta de Sant Lluís compta a partir d’ara amb
una biblioteca popular amb un fons de més de
8000 llibres, gràcies a l’esforç realitzat pels escoltes de
l’Anem Avant. L'agrupament Anem Avant compleix 20
anys i ha volgut celebrar-ho amb algun projecte especial
i que tinguera repercusió social barri on viuen. Així, el
projecte s’ha materialitzat en la rehabilitació i reobertura d’una antiga biblioteca que ja existia al barri però
estava tancada. Però per a realitzar tota esta feina l’agrupament no ha estat sol: han tingut el suport econòmic, entre altres, dels Programes de Joventut de l’Unió
Europea i a més les altres associacions del bari també
s’han implicat en el projecte.
El passat 30 d’abril es va inaugurar la biblioteca, amb
tot un programa d’activitats festives: jocs, contacontes,
sopar popular a la plaça,... Per fi tot el treball realitzat
durant mesos i mesos per tot l’agrupament veia la llum...
Però el projecte no consisteix solament en la reobertura, sinò també en mantindre el centre obert al públic i
realitzar en ell tota una série d’activitats culturals i
socials que habitualment li manquen al barri de la
Fonteta.
Ara els queda el repte no menys simportant de mantindre oberta la bilioteca i tot el programa d’activitats
que tenen previst realitzar.
A tots els que han participat en el projecte, enhorabona i anims amb la feina!!

El dia de la inauguració (a dalt, una imatge del contacontes) es
va convertir en tota una festa en la Fonteta

Netegem la mediterrània

L’AE Valldigna i l’AE Villalonga, junt amb Acció
Ecologista Agró han realitzat una any més la campanya ‘Netegem la Meditarrània’. Així, el 28 de
maig passat els escoltes dels dos agrupaments van
dur a terme una neteja general de la zona no
urbanitzada de la platja, on van recollir nombroses deixalles, entre elles ampolles o neumàtics,
com podeu veure a la fotografia de dalt. Este és el
tercer any consecutiu que els dos agrupaments
escoltes participen en esta campanya, que este
any ha sigut reconegut pel Programa Ambiental
de la ONU. La campanya ‘Netegem la
Meditarrània’ és una iniciativa promoguda per
l’organització italiana Legambiente.
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en moviment
fev
Trobada Blava SdC

José Alberto Játiva
Cordinador Scouts SdC

Aniversari del VIII

E

ls passats dies 19 i 20 de febrer Scouts de Castelló-MSC va celebrar la Trobada Blava 2005. El lloc elegit va ser el Campament
Jaume I d´Alcossebre.
La Trobada va versar al voltant de la resolució de conflictes mitjançant
el diàleg, el treball en equip i el desenvolupament de l'habilitat manual.
Les activitats principals del dissabte van ser la presentació del lema de la
trobada ("Construim Brownsea") als Escoltes i un taller de nucs els quals
els xiquets/etes van posar en pràctica el diumenge per a realitzar diverses construccions. Tampoc va faltar l´eucaristia, la qual va ser preparada
pels mateixos xiquets en diferents tallers. El dissabte va concloure amb
una vetlada típica scout.
El diumenge va començar amb un Bon Dia per a continuar amb el taller
de contruccions en el qual els Escoltes vam construir un motxiller, un sabater, una escala,... La cloenda de la Trobada va consistir en una dinàmica
en la qual els xiquets/etes van ser els propis protagonistes.
La Trobada Blava 2005 va ser tot un éxit i els scouters ja estem preparant les activitats per a Sant Jordi, possiblement un dels millors dels últims
anys.

L’Agrupament Escolta VIII de Calassanç
està celebrant este any el seu 20é aniversari. Per a festejar-ho, organitzaran un gran
sopar en el que reuniran a un gran nombre
de antics i actuals membres de l’agrupament. A dalt, els animadors i xiquets del VIII
al passat campament de Pasqua a Ayora.
Moltes felicitats a tots!!

Compartim experiències
Alba Bellés Asenjo
Ruta del Millars

Un día me comunicaron si me gustaría hacer un artículo sobre lo que
ha supuesto para mí los tres años de
ruta que llevo. Si me planteé el hacerlo o no, fue sólo por una razón, porque no me quedan más horas durante el día. Pero después de pensarlo un
poquito dije: ‘me encantaría compartir mis experiencias con el resto, y
transmitirles todos los sentimientos
que, personalmente, tengo hacia esta
manera de pensar y de vivir’. A lo
mejor os parece un poco extraño,
pero es así, ahora os explicaré un
poco el por qué.
Yo tengo que dar mil gracias a mi
grupo, y en concreto a este movimiento. Porque gracias al escultismo,
no puedo pasar desapercibida de los
problemas de la sociedad.

En mi caso concretamente no estoy
metida en ninguna
o r g a n i z a c i ó n Alba amb els seus companys i animadors de ruta
haciendo servicio en
estos momentos, aunta que llevo en El Millars (grupo scout
que es mi objetivo. Pero, si que estoy de Castellón de la Plana) desde el
estudiando y soy incapaz de no ser año 1996, estamos en el 2005 y
compañera de mis compañeros y de tengo 19 años (para veinte), gracias
verdad os digo que me desenvuelvo a Dios he vivido cada una de las
en un ambiente en el que si te tienen ramas de los scouts y según crecía me
que chafar para llegar más arriba te iba dando cuenta en relación con la
chafan (como todos vosotros supon- edad de lo que nos pretendía enseñar
go) y yo soy incapaz! Os reiréis, pero el escultismo, y ha sido la etapa ruta,
así es, y lo paso mal! Me cuesta, con todas las dificultades que la
sufro, a veces tengo ganas de ser implican, la que me ha hecho sentir,
como los demás, de no tener senti- reflexionar, actuar, ser consciente,…
mientos, y no puedo, va totalmente en de lo importante que es que exista
contra de mis principios. Porque gente que esté al pie del cañón, con
cuento todo esto, pues porque resul- ganas de cambiar el mundo.
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en moviment
fev
Projecte de regularització
d’immigrants
El scout es…. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos por ser?
Un grupo, el Kairós, una asociación, la FEV, un objetivo,
la regularización de inmigrantes. La implicación de personas
y entidades provocó que intentáramos apoyar la regularización de algunas personas. El resultado para los inmigrantes,
ninguno. Era tarde, había poco tiempo, se pudo plantear
mejor…
¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Asumiremos
nuestra responsabilidad social? El problema de la emigración no se zanja con la regularización.

