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Cada dia consumim milers de coses, no sols productes, també infor-
mació, sentiments, temps, relacions, idees, etc… Consumim d'una
manera ràpida, quasi mecànica, ja que no ens interessa gastar el nos-
tre temps en una anàlisi d'allò que consumim, o les raons de per què ho
fem.

Cal treballar més ràpid per a produir més, cal menjar més ràpid per
a tindre més temps, cal conéixer més informació per a poder saber més
coses, cal tindre més coses per a ser més feliços i com més consumim,
menys disfrutem d'allò que s'ha consumit. Arriba un moment en què  és
més important quant tenim que el per què ho volem, és a dir, el mitjà es
convertix en una finalitat en si mateix, i es dóna prioritat a la quantitat
en dretiment a la necessitat.

Des de l'escoltisme hem de ser conscients del què estem consumint, el
per què ho estem consumint i que conseqüències té eixe consum. Hem
de  treballar, no sols perquè el consum a tots els seus nivells es faça
d'una forma equilibrada sense accelerar els processos naturals de con-
sum, sinó també per fer-ho d'una manera coherent, conéixer les causes
i efectes del nostre consum i plantejar alternatives per a poder construir
una societat més responsable i menys capriciosa.

col.laboren:

NOTA: El Consell de Redacció de Scouts Press no comparteix necessària-
ment les opinions expressades pels seus col·laboradors. Es reserva el dret
a editar i resumir els articles enviats

Consum responsable
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Professor de Comunicació, Imatge i So.
Antic membre de l'AE Sant Jordi de l'Olleria

JULIÀ ENGO

ns fa la televisió més consumistes? Si ens feren ara
mateix aquesta pregunta la resposta no seria gens
fàcil. Pot ajudar, però no ha de ser necessàriament

així. Hauríem d'escarbar per veure com és la nostra socie-
tat, quin model de TV tenim, i quin paper li donem a aquest
mitjà de comunicació, per què la majoria tenim un aparell
d'aquestos a un lloc privilegiat del menjador, quin pes té la
tecnologia en l'actualitat… i un fum de preguntes més. Però
anem a pams.

Cada dia que passem per la pastisseria de baix de casa
vegem allà un dolç amb un paperet que diu 'Només per
5�'. I clar si el compràrem cada dia tindríem molts proble-
mes físics, i de roba també. Inclús pot ser que no el com-
prem mai per molt que el
vegem. Un altre cas. Sempre
que baixem del tren hi ha un
cartell que diu 'Exposició de
fotografies de Qualladó a
l'IVAM'. L'hem vist durant
un mes quasi tots els dies i
no hem anat mai.
Segurament si ens agrada la
fotografia hi anirem, però si
ens té igual, què farem?

En l'actualitat el model de TV que tenim a la majoria de
països del món és una televisió que emet publicitat per
poder pagar aquells programes que emet. Tant les priva-
des com les públiques que podem veure a les nostres cases
funcionen així. Una altra cosa són algunes cadenes públi-
ques, com la BBC, que funcionen sense publicitat, però que
es financien a través d'un impost que paguen tots els brità-
nics que tenen un aparell de televisió a casa. La TV val
diners de fer aleshores s'haurà de pagar, o bé ho paguem
a través d'impostos, bé ens abonem a una plataforma de
cable o de satèl·lit (on s'emet menys publicitat), o bé per-
metem que la publicitat talle els programes que estem

veient de manera gratuïta.
I d'altra banda, ens hem parat a pensar amb quin nivell

de mitjans de comunicació vivim respecte fa uns anys, no
massa? Les noves tecnologies estan modificant dia a dia el
nostre comportament. La televisió digital terrestre, on es pot
fins i tot saber els gustos de la gent que veu la TV (a través
del tipus de programes que veu habitualment) i quin tipus
de publicitat específic emetre de manera personalitzada
(una cosa semblant al que ja és habitual a internet), podrà
transformar els nostres hàbits i costums. La publicitat a la
TV deixarà pas a noves idees i missatges a l'estil de
Minority Report. El nostre entorn és un medi que ajuda a
consumir, de fet si no ho férem el sistema no aguantaria.