Raúl Contreras
GS Kairós

Talbi, hasta hace poco presidente de la asociación de
Argelinos en España, nos preguntó: ¿Dónde estaban los
scouts en las manifestaciones por la dignidad de las personas? Él nos situaba con nuestras mochilas y nuestros uniformes lejos, muy lejos de esta realidad. No era así el escultismo que vivió Talbi en Argelia.
La administración no entendía muy bien que hacían los
scouts en medio de la regularización. ¿Entenderán qué es
ser scout?
¿No creéis que tenemos algo que hacer?

un forat a la xarxa
Pàgines ‘verdes’
Nooo, no vos espanteu, no es tracta de pàgines per a
majors de 18 anys! El que hem pretés fer a este número
és fer-vos un recull de pàgines web relacionades amb el
medi ambient (ja sabeu, el tema d’este número...). Des
de pàgines reivindicatives, educatives, o informatives,
vos oferim una xicoteta mostra de la molta informació
que està al vostre abast a internet:
Reivindicatives
www.xarxadelaiguaclara.org : esta es la web de la
Plataforma pel Xúquer Viu, entitat que promou una nova
cultura de l’aigua i defensa el riu Xúquer i els seus voltants, així com l’Albufera. Hi trobareu documentació
interessant sobre el PHN, sobre qué estem fent amb les
nostres recursos hídrics, etc.
www.perlhorta.org : Per L’Horta és la plataforma reivindicativa que defensa l’horta de València i que lluiten
contra els continus abusos urbanístics i medioambientals
que pateixen. La pàgina s’actualitza amb freqüència i
podreu trobar informació molt interessant sobre les activitas (xarrades, concerts,...) que organitzen.

12

www.accioecologista-agro.org : esta és la pàgina
web d’una dels grups ecologistes més nombrosos del
territori valencià
Informatives
www.vidasostenible.com : la Fundación Vida
Sostenible ha elaborat esta pàgina web, que d’una
manera molt clara mostra tot allò indispensable per portar un estil de vida sostenible.
www.catarroja.gondubon.com : esta és la pàgina
web de l’Agenda 21 de Catarroja. L’Agenda 21, nascuda en la Cimera de Rio és un pla d’acció, un document que recull les estratègies i els mètodes integrats per
a conduir-nos envers un desenvolupament sostenible.
Clàssiques
Per finalitzar, vos recomanem que visiteu les pàgines
web de dos organitzacións ecologistes clàssiques,
adena wwf i greenpeace: www.greenpeace.org i
www.wwf.es. No vos defraudaran!

en moviment
internacional
Pioners

Cap a l’Eurojam!!

E

l passat dissabte dia 21 de Maig de 2004, a l'antic llit del riu Túria, junt al Gulliver, va tenir lloc un
encontre entre pioners i scouters pertanyent a la
Federació d'Escoltisme Valencià, que aquest estiu participaran, junt a Scouts, Pioners i Rutes, a Chelsmford (Anglaterra)
per al Jamboree Europeu, EuroJam 2005.
Acudiren escoltes de diversos agrupaments i localitats,
com l'A.E. Argila d'Alaquàs, A.E. Marquesat, A.E. Sant
Jordi de Castelló, A.E. Jaume I de Meliana, A.E. Valldigna
de Tavernes de la Valldigna, A.E. Sant Jordi de L'Olleria, en
total al voltant d'un 75, que gaudiren de la primavera valenciana, i passaren un matí divertit realitzant tallers i com no,
coneguent a la resta de participants de la FEV a EuroJam el
proper estiu.
Alguns dels tallers o activitats més destacats foren el taller
d'anglés, on els pioners havien d'explicar diferents temes,
amb llengua anglesa i on es produïren algunes barratges
d'idiomes bastant notables, arribant a crear-se un nou idioma, el "valenglish". Altres tallers on els pioners es varen
divertir molt va ser el taller de pulseres, fent-se algun que
altre embolic amb tant de fil de colors, o un taller molt pràctic, de com fer l'equipatge per embarcar-lo a l'avió i no
superar el pes que exigeixen les companyies de vol.

• Servicio discrecional
• Colegios-fábricas
• Visitas culturales

AUTOCARES

Altres tallers van ser una crida a l'imaginació dels pioners,
ja que se'ls demanava que reflexionaren i expressaren les
seues idees pintant pedres; gràcies aquest taller sorgiren
algunes "conclusions", com pot ser "la manera de comunicació entre tanta gent, ha d'ésser moltes vegades les mirades
i el somriure", ja que la diversitat de idiomes ens farà més
complicada la comunicació oral.
Després del dinar i el temps lliure, que alguns aprofitaren
per recordar anys passats als tobogans del Gulliver, altres
refrescant-se amb aigua, passejant en bicicleta de 6 persones, férem un gran cercle per tal de comentar alguns temes
relacionats amb l'EuroJam, com les diferents activitats, la
seua organització, la documentació necessària per participar-hi, la forma d'organitzar-se l'equipatge, material necessari que ens hem d'emportar,....
Després de les dances, terratrèmols, i d'altres desastres
naturals provocats per eixa força de la natura que és un
grup d'escoltes de festa, ens férem les oportunes fotos, i ens
acomiadàrem, sense saber que ens tornaríem a veure a
l'Estació del Nord, ja que tots havíem perdut el tren.
Fins properes ocasions

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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en moviment
fundació Sant Jordi
Cent anys de Mounier i de l’escoltisme
Enrique Rodríguez

E

stem a punt d'acabar la ronda i molts agrupaments estaran ben afaenats preparant el campament d'estiu, una de les grans oportunitats que
tenim els escoltes per conviure amb la natura i ensenyarnos tots eixos valors escoltes, que a la ciutat sempre són
més difícils de viure. Igualment la Fundació està tancant
la ronda i comença a pensar en les línies de treball per
al futur. I un dels projectes que més ens està il·lusionant
és què podem fer per celebrar el centenari de l'escoltisme, que serà al proper any 2007. Des de la Fundació
ens agradaria que al llarg del proper curs poguerem
rebre les vostres idees, suggerències, per embastar al
llarg de 2006 un bon programa d'activitats, exposicions,
edició de materials o llibres, xerrades o qualsevol cosa
que servixca per a que l'escoltisme puga celebrar el seu
centenari i siga també més valorat a la nostra societat.
Així que no dubteu-ho i escriviu-nos amb qualsevol idea.
I també ens referirem ara sobre un altre centenari. El
passat 1 d'abril es va complir el centenari del naixement
d'Emmanuel Mounier. De segur que la gran majoria del
vosaltres no sabreu a qui m'estic referint. És normal. Cap
mitjà de comunicació es va fer ressò d'aquesta notícia,
òbviament no interessa donar a conèixer a una de les
persones que més va fer per promoure l'esperit crític,
l'esperit de ciutadania, i que va influir de forma important en la configuració ideològica de l'escoltisme francès
i per tant de l'escoltisme valencià.
Emmanuel Mounier va nàixer a Grenoble (Suissa) l'1
d'abril de 1905, i malauradament va morir prou jove, el
22 de març de 1950, quan només comptava amb 45
anys. De jove la família l'orientà cap als estudis de medicina, però després va descobrir que li interessava molt
més la filosofia i acabà sent catedràtic de filosofia d'un
institut d'ensenyament secundari a l'any 1928 renunciant
a una envidiable posició dins de la Universitat de la
Sorbona de Paris.
Hi ha que recordar que el període d'entreguerres a
Europa és viu amb una gran duresa. La Primera Guerra
Mundial va causar una gran mortaldat, i les crisi econò-
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miques generaren una difícil i dramàtica situació social a
una gran part de la població. Mounier, catòlic compromès, passà moltes hores de la seua joventut col·laborant amb els moviments de l'acció catòlica.
Fundador de la revista ‘Espirit’
A l'any 1932 fundà la revista "Esprit" (esperit).
Aquesta revista va nàixer com l'instrument per a fer de
l'home el centre de l'educació i de la ideologia. Criticà
amb duresa als moviments socials de l'època, com el
marxisme i el feixisme, perquè no respectaven la llibertat
de la persona. Però també criticà el liberalisme burgès i
als cristians aburgesat, per no lluitar contra la despersonalització que generava la pobresa i l'explotació del
capitalisme salvatge. Aquesta revista generà un moviment i una corrent de pensament, el personalisme comunitari que va influir decididament als moviments juvenils
d'inspiració cristiana com eren els Scouts de France, que
en 1947 revisà les aportacions de Baden-Powell i incorporaren a la tropa i al clan moltes de les idees de l'acció
política i els valors del personalisme comunitari. Aquesta
renovació pedagògica aplegà a l'escoltisme valencià a
finals dels anys 60, i encara es deixa sentir en les nostres
activitats i projectes. A l'estiu es farà a Madrid la I
Trobada Internacional de Moviments Personalistes; com
hereus de la nostra tradició, tant la Fundació com l'escoltisme valencià es faran presents.

el personalisme comunitari
va influir en moviments
d’inspiració cristiana com
eren el Scouts de France

en moviment
msc
Timbre 1 de MatriSC

Carmen Tramoyeres

Has triat la pastilla roja? Aleshores ja sabràs de què estem parlant... MatriSC
és el gran projecte que s’ha plantejat MSC fins a 2006. Amb esta proposta,
es busca generar un debat de tots els educadors i responsables implicats en
el funcionament de les associacions de l’MSC en tot l’estat.

I

com es generarà un gran debat entre tanta gent?

Com podem dialogar i conèixer les opinions de
tots? L’Equip de MatriSC ha ideat tota una série propostes
basades en la utilització de les noves tecnologies de la
informació. La proposat és que durant un any organitzeu
als vostres agrupaments xicotets debats-tertúlia, a partir
dels documents (“Timbres”) que estaran al vostre abast a la
web de MatriSC. Estos debats generaran xicotetes reflexions (“Trazas en MatriSC”), que podeu compartir amb tothom si ho envieu a un formulari que trobareu a la web.
Així, a l’estiu de 2006 es celebrarà un gran encontre d’educadors de l’MSC i, amb les reflexions ja enviades i les
que es generen, es sentaran les bases del proper Pla
General de l’MSC 2006-2009.
Si estàs un poc perdut, tranquil, s’ha enviat una carpeta
a cada agrupament amb el Timbre 0 de MatriSC i la pre-

sentació el projecte de forma més detallada, i a més pots
trobar més informació
(www.scoutsmsc.org)

a

la

web

de

MSC

Assamblea d’MSC 2005
La propera Assemblea General d’MSC té ja lloc i data:
es celebrarà a Alacant, del 28 al 30 d’octubre. Scouts de
Alicante es va oferir per acollir este encontre, que reuneix
als membres dels equips directius de les diferents associacions scouts, ja que este any celebren els 20 anys de la
seua creació. Durant tot l’any, l’equip de Scouts de
Alicante ha estar preparant i ultimant els detalls per a que
tots els participants en l’assemblea es troben com a casa.
Ara ja sols queda la recta final, així que.... ens veiem a
Alacant!!

Nou portal web: msc despega!!
Per fi, MSC pren força al terreny de les noves tecnologies!! MSC compta
ja amb un nou portal web, que es va presentar a les Jornades de Planificació
i Reflexió que es van celebrar a Toledo els passats dies 8 i 9 de maig. El nou
portal està realitzat íntegrament amb software lliure i el seu objectiu és, per
una banda que siga una eina de treball per als membres d’equips d’MSC, els
presidents de les associacions i els animadors escoltes. I per l’altra, que siga
la finestra de presentació al món d’MSC, i que la societat perceba amb la
web les activitats que s’hi realitzen, el programes, etc. Però per a que siga
una eina realment efectiva, necessitem la col·laboració de tots, que participeu, que envieu les vostres fotografies, activitats, ... Recorda:
http://www.scoutsmsc.org
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mètodes
Consells per a tindre cura
del medi ambient
Tot seguit vos presentem un parell de consell o dinàmiques
que podeu donar als vostres xiquets per a que s’inicien en
el món de l’ecologisme.