Si no comprem sabates, els
fabricants de calcer no en
faran, i no contrataran saba-
ters, que no podran comprar
menjar o roba als seus fills (i
faran per tenir-ne menys). I
aquestes persones hauran de
viure ajudades pel sistema de
cobertura social, que cada
vegada tindrà més deman-
dants…

La televisió no deixa de ser un mostrador més, una eina
més del sistema capitalista, que ens recorda a cada instant
que estem a una societat de consum. Al sistema comunis-
ta, però, també recordava que estaven a un altre sistema.
Així és que només amb aquesta explicació no ens valdria.

PS. La societat de consum es va crear ja fa molts cente-
nars d'anys, la TV és fruit d'aquesta societat, i ha estat cre-
ada per a donar-li més vida, entre altres coses no menys
importants. El que es pot fer, si no ens agrada, és aprofi-
tar les seues debilitats i encerts per elaborar-ne una de
millor. Les possibilitats són infinites.

E

“La  societat  de  consum  es  va
crear  ja  fa  molts  centenars
d'anys,  la  TV  és  fruit  d'aquesta
societat,  i  ha  estat  creada  per  a
donar-lli  més  vida,  entre  altres
coses  no  menys  importants”

La TV, el mostrador permanent
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COKE GÜEMES ERAS

Responsable de l’Opció País del MEV

esprés de tanta alienació i manipulació la gent
reacciona, i una de les lliçons apreses és que hui
els consumidors comencem a ser conscients del

nostre poder i com a tals consumidors votem tots els dies
triant els productes que comprem. El consumidor està
començant a entendre que amb el seu consum pot castigar
a empreses per la seua mala conducta enfront del medi
ambient, els seus treballadors o el seu comportament en el
Tercer Món. Però del negatiu cal passar al positiu i el repte
és que el consumidor puga recompensar a empreses amb
objectius socials, protectores del medi ambient i capaços
de millorar les condicions dels treballadors del Tercer
Món.

La particularitat del Comerç Just és que naix de l'en-
contre de tres nous subjectes: productor associat, mediador
facilitador i consumidor responsable i a més de l'encontre
entre el Nord i el Sud. Del Nord prové eixe nou subjecte
consumidor que pren "responsabilitat" i es fa capaç de diri-
gir la seua elecció de compra. Del Sud prové aquestos xico-
tets productors de família extensa, integrats en comunitats i
col·lectius de suport mutu, decidits a gestionar el mercat
dels seus propis productes. I d'ambdós, Nord i Sud, prove-
nen, finalment, un tercer subjecte que són les ONGD's que
es proposen acompanyar a ambdós subjectes en l'escala-
da per la seua emancipació i facilitar-los l'encontre direc-
te. Encara que quantitativament la massa de capital que
mou és molt xicoteta, el valor qualitatiu que té esta forma
de comerciar solidària i recíproca és immensa i promete-
dora. Per a dur a terme aquesta revolució del mercat,
aquesta revolució dels valors humans i de les relacions jus-
tes i equitatives, ambdós subjectes econòmics precisen, com
diem, d'un tercer que els pose en comunicació i siga "faci-
litador" d'eixe encontre. 

El Comerç Just és un moviment d'esperança i de futur,
però no serà alternatiu si s'integra en el sistema d'econo-
mia, de mercat i si açò succeïx quedarà reduït a mera retò-
rica.

Este risc aguaita també a la mateixa cooperació al

desenvolupament, on algunes instàncies i ONGD's han
optat per compartir el missatge solidari amb empreses
lucratives. La mercantilització de la solidaritat, la destruïx
perquè es tracta d'un valor no mercantil, d'un valor moral
que no pot canviar-se per diners o ser instrument de nego-
ci. El mercat no és neutral, és un instrument econòmic que
pot servir per a construir o destruir. Encara que és un mitjà
generador de grans diferències, pot arribar a ser també un
mitjà per al repartiment de la riquesa. El mateix que la
ciència pot ser dirigida per a la pau o per a la guerra.
Dependrà de la voluntat humana, però eixa voluntat és,
hui, de moment, la dels que controlen el món, o el que és
el mateix, els que controlen els mercats.

La solució per a un repartiment just de la riquesa no pot
vindre només de l'Estat ni de la cooperació al desenvolu-
pament, encara que aquestos aporten ajuda important. La
solució estarà també en altre model de mercat.

Quin paper juguem en tot açò? Viure el compromís per-
sonal i col·lectiu d'integrar en la nostra vida eixe model
alternatiu  i fer-se'l veure als nostres xiquets i joves, edu-
cant-los com a persones lliures i responsables, obertes i
solidàries, compromeses i crítiques, per a junts avançar en
la construcció d'una societat més justa, més lliure i més
humana.

El poder dels consumidors

Portada de una campanya de conscienciació de
comerç just promoguda per Setem.

D
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ARANCHA TORMOS BERNABEU

Consumisme als agrupaments
Formadora de l’EScola Lluerna

s propongo un ejercicio de observación: un sába-
do, en la reunión de vuestro grupo, fijad la aten-
ción durante un tiempo en la ropa que llevan los
niños y los adolescentes. Haced un recuento de las

marcas conocidas que veis en las zapatillas (ahora hacen
furor las Geox), observad cuántas de las chicas segura-
mente han comprado toda su ropa -incluida la interior- en
alguna de las franquicias del emporio Inditex (Zara, Pull
and Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Oysho).
Fijaos en los relojes, las mochilas, la bisutería… Haced lo
mismo con el kraal de scouters.

Si llegáis a conclusiones donde la palabra CONSUMIS-
MO  aparece, tal vez os apetezca hacer un segundo ejerci-
cio con la mirada.

En una acampada haced un recuento del material que lle-
van. Tipo de mochila y de saco, ropa de montaña, botas,
brújula, cantimplora, linterna… ¿Por qué se repiten deter-
minadas marcas? ¿ por qué van muchos tan sumamente
"preparados"? ¿es que van a soportar temperaturas extre-
mas, van a hundirse en la nieve o meterse en un río? 

La comida ya sería otro tema: todo tipo de papas y deri-
vados, refrescos, bollería industrial, barritas energéticas…

Si finalmente determináis que el CONSUMISMO es una
realidad innegable dentro de vuestro grupo scout, tal vez
haya llegado el momento de plantearse una serie de actua-
ciones de tipo educativo.

¿Que por qué? Ésa es la pregunta que nos hicimos hace
unos cuatro años en mi kraal de scouters. 

¿Por  qué  creemos  que  es  necesario  actuar  contra  el  conu-
mismo  en  nuestro  grupo?

Y aparecieron respuestas tales como:
- Todos nos hemos creado necesidades materiales que

antes no teníamos.
- Antes nos íbamos de acampada o campamento con

menos cosas dentro de la mochila y todo salía igual de
bien.

- Los chavales le conceden poco valor a sus cosas: si pier-
den algo, les da igual recuperarlo o no porque saben que
sus padres se lo volverán a comprar.

- ¡Nadie cuida el material de sección!
- No existe el cuestionamiento crítico de la sociedad del

bienestar: desconocen el término "comercio justo", poco
saben de la explotación infantil, no se han planteado cómo
es que las marcas de ropa más poderosas tienen precios
tan asequibles…

Esta clase de inquietudes nos llevó a poner en marcha
una serie de acciones pedagógicas con las que actualmen-
te seguimos trabajando:

- La inclusión del valor de la austeridad dentro del PEG.
- Lugar para el campa de verano: un año nos vamos a un

sitio que tenga instalaciones y en la siguiente ronda nos lle-
vamos nosotros la cocina, el comedor, las duchas, los fre-
gaderos, etc., y lo montamos todo.