Javi Castro
Equip de Medi Ambient

EL INVESTIGADOR DE FUGAS DE AGUA
Trata de adivinar:
Si un grifo que gotea llena una taza de café en 10 minutos, ¿cuánta agua derrochará en un año? Suficiente para
llenar:
A) Un lavadero
B) Un baño
C) 52 baños.
¡Llamando a todos los niños! ¡Llamando a todos los niños!
Vigilad los escapes de agua ocultos en vuestras casas. Los
escondites preferidos son: detrás de las paredes, en los grifos, en los inodoros… y también en el exterior, al final de
una manguera.
Tu misión como investigador de fugas será encontrar las
pérdidas de agua… ¡y ayudar a pararlas!
Tal vez lo sepas
Hasta una pérdida muy pequeña puede derrochar mucha
agua. Por ejemplo, una que llene una taza de café en 10
minutos gastará 11.350 litros de agua en un año.
¿Cuánta agua es eso? Tendrías que tomar 65 vasos de
agua todos los días durante un año para alcanzar esa cantidad.
El 20% de todos los inodoros de España pierde agua en
este preciso momento… Y por lo general, sus dueños ni se
enteran.
En un año, un inodoro que pierde agua puede derrochar
más de 83.000 litros de agua. ¡Igual a tres baños todos los
días!
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Lo que tú puedes hacer
¿Cómo ser un investigados de fugas de agua? Así:
Primero, que tus padres te enseñen cómo leer el contador
de agua. Si hay uno en casa, probablemente esté en un rincón de la escalera, en la parte exterior del edificio o cerca
de la calle, bajo una tapa de cemento o de metal.
Después elige un momento en que no haya nadie en la
casa, cuando no se emplee agua (cuando toda la familia
sale de compras o al cine, por ejemplo).
Antes de salir, anota lo que marca el contador. Luego, al
regresar, si marca diferente ¡Has descubierto una fuga!
Cuenta a tus padres tu descubrimiento.
Otra manera de ser un investigador de fugas de agua:
Revisa el inodoro.
Pídele a una persona mayor que le saque la tapa al depósito de agua del inodoro de tu casa si está detrás de la taza.
Luego pon en el tanque unas dos gotas de un tinte azul, tinta
o un colorante para la comida.
Espera unos 15 minutos. Vigila el retrete, para que no lo
use nadie mientras esperas. Esto es importante.
Ahora mira dentro del inodoro. Si aparece agua coloreada, ¡Has encontrado un escape!

en mètodes
moviment
VAMOS A LA PLAYA!
Trata de adivinar:
¿Qué es más fácil de encontrar en la playa?
A) Monstruos
B)Castillos de arena
C)Mucha basura
¡Socorro! ¡Alerta roja! ¡Socorro! ¡Alerta roja!
¡Necesitamos ayuda! Nuestras playas están enfermas.
Hay basura en el mar. Y hay basura en la playa.
Es un problema serio. En el mar viven muchos animales. Y nosotros no podemos vivir sin el mar. El aire, la
humedad y hasta el clima dependen del mar.
Pero ¿qué puede hacer un niño? No puedes salvar
todos los mares del mundo tú solo. Pero puedes ayudar
a salvar un pedacito. Aquí hay algunas cosas para que
pienses la próxima vez que vayas a la playa.
Tal vez lo sepas
Las bolsas y otras cosas de plástico que se arrojan al
mar matan a un millón de animales marinos por año.
La mayoría de esta basura la vierten los barcos. Pero
parte de ella viene de las playas o basureros cercanos.
A menudo los animales marinos creen que las bolsas
y otras porquerías de plástico que flotan en el mar son
comida. Por ejemplo: las tortugas marinas creen que las
bolsas de plástico son alimento, se las tragan y se mueren.
Los pájaros también tienen problemas con esto. A

veces confunden pedacitos de plástico con comida y se
asfixian con ellos.
Puedes salvar la vida a un animal recogiendo los plásticos que encuentres tirados en la playa.
Lo que tú puedes hacer
No arrojes basura en la playa. Échala en las papeleras.
Si vas a pescar, jamás arrojes sedal roto al mar. Los
pájaros y los animales marinos pueden enredarse en él
y morir.
Obsérvalo tú mismo
Todos los años en algunos países se organizan grandes limpiezas de playas. La gente se junta y recorre las
playas durante tres horas. Recoge millones de kilos de
basura y salva muchos animales. ¿Podrías organizar
algo así en tu escuela o grupo? Lo mismo puedes hacer
con las orillas de los ríos.
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els nostres agrupaments
GS Iter ~ Natzaret

Olga Briasco
GS Iter

Començant per l’esquerra, l’Iter a un campament. Al mig, celebrant les promeses de Manada i al final, a una acampada

Q
-

uan dos escoltes es troben per primera vegada
sempre es dóna esta conversa:
- De quin grup ets?
De l'Iter
On està?
A Natzaret

Tots nosaltres hem mantingut este diàleg en més d'una
ocasió però, estranyament, des que vaig arribar a l'Iter sempre m'han tornat a preguntar el lloc de procedència. Potser
és un barri un poc allunyat de València i del què si hem sentit alguna cosa probablement no haurà sigut molt positiva. És
possible que molts de vosaltres només ho conegueu per la
problemàtica de la droga i la violència o perquè fa cinc anys
organitzàrem el Festival de la Cançó Scout, però aquest
barri és molt més que esta descripció tan estereotipada.
Podem afirmar sense titubejar que a Natzaret trobem més

realitats positives que negatives i que malgrat els aspectes
nocius que difonen els mitjans de comunicació ens sentim
orgullosos de pertànyer a aquest barri. Exemples d'això són
tots els projectes que es duen a terme a Natzaret, el gran
moviment associatiu, les festes, l'hospitalitat de la gent, eixe
caire de poble que ho converteix en fraternal, les seves festes ... i, per què no dir-ho, el Grup Scout Iter.
Història
Este grup va començar el seu camí en 1980, gràcies a la
iniciativa d'algunes persones de Nazaret i, sobretot, dels
rutes del Grup Scout X "El Pilar". Els primers passos es van
donar en la Punta, concretament en la seua parròquia i
recolzats pel col·legi Santa Magdalena Sofia. Poc de temps
després es traslladaria a Natzaret, a la Parroquia de
Nuestra Señora de los Desamparados, i ens vam ubicar al
carrer Fontilles, al costat del mercat i que encara és centre de