- Comidas: evitamos llevarnos refrescos, papas,…
- Teléfonos móviles: ningún chaval se lo puede llevar a los

campamentos. Los scouters evitamos hablar con el nuestro
delante de ellos.

- Creación de un comité de acción social: se encarga de
preparar actividades de sensibilización y reflexión sobre
temas como el comercio justo, las marcas de ropa, la glo-
balización del comercio, etc., para todas las secciones.

Éstas son sólo algunas ideas, y todavía nos queda mucho
por hacer. 

Si en vuestros grupos ya estáis trabajando en esta línea,
¿por qué no os animáis a escribir y nos lo contáis?

“Si  finalmente  determináis  que
el  consumismo  es  una  realidad
innegable  dentro  de  vuestro
grupo  scout,  tal  vez  haya  llega-
do  el  momento  de  plantearse
una  serie  de  actuaciones  de
tipo  educativo”

O
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Ens  apropem de  nou  amb  el  ZOOM
Trobada  d’animadors  de  la  FEV

l 23, 24 i 25 de setembre passats els animadors de
la FEV ens vam retrobar en una activitat que ja ha

passat a ser tradicional: el Zoom, o el que és el mateix, la
Trobada d’Animadors de la FEV. En esta ocasió el lloc va ser
Almassora, a Castelló, on el Tramontana i la resta de mem-
bres de SdC ens van acollir com a casa. 

La trobada va començar el divendres, amb una obra de
teatre “Cabaret i Olé”, de la companyia Sense Acte Teatre,
que va servir per a animar l’ambient i riure’ns un poc.

El dissabte amaneixia un dia més mogut i apretadet, amb
la xerrada de Quique Falcó pel matí i els diferents grups de

treball i els tallers per la vesprada. Intens, però productiu. I
per la nit, per a desenboirar-nos de tanta feina, un poquet
de festeta a càrrec de dos grups de música: els alacantins
Àlazar i els castellonencs Panegírico Al Legado. 

El diumenge, després de l’eucaristia, continuavem amb la
feina: era el torn de celebrar l’assemblea de la FEV i de
posar en comú tot el treball fet el dia anterior. Vam ratificar
i aprovar el projecte Rebrot, i ens vam anar a casa amb la
sensació d’haver posat un poquet de la nostra part per fer
una federació més forta i unida. 

Redacció

A la imatge de l’esquerra, un grup d’animadadors fent una dansa. A la dreta, durant el taller de ‘Quina imatge projec-
tem a la societat?’

Tel.: 96 3741156 • www.lahoya.net/actio - Tel./ fax: 96 374 11 56 • albergue@actioactivitats.com • www.actioactivitats.com

ALBERG JUVENIL ecològic i bioclimàticecològic i bioclimàtic
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• CAPCAPACIDADACIDAD: 110 habitaciones de 4, 8 y 12 plazas.
• SERSERVICIOSVICIOS: comedor, salas para reuniones,

calefación, zona deportiva, amplias zonas de
juego, rocódromo y piscina

• ENTENTORNOORNO: 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

E
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a idea inicial de la què hem partit l’Equip
General de la FEV  des de que vam ser
triat és que si les tres associacions treba-

llem en conjunt podem realitzar un treball molt més
eficaç, sense haver de duplicar faenes i càrrecs. I
açò per a que els nostres agrupaments escoltes tin-
guen una educació de major qualitat i tots pugam
treballar pel canvi social. Esta meta no és fàcil,
però des de l’assemblea comptem amb una ferra-
menta que avança lenta però ferma: el projecte
Rebrot. 

El Rebrot és el projecte que defineix les línies de
treball de la FEV, va començar a gestar-se a la
ronda 2004-2005 i acabarà al 2007. Però per a
que estes línies de treball foren reals i possibles, havia de ser
un projecte que nasquera dels agrupaments. Per això,
durant el 2005 es va consultar als agrupaments quines coses
voliem que ferem entre tots  i quines haurien de ser les nos-
tres línies de treball. A partir d’ahi va eixir l’esborrany que
es va treballar al Zoom i que posteriorment es va aprovar a
l’assemblea de la FEV.

El Rebrot està dividit en tres parts diferenciadas i cadascu-
na d’elles té vàries àrees:

Gestió: com treballar por un funcionamient més eficaç de
la federació i de las associacions. Dividit en cinc árees espe-
cífiques:

- Tresoreria
- Secretarias tècniques
- Infraesctructures
- Relacions institucionals
- Comunicació

Opcions: com propiciar un treball amb els nostres xiquets
amb la major qualitat i el més complet possible. Dividit en set
àrees:

- Programa de Joves
- Educació ambiental

- Participació política i social
- Educació per al desencolupament
- Educació per a la salud
- Educació en la fe
- Promoció cultural

Estructura: Per a aconseguir una base ferma per a desen-
volupar todo allò que ens proposem en la Federació. Es tre-
ballaran sis àrees:

- Organigrama
- Estatuts i RRI
- Creixement
- Equip Humà
- Escola Lluerna
- Protocol

Cada àrea té diferents objectius i mitjans que s’aniran
renovant cada any, conforme anem assolint els objectius
proposats.

Som 5000 persones en la FEV i si cadascú aporta el seu
granet d’arena es poden aconseguir grans coses. No obli-
dem que "un somni que paga la pena tindre és un somni pel
que paga la pena lluitar".

El Rebrot es va aprovar a la passada assemblea de la FEV. Dalt, una
imatge de la ratificació del projecte.

fev
Rebrot, l’esperança  

d’un  nou  projecte

Paco Navarro

L
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A la imatge de dalt, Miguel Llofriu, Joan Maria Senent, Ángel Latorre, ponents de les con-
ferències, i Carlos Esteve, president de la FEV 

Redacció

ls passats 21 i 22 d'octubre al Saló d'Actes de la
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació es van realitzar
les Jornades  de  Treball  d'Educació  en  el  Temps  Lliure, orga-
nitzades per la FEV i amb la col·laboració de la Universitat
de València. Amb el subtítol de 'Orientacions  teòriques  i
propostes  d'intervenció', els objectius d'estes jornades eren
ambiciosos, però alhora necessaris: per una banda, es pre-
tenia aprofundir en les diverses corrents i metodologies edu-
catives aplicables a l'educació en el temps lliure. A més
també es volia analitzar i conèixer les diferents dimensions
que engloba el desenvolupament integral de la persona i
reflexionar sobre les característiques evolutives que confor-
men els diferents grups d'edat. I sobre tot, estes jornades de
treball anàven a ser la base teòrica, els ciments sobre els
quals contruir a la renovació del programa educatiu de joves
de la Federació d'Escoltisme Valencià. El Projecte Alba, com
ja sabeu,  és la plasmació d'esta renovació, que sorgeix de
la necessitat de renovar el programa educatiu, però respo-
nent a les actuals inquietuds i necessitats socials, medioam-
bientals, personals i familiars. 

A les jornades, dividides en tres parts, van participar des-
tacats professors de les Facultats de Psicologia, i de Filosofia
i Ciències de l'Educació, i a través de diferents ponències es
van anar donant orientacions al voltant dels models de per-
sona, de l'empatia, les corrents educatives, el mètode pro-
jectes i altres molts elements interessants per a la tasca d'e-
ducadors. 