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

A la imatge de dalt, els animadors de l’Iter en arribar del campament d’estiu de l’any passat
les nostres activitats. També
comptem amb la resta d'instal·lacions de la parròquia i
el col·legi de la mateixa.
El grup sempre ha gaudit
d'una bona acceptació al
barri, és tal la simbiosi amb
el seu entorn que la simbologia de la panyoleta (blau
clar i blau fosc) representen
el cel i el mar, font de recursos d'aquest poble marítim.
Arrelats al barri
Des del primer dia l'Iter es
va proposar atendre les
necessitats dels xiquets i
joves de Natzaret a través
de l'escoltisme, formar part
activa del barri i treballar
conjuntament amb totes les
entitats per anar canviant
cap eixe entorn que tots
desitgem:
amb
menys
violència, millor comunicat
amb la ciutat i menys marginal. Dir "no a la droga", treballar la prevenció de drogodependència, reclamar a

l'administració actuacions
per a aconseguir un entorn
més saludable, feinejar per
la millora de les condicions
de vida en els països subdesenvolupats… són accions
que es realitzen amb la
resta d'entitats del districte.
Exemples
significatius
d'això són el "Pla Integral",
la "Campanya per la dignificació del barri", la
"Campanya
de
Mans
Unides", el "Dia d'Àfrica".
Iniciatives educatives
L'educació és un altre
aspecte important ja que
sabem que a partir de les
nostres activitats i tallers
realitzem una labor complementària que fomenta, entre
altres valors, la cooperació,
solidaritat i respecte i impulsa els estudis degut a que el
fracàs escolar és molt freqüent entre la joventut. Per a
resoldre esta necessitat fa
uns anys es va crear

"Pirámide", que organitzada per scouters del grup, i
impulsada per altres joves
voluntaris, ajudava a la
jovenalla (tant si formaven
part del grup com si no) en
els deures del col·legi. Esta

iniciativa es va tancar per la
falta de voluntaris i animadors per a gestionar-ho,
però en l'actualitat s'està
remenant la possibilitat de
reprendre esta iniciativa que
va ajudar a tants joves.

I esta ronda...25 anys!!
Iter significa ‘camí’, un recorregut que hem realizat al llarg de vint-i-cinc anys malgrat els obstacles
o el descens del nombre de membres com a conseqüència d'esta xicoteta crisi que estem travessant
molts grups i per les característiques especials d'aquest barri. El quart de segle l'hem volgut festejar
amb tots els luxes i des de l'inici de Ronda hem anat
realitzant activitats amb el grup i el barri. Potser la
més emotiva va ser el sopar que realitzàrem el 25
de febrer i que va reunir a distintes generacions de
scouters i consiliaris que ens han acompanyat al
llarg de tota la nostra història.
El 2 de juliol tenim preparada una gran festa que
desitgem compartir amb tots vosaltres ja que els
tallers, el rocòdrom, el sopar ‘sobaquillo’ o el concert del grup ‘Ciento ochenta grados’ són activitats
que estan destinats a tots aquells que vulgueu acostar-vos a Natzaret i gaudir d'este dia tan especial.
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el personatge
ENTREVISTA amb

xavier salas
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent
Per Carmen Tramoyeres

Xavier Salas (Alaquàs, 1969) és tècnic
de Medi Ambient a l’Ajuntament de
Torrent des de fa huit anys, encara que
anteriorment també va treballar als ajuntaments de Sagunt i Aielo de Malferit.
Malgrat que no és escolta, coneix el
moviment associatiu ben de prop, de la
mà dels Júniors, on va participar com a
animador durant anys. Amb ell vam
parlar de temes medioambientals, però
sobre tot, de desenvolupament sostenible
Xavier Salas, sobre estes línies, és llicenciat en Biologia i en
Ciències Ambientals. Al seu treball com a tècnic a l’Ajuntament
de Torrent ha aconseguit, amb moltes altres coses, que la serra
Perenxisa fóra declarada Paratge Natural Protegit.

1. Primer que res, en què consisteix
l’Agenda Local 21?
L’Agenda 21 com a concepte sorgeix
l’any 92 en la Cimera de Rio de
Janeiro, on es reuneixen tots els líders
mundials i decideixen que no podem
seguir desenvolupant-nos de la manera com ho fem i hem de fer-ho d’una
manera sostenible. I encara que això
és una reunió de caràcter global, dins
d’un dels capítols de l’argumentació
que ix d’eixa cimera és que és important actual localment per a tindre
resultats globals. I a partir d’ahi ja
sorgeixen les Agendes 21 Locals, que
no són altra cosa que un compromís
de les entitats, municipis, regions o
països per al desenvolupament sostenible del seu territori. I eixe compro20

i de

l’Agenda Local 21, que Xavier

coneix molt a fons, ja a Torrent es va
implantar a l’any 1998.

mís després s’ha de fer realitat a través d’una série d’actuacions que
facen que eixe desenvolupament sostenible es puga portar a terme.
El concepte de desenvolupament sostenible (que ve d’abans de la Cimera
de Rio) no és una altra cosa que els
nostres fills i nets puguen gaudir
almenys de les mateixes comoditats
quer nosaltres tinguem actualment. I
aleshores, l’Agenda Local 21 bàsicament és això, el compromís dels
governs amb la ciutadania de cada
municipi per eixe desenvolupament
sostenible.
Clar, açò dit així, sembla filosofia,
però s’ha de concretar. I com es concreta? Doncs de vàries maneres, que
són les que conformen el procés de

l’Agenda 21 Local. Té tres fasses
fonamentals: diagnòstic, pla d’acció i
seguiment.
Precisament la concreció d’actuacions
per eixe desenvolupament sostenible
es fa a través del pla d’acció. El
diagnòstic es fa amb una auditoria
socioambiental, en la qual s’identifiquen els problemes socials, ambientals i econòmics que té un territori en
concret. El pla d’acció està dins d’una
série de línies estratègiques i d’accions concretes per a solucionar eixos
problemes. I el seguiment es fa normalment amb un sistema d’indicadors
que ens diu si eixes coses que hem dit
que fariem les estem fent, si no les
estem fent, i quin resultat s’està obtenint. El procés és flexible, i si els indi-
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cadors et diuen que no va bé, es pot
canviar i millorar. És molt important
fer un seguiment a tot el procés, per a
que no es quede tot en filosofia.
I en mig de tot açò, com a element
imprescindible per a que es duga
endavant el procés, està la participació social. No pot ser un procés exclusiu del govern o dels tècnics. Hi ha tres
agents que interaccionen:
- el govern, que és el que pren
decisions
- els tècnics, que són els que han
d’avaluar tècnicament el procés
- la ciutadania, que és la que ha
de donar el seu punt de vista,
perque la visió política i tècnica
és sovint sesgada
I açò és important, perquè vol
dir que tots i totes tenim un
paper en este procés. Si una de
les tres parts falla, el procés no
funciona.