Tant a les ponències com a les aportacions realitzades es
va donar un alt grau de concreció. Les jornades també van
servir de punt d'encontre per a les diferents entitats valen-
cianes que treballen l'educació en el temps lliure i que van
tindre l'oportunitat d'intercanviar impressions i compartir
maneres de treballar. I a més, van possibilitat la col·labora-
ció entre la Universitat de València i  la Federació
d'Escoltisme Valencià, una relació molt interessant que espe-
rem que continue. Esta col·laboració aportarà, sens dubte,
una gran rigor científic a la renovació del programa de joves
de la FEV.  

E



SdA, millor pojecte medioambiental

25 anys del Villalonga
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Javier Mora
President SdA

Isabel García
AE Villalonga

Javi Mora, president de SdA, en el moment de recollir el premi a la
Gala Provincial de Joventut.

El pasado viernes 21 de octubre Scouts de
Alicante  recibió de la Diputación de Alicante el
premio al mejor proyecto medioambiental dentro
del programa de Premios de la Juventud que orga-
nizan anualmente y que en este año ha celebrado
su cuarta edición.

El proyecto premiado, denominado “Ni una
gota de más” es un proyecto centrado en la con-
cienciación sobre un uso racional del agua, utili-
zando talleres, juegos y charlas con los jóvenes
con los que trabajamos y que estos a su vez sean
elementos concienciadores dentro de su entorno.

A L’AE Villalonga celebrem este any el nostre 25 aniver-
sari. El primer acte que vam tindre va ser un sopar amb foc
de campament, al què va assistir tota la gent que havia estat
a l’agrupament i va estar molt animat, amb moltes danses
preparades pels actuals animadors. Ells van posar l’entrepà
i l’alegria, i nosaltres la resta.

Al dia següent (diumenge 2 d’octubre), vam celebrar l’eu-
caristia tots junts a la parròquia dels Sants Reis, i a conti-
nuació vam anar a la casa de la cultura a inaugurar una
exposició de fotografia que resumia la vida de l’agrupament
en estos 25 anys. Vam ambientar la sala de l’exposició amb
tendes, motxilles i un video en el què es passaven les pel·lícu-
les que tinguem de recopilació dels 25 anys. En este acte es
va donar un pin commemoratiu al nostre fundador, amb

unes cartes d’agraïment i després va haver un dinar de cele-
bració, amb els corresponents discursos. L’exposició va estar
oberta al públic dos setmanes
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Israel Díaz

L’Osyris realitza jornades
de consum responsable

l último sábado de noviembre el grupo scout Osyris
organizó un encuentro vecinal con el objetivo de tra-

tar el tema del consumo responsable. Queríamos trabajarlo
en el grupo, pero también que estuviera abierto al entorno
cercano. Propusimos una actividad de dos horas y media, en
la que había una parte inicial en plenario. Se realizó una
presentación directa y explícita de la situación del comercio
mundial, de las relaciones de explotación laboral, del
saqueo de los recursos naturales, del gran insulto de la
deuda externa... 

Después  pasamos a una parte por grupos, divididos por
edades.

La edad de manada y tropa jugaron una especia de
"Oca" llamada "Camino Mundo", típico juego de tablero
pero con preguntas y pruebas relacionadas con el tema del
comercio justo y el consumo responsable. Al final del juego
canjearon los puntos conseguidos por productos de consu-
mo, y aquí se introdujo, a su nivel, la reflexión sobre el con-
sumo responsable. 

Los pioneros y rutas realizan una serie de dinámicas rela-
cionadas con el tema de la publicidad y la moda, sus prin-
cipales productos de consumo.

En estos dos grupos se favoreció la entrada de chavales
del barrio, para que participaran como un miembro más de
la rama durante esa tarde.

Los scouters, miembros del comité, padres y vecinos en
general trabajaron sobre el papel del consumidor adulto y el
educador. La pretensión fué discutir y generar estrategias
concretas para favorecer una educación comprometida con
los valores que fundamentan el movimiento de comercio
justo y consumo responsable.