Un agrupament escolta, que normalment estan implicats en temes de
desenvolupament sostenible, perquè
tenen una consciència clara en temes
ecològics, haurien de participar en
qualsevol de les tres fases que hem dit,
però sobre tot, si està constituit el
Fòrum Ciutada (o Consell Ciutadà,
depén de cada poble), que demane

2. I un agrupament escolta que està a
un poble on hi ha Agenda Local 21,
com pot participar d’eixe procés?
Quan un govern decideix que vol
apostar per un desenvolupament sostenible, cal que convoque a la ciutadania per a fer-los partíceps. Ací en
Torrent s’ha dut a terme la participació a les tres fases de l’Agenda 21.
Una vegada s’aprovà la filosofia es
constituí un fòrum ciutadà al qual convidàrem a entrar a tot l’estament
social de Torrent. En principi es feu
una proposta de participants, s’envià
a totes les associacions la informació
per si volien participar i poc a poc es
conformà un grup de 50 persones i es
constituí el Fòrum Ciutadà, on hi
havien representades associacions
juvenils, de veins, de pares i mares,
culturals, ecologistes,... Eixe és el
moment clau per a començar a participar, encara que el fòrum és flexible
i es pot entar una vegada ja està constituit. El fòrum expresà quins programes li semblaven bé, quins no,...
Pràcticament tots els suggeriments que
es feren des de la ciutadania van ser
aprovats.

participar en eixe fòrum. Després, en
coses especialment importants, com el
Pla General d’Ordenació Urbana,
que és el document més important que
ha de redactar un municipi per al seu
desenvolupament, també és molt
important que participe la gent.
Així que si es té interés en participar,
cal anar a l’Ajuntament i demanar-ho.
I si al poble en qüestió no hi ha encetat un procés d’Agenda Local 21, es
pot demanar a l’Ajuntament que l’encete. Açò va passar per exemple a
Almassora, on va ser la ciutadania la
promotora de l’Agenda Local 21. Així
que els escoltes també poden actuar
de dinamitzadors i espentar per a que
comence el procés.

exemple està el cas de Teulada, que
ara és una població puntera en este
tema, o Almassora, amb la peculiaritat que he comentat abans, La Vall
d’Uixó, Sagunt, Gandia,...
Però també hi ha molts municipis que
fan ‘política d’escaparate’, que aproven la Carta d’Alborg i ja està. I a les
grans ciutats, com València, Castelló
o Alacant, està molt poc treballat.
4. Quin missatge els donaries
als escoltes per a que continuaren en la seua tasca d’educació
ambiental?
Pense que la tasca dels educadors escoltes és molt important.
De vegades la gent solament
veu les pedres, els edificis, i no
veuen coses com l’educació, no
s’adonen de la importància que
té. Per exemple, si ningú tirara
papers a terra, no caldria el
servei de neteja. I els diners que invertim en netejar, podrien servir per a
altres coses. Per a mi és essencial, i
també transversal. Hi ha que mostrarlos com afecten les seues actituds i les
seues accions al medi ambient i a la
societat. Per a mi és molt important
que s’explique des de diferents perspectives de la vida com influeixen en
una cosa concreta com el medi
ambient i la sostenibilitat. De la mateixa manera igual com un agrupament
escolta té una raó de ser, amb una
filosofia cristiana de la vida, hauria de
tindre una filosofia sostenible de la
vida, i aplicar-la tots els seus educadors i educadores. Per què això ajudaria moltíssim a que després eixes
generacions futures apostaren pel
desenvolupament sostenible. Perquè
no ens oblidem que eixos xiquets i
xiquetes que tenim al nostre càrrec en
el futur seran tècnics, alcaldes, ciutadans, etc, tindran alguna professió a
la vida. I si hem aconseguit que tinguen un mínim de manera de viure en
estos conceptes, segur que avançarem
en sostenibilitat.

“La participació ciutadana

en l’Agenda Local 21 és un
element imprescindible per
a dur endavant el procés”

3. Quins municipis són capdavanters
en sostenibilitat al País Valencià?
Torrent va començar a l’any 1998 a la
par pràcticament que Alcoi i encetàrem el tema de l’Agenda 21. També
cal nomenar Silla, que fins i tot
començaren a treballar temes de
plans estratègics i implicació ciutadana abans que nosaltres. Després s’han
anat afegint molts municipis i per
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solidaris
Pobreza Cero
Ara és possible!!!

P

ot ser heu sentit parlar estos
dies de la campanya
‘Pobreza Cero’, i s’haureu
preguntat: ‘que és això?’, ‘qui ho
organitza?’. Intentem contar-vos breument en què consisteix esta campanya
que està involucrant a milions de persones arreu del món.
Pobreza Cero forma part d’una iniciativa internacional (‘Crida mundial
per actuar contra la pobresa’), impulsada a Espanya per la Coordinadora
de ONG’s per al Desenvolupament, i
que agrupa a més de 400 entitats.
L’objectiu de la campanya és implicar
a tots els sectors socials per a lluitar
contra la pobresa de forma urgent,
definitiva i eficaç.
A l’any 2000, 189 jefes d’Estat i de
Govern firmaren els Objectius de
Desenvolupament del Mileni (ODM).
Han passat cinc anys des d’eixa data
i els líders polítics sigueixen incomplint
les seues promeses. Per això, baix el
lema
“Pobreza
Cero”,
la

Carmen Tramoyeres
Coordinadora inicia una crida a
la sociedad per a que es mobilitze, actue i presione als líders polítics i exigeisca, com a primer pas
en l’erradicació de la pobresa, el
compliment dels Objectius de
Desenvolupament del Mileni.
Què demanen?
Entre altres coses, es demana:
- més ajuda internacional al
desenvolupament
- millor ajuda, desligada d’interesos comercials, orientada als
països més pobres i coherent amb
els Objectiuss del Mileni.
- que el FMI i el Banc Mundial cancele el deute impagable
- canviar les normes del comerç
internacional que privilegien als països rics
Que puc fer jo per col·laborar?
A
la
pàgina
web
http://www.pobrezacero.org pots
trobar, a més de molta documentació i
dossiers informatius, com aportar el

teu granet de sorra per a col·laborar
amb la campanya. Pots descarregarte models de cartes per enviar a
Zapatero, Rato o qui vullgues, pots
recollir signatures al teu barri o poble,
pots posar una banda blanca al balcó
de ta casa.....
Perquè, com diu a la web, som la
primera generació capaç d’erradicar
la pobresa... Uneix-te i signa!
Pressiona!!