Tras esto, se reanudó el plenario, donde cada grupo volcó
sus conclusiones, y se cerró el encuentro con un gran listado
de posibilidades de acción real para cada persona, sea

niño, joven o adulto.
Se hizo difusión por el barrio, repartiendo dípticos expli-
cativos en los claustros de profesores de colegios e insti-
tutos, en escuelas de adultos (Universidad Popular), en
asociaciones de vecinos y a todas las entidades vincula-
das a la Taula de Solidaritat del Centro de Servicios
Sociales de Benimaclet.
Para la realización del encuentro contamos con la ines-
timable colaboración de Setem, una federación de
ONGD´s que desarrolla actividades y talleres educativos
sobre el tema, entre otras muchas intervenciones.
Para cualquier consulta sobre la actividad, si os animais
a plantear algo similar en vuestros grupos, no dudeis en
consultarnos.

E

A la imatge de dalt, la portada de la ‘Guía para el con-
sumo responsable de ropa’, editada pel Centre de
Recerca i Informació en Consum i la ONGD Setem, que
va col·laborar amb la Jornada de l’Osyris.
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¿Ya han pasado diez años?
Oscar e Isa
AE Polaris

uelvo la vista atrás y compruebo con asombro
cuanto a cambiado mi vida en estos diez años. Por
aquel entonces ni yo, ni los que me conocían bien

hubiéramos apostado que me involucraría tanto en el grupo
que casi pasaría a ser una prioridad en mi vida.

Desde que este mundo se cruzó en el mío mi forma de ver
la vida ha cambiado, mis amigos, mis circunstancias per-
sonales,... todo,... y muchos pensareis ¿pero que me estas
contando? Pero es cierto, quizás no sea el/la más indica-
do/a para expresaros lo que significa ser parte de esta
familia pero creedme si os digo que para mí mi grupo es
como mi otra familia.

No es fácil, y seguro que muchos lo entenderéis, el hecho
de involucrarte en la vida de unos niños, de que parte de su
tiempo seas tu su referente,... como tampoco es fácil tener
una agenda tan ocupada como la tenemos cualquier scou-
ter y encontrar siempre un lugar para disfrutar de la com-
pañía de los chavales.

Vosotros podéis pensar que en vuestro caso, es exacta-
mente igual como el mío,... todo es posible, pero yo escri-
bo por lo que siento ahora y os digo que para mí el Polaris
no es solo un lugar donde desahogarme, pasar el tiempo
libre o ir de campamento. El Polaris, por suerte, o por des-
gracia, en la actualidad lo conforman muy pocos chavales,
tan pocos que muchos de los que leéis este articulo pensa-
rías que lo mas conveniente sería cerrarlo e intentar involu-
crar a estos jóvenes en otras asociaciones donde tuvieran

más gente. Pero lo que no sabéis es que este mismo pensa-
miento ya nos lo hemos hecho 

nosotros mismos, esta pregunta ya se la hemos lanzado a
éstos chavales y su respuesta ha sido muy contundente.
Ellos son los que forman y dan vida al grupo, cada uno de
ellos ofrece y da a sus compañeros todo lo que puede y más
para seguir ahí, para que no se vayan y seguir disfrutando
juntos de estos momentos...

El AE Polaris ha visto como crecía hasta el punto de tener
lista de espera de niños que querían formar parte de el, ha
dado cobijo a grandes proyectos con la misma ilusión que
ahora intenta sobrevivir.

Todos nos reunimos hace unos días para celebrar el Xº
aniversario de nuestro segundo hogar, compañeros, padres

y amigos disfrutamos de una noche de recuerdos y espe-
ranzas, confidencias y puestas al día de aquellos que un
día formaron parte activa del grupo.
Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto, un claro reto de
futuro que esperamos sepamos afrontar con las mismas
ganas con las que todos los sábados estos chavales acu-
den a nuestros locales a regalarnos un poco de si mis-
mos.
Gracias a Iván por todo lo que nos dejó compartir con el,
no te olvidaremos.
Gracias a Maria, Carmen, Esther, Rubén, Karen, Kike,
Jorge, Adry, Vadik, Eli y Marina, por estar ahí. Porque
gracias a vosotros también nosotros estamos aquí.