Projecte Simbiosi
Todos podemos observar unas nuevas personas en
nuestros barrios, nuestro pueblo, ciudad,… Nos disponemos a brindarles toda nuestra cordialidad y amistad
¡Han llegado nuevos vecinos! Pero cual es nuestra sorpresa al observar que son de distinto color y nos limitamos a observar desde la ventana. Nuestra mirada es de
indiferencia y creemos que conocemos las necesidades y
el porque han llegado a nuestro entorno. Pero en realidad no conocemos nada sobre ellos y que expectativas
buscan al llegar a nuestro país y el porque les ha empujado a ello.
El proyecto "SIMBIOSI" trata de educar y conocer las
necesidades de los inmigrantes para poder enriquecer y
promover los beneficios de una convivencia intercultural

22

a la vez de ayudar a estos inmigrantes a integrarse en
nuestra sociedad. Queremos transmitir valores de solidaridad y convivencia para conseguir una sociedad más
justa y solidaria.
Otra buena opción es promover una red social que
sirva de instrumento de conocimiento de todas las culturas (personas inmigrantes y sociedad de acogida) y que
quede un verdadero espacio de encuentro e intercambio.
Favorecer la convivencia y la integración de personas
de diferentes culturas en espacios concretos.
Por parte de los formandos participantes en el curso de
"Interculturalidad e Inmigración" damos nuestro voto de
confianza y esperanza a este fabuloso proyecto para que
nuestros grupos scouts lo lleven a cabo.

escola
Fanalet, un projecte que comença
Noelia Valero
Responsable Pedagògica de la FEV
Contagiados por los aires de
cambio que envuelven en los
últimos tiempos a nuestra
federación, en la escuela
seguimos luchando día tras día por conseguir una formación
de calidad que contribuya a mejorar el trabajo que desde los
grupos scouts se realiza: conseguir que este mundo quede,
tras nuestro paso, mejor de cómo lo encontramos.
Este deseo se ha materializado este año en el Fanalet, que
pretende ser el proyecto pedagógico de la escuela, incluido,
como no podría ser de otra forma, en el proyecto pedagógico de la FEV.
En la escuela nos planteamos que debíamos seguir mejorando nuestra metodología de trabajo. Hemos ido alcanzando pequeños (o grandes) objetivos año tras año, contando con las aportaciones de todos y de todas e intentando
compaginar todas las necesidades y propuestas. Pero nos
faltaba ese marco de referencia que impregnara todo aquello que realizáramos. Porque nuestro objetivo no era ni es
"hacer cursos", nuestro objetivo debía ser otro... Nuestra
escuela debía seguir creciendo...
Por todo ello, nos pusimos manos a la obra. Después de
varias reuniones de la Mesa Pedagógica, decidimos juntarnos todos los formadores y todas las formadoras de Lluerna
para definir cual es la escuela que queremos y qué es lo que
deseamos conseguir en ella.
El pasado diciembre en la sede de la FEV empezamos este
trabajo. El objetivo del día: definir la escuela que queríamos
y marcar los objetivos de trabajo para los próximos tres años
Después de todo un día de enriquecedor debate, llegamos a
redactar la siguiente propuesta.

PROPONEMOS UNA ESCUELA...
Dinámica: capaz de adaptarse, en movimiento, actual.
Vivencial: propone experiencias, trabaja actitudes,
motiva y transforma personas.
Abierta: a otros ámbitos, dentro y fuera del Escultismo.
Herramienta de la FEV: integradora e integrada, que
cubra las necesidades de los grupos scouts.
Cercana: por y para las personas.
Autogestionada: responsable de sus compromisos.
Participativa: donde todos y todas pueden aportar.
Una vez definido el marco (la escuela) nos planteamos los
objetivos que queremos alcanzar. Hicimos una lluvia de
ideas, debatimos, discutimos, pensamos... Qué os voy a contar que no hayáis vivido ya en vuestros grupos, cuando el
año comienza y tenéis que decidir dónde estaréis cuando
termine...
Aún estamos a medio camino en la confección del Fanalet.
En los próximos meses, la Mesa Pedagógica acabará su
redacción y, los días 2 y 3 de julio, este proyecto pasará por
la asamblea de la escuela, para su corrección y aprobación.
Pero la última palabra, última por ser la más importante, la
tendrá la asamblea de la FEV que será quien de el visto
bueno, quien mejore y ratifique este proyecto, para que nos
podamos poner manos a la obra.
De momento nada más. Sólo aprovechar este espacio para
contagiaros un poquito de nuestro entusiasmo y de confianza en que, si luchamos con la unión que proporciona un
mismo fin, el camino será duro, pero nunca infranqueable.
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en marxa
Serra d’Espadà - Pic Font de Cabres i
Castell d’Uixó
Miguel Pozo
SdC

E

l nostre recorregut comprén el principi del Parc
Natural de la serra d'Espadà, al sud-est de la
província de Castelló, amb elevat valor paisatgístic. La ruta es recorre en aproximadament 4 hores i està
molt ben senyalitzada.
Començarem la ruta partint de la interessant localitat
de la Vall d'Uixó. A l'entrar en la ciutat haureu de dirigirvos a la part nord, al barri Carbonaire, i localitzar el camí
de pujada a la font de l'Anoueret. Encara que sempre
podeu preguntar per la font per que és molt coneguda en la
ciutat.
Una vegada localitzat el camí, convé deixar el cotxe
abans de deixar el barri. Encara que es pot accedir a la
mateixa font amb cotxe, penseu que a la tornada no passareu per allí. Quan es porten caminats sols uns minuts per
l'ample camí, es bifurca. Agafeu el camí que puja per l'esquerra que té la corba de formigó (tornareu pel dret). Este
camí puja en corbes de fort pendent fins a la font, encara
que unes corbes abans d'arribar trobareu una senda a la
dreta marcada com "senda del caçadors", així apareixereu
directament en la font estalviant unes corbes. La font de
l'Anoueret és un bon lloc per a descansar o esmorzar.
La font s'abandona seguint el camí de pujada, que
prompte es convertix en camí de ferradura i en senda. La
senda que naix a l'esquerra s'uneix a la principal pocs
metres cap a dalt. La senda progressa en altura amb alguna desviació, sempre ben indicades, la vostra direcció és
"l'ereta" (zona ventejada on antigament se separava la
palla del gra) i/o "pic de Font de Cabres" en totes les indicacions. A uns 15 minuts es troben "els Penyes de
Mondragó", zona d'escalada interessant encara que poc
freqüentada (vies en bon estat i baixa dificultat). De seguida
la senda passa a la vessant est de la muntanya, amb major
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frescor i vegetació per la brisa marina.
36 que es
La senda desemboca en una pista ampla, el GR-3
dirigeix a l'interior de la serra, heu d'anar cap a la dreta, i
als pocs metres veureu sense dificultat una senda senyalitzada cap a la dreta. A l'acabar la baixada es troben l'aljub
i els corrals de Turmó, este és un bon lloc per a prendre un
mos i disfrutar d'una de les escasses ombres de la ruta. A
l'eixir de l'aljub de seguida hi ha una senda marcada com
"senda dels caçadors", que vos torna al punt de partida en
cas de falta de temps o mala climatologia.
La senda continua seguint sempre els senyals de "pic de
Font de Cabres", fins arribar al "Coll de Mena", on la senda
es dividix entre la ruta cap al pic de Font de Cabres i la que
va al castell d'Uixó. Ens dirigirem primer cap al pic seguint
els senyals. Encara que en el tram final resulta un poc caòtic, és fàcil orientar-se cap al cim, a la que arribarem en uns
30 minuts des del tossal (637 m d'altura). Des d'ací es disfruten unes excel·lents vistes al golf de València, la plana i
el famós pic de Penyagolosa cap a l'interior.
Mamprendrem el camí de baixada pel mateix de pujada
fins a arribar al coll de Mena, des d'on es veu perfectament
la senda que es dirigix cap al castell. En uns 20 minuts arribarem a la muralla, que hem de vorejar per l'esquerra per
a accedir a l'interior del castell. Bones vistes cap a la Vall
d'Uixó i el golf de València. Baixarem novament cap al coll
de Mena, i esta vegada seguirem la senda a l'esquerra que
descendix a la pista del fons de la vall. A l'arribar a l'àmplia pista, anem cap a l'esquerra fins a arribar novament al
barri Carbonaire de la Vall d'Uixó. La visita a esta localitat
pot completar-se fent un passeig amb barca per les "Coves
de Sant Josep", riu subterrani navegable més llarg
d'Europa.

propostes culturals
Llibres per a fer-nos pensar

Olga Briasco

“La lectura d'un bon llibre és un diàleg incessant en què el llibre parla i el ànima contesta”
La lectura és un altre àmbit de la cultura que volem potenciar des de l’Scouts Press perquè
la veiem fonamental per a no cenyir-nos al que ens aporten els mitjans de comunicació de
masses. La literatura comprén nombrosos temes però en esta ocasió volem acostar-vos
aquells llibres que potencien el pensament i la meditació, aquells que amb contes senzills i
propers ens fan reflexionar sobre el futur, la nostra forma de concebre el món o, simplement,
fer un exercici d'autocrítica i anàlisi.

Els temes que trobareu als distints llibres són:
Els canvis que es produeixen a la vida. El llibre de Spencer Jonson M.D. ¿Quién se ha llevado mi queso? És una
faula ambientada a un laberint ple de galeries en què els protagonistes (dos ratolins i dos lil·liputencs) han de cercar
el seu menjar, perquè ha sigut canviat de lloc i han d'afrontar el dur repte de modificar els seus hàbits. A través d'estos quatre personatges tan singulars els caràcters del ser humà es reconeixen. Amb aquest argument pretén ensenyarnos com adaptar-nos als canvis de la vida i a veure cada alba com l'inici d'un dia distint en el què la por no té cabuda per a aconseguir els nostres objectius.
Coneix-tte a tu mateix i confia en tu. Robert Fisher amb el seu llibre, El
Caballlero de la Armadura Oxxidada, narra la història d'un cavaller que
no pot desprendre's de la seva armadura per estar aferrada a ella.
Presoner de si mateix s'enrola en un viatge en què distints éssers fantàstics
li obligaran a reflexionar i analitzar el seu comportament per a intentar
que eixa armadura, símbol de la cuirassa del ésser humà, s'oxide i desaparegui. Un camí que es recorre per la maduresa i les barreres de les persones que impedeixen conèixer-nos són les claus per a demostrar-nos que
tot en esta vida és possible si confiem en nosaltres.
Tu ets la causa de la teva bona sort. Merlín cita als cavallers d'un regne i els conta que en una setmana naixerà en
el Bosc Encantat un trèvol que atorgarà una sort il·limitada a qui ho trobe. Dos cavallers accepten el repte i amb les
respostes sobre el trèvol que els donen els éssers del Bosc buscaran eixa bona sort o esperaran que li la porten. La
Buena suerte, escrita per D. Fernando Tries de Bes, també parla sobre les deu regles de la bona sort.
Jorge Bucay és potser l'autor més important en l'actualitat de llibres de "auto-ajuda" perquè compta amb una vasta obra literària. Seus són els llibres que constitueixen la sèrie "Fulls
de Ruta" ‘El camino de la autodependencia’ explica per què la independència no existeix i
la dependència no ens permet formar-nos com a individus. Amb aquest llibre pretén fer un
recorregut que culmina en la trobada amb un mateix. ‘El camino dell encuentro’ representa el descobriment de l'altre, de l'amor i del sexe; es desmitifiquen les creences sobre estos
àmbits i s'endinsa en les relacions familiars i sentimentals. ‘El camino de las lágrimas’ ens
invita a caminar a pesar de les pèrdues que tenim al llarg del camí de la vida perquè és
impossible ser feliç si no sabem deixar allò que ja no està. Tots busquem la felicitat i no
veiem més enllà del nostre horitzó i ‘El camino de la fellicitat’, ens demostra com la felicitat
depèn d'una recerca personal, una postura de compromís incondicional amb la pròpia vida.
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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. A poc a
poc anem pujant i divisant 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
(SITUADO A LAS ORILLAS DEL EMBALSE, A TAN SÓLO 105 KM. DE VALENCIA)

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
962 171 015 • 963 202 984
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