V

10º aniversario del AE Polaris
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Esports d’aventura
IInnffoorrmmeeuu-vvooss   aa ::   961  235  076  -  606  362  772

www.avenspor t . com /  www.hocescabr i e l . com

Atreviu-vos amb 
les aigües braves

del riu cabriol
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Hoces del  Cabriel
ALBERG RURAL

• Habitacions de 2, 4 i 6 persones amb bany
• Bar-cafeteria

• Menjador-restaurant
• Sala de usos múltiples

fev
En record a Ivan

Hace unos años Iván, éste chico que veis
en la foto entró en el Agrupament Escolta
Polaris, ha formado parte de él hasta
hoy, la enfermedad lo ha apartado de
nuestro lado,... valgan estas palabras
como apoyo a sus padres y hermano:

Patro, Félix, Rubén:
¿Como deciros lo que sentimos sin haceros recordar

todo lo vivido?
¿Como haceros llegar nuestro apoyo y cariño sin ahon-

dar en la herida?
Para nosotros es muy difícil expresarlo, se nos hace

especialmente difícil porque ya hace muchos años que
nuestras vidas tomaron rumbos paralelos.

Hace casi 7 años que nuestros caminos se cruzaron... y
la de curvas que hemos sorteado, montañas escalado,
abierto senderos y ríos cruzados juntos!

Hoy acontecen recuerdos, vivencias, sueños,... no solo
de vuestro hijo sino también de nuestro amigo y compa-
ñero de camino.

En él hemos visto reflejados nuestros consejos, ense-
ñanzas,... confidencias e ilusiones que hemos compartido

y que nos han ayudado a crecer, a formarnos como per-
sonas,... desde el lobato despistado y revoltoso al trope-
ro enamorado, soñador e inconformista.

Todos y cada uno de nosotros guardamos muy dentro,
cerca de nuestro corazón su paso por el grupo, su caris-
ma y sobre todo las ganas locas de pertenecer a esta
pequeña familia que formamos y de la que todos somos
parte activa, insustituible y personal.

Dios ha querido que hoy falte uno de los pilares de
nuestra familia...

Sus risas y travesuras han dejado un vacío que será
muy difícil pase inadvertido.

Seguro que en nuestro recuerdo quedara siempre su
persona. 

Te echaremos de menos!

AE Polaris
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La pàgina web de la FEV està també canviant. Un
equip d’informàtics hi està  treballant de valent des de
ja fa uns quants mesos i molt prompte la podreu visitar.
Del que es tracta és de fer una web que siga actualit-
zable des de la seu, de manera que els documents, con-
vocatòries i tota la informació que generem la pugau
trobar immediatament a la web. A més, si es registreu
a la web, també podreu vosaltres mateixos pujar con-
tinguts, que després es validaran.

Açò es podrà aconseguir gràcies al sistema que
implantaran a la nova web, el Joomla, que permet
pujar els continguts d’una manera molt senzilla i intuiti-
va. Este sistema és software lliure, o siga, que està a l’a-
bast de tothom sense haver de pagar llicències, i és una
evolució de Mambo. (si voleu ampliar informació sobre
este sistema, podeu visitar www.mambopensource.org)

Però per als nostàlgics de la pàgina actual i de les
anteriors versions, actualment podeu trobar un apartat
a la web on es mostra la seua evolució que al llarg dels

anys.  Tots estos canvis han sigut gràcies a una perso-
na que ha dedicat molt de temps, Àngel Sanchez, que
amb la implantació de la nova web deixarà de ser el
webmàster de la FEV. A ell i a tots els que hi han
col·laborat, gràcies per tot!!

un forat a la xarxa
Nova pàgina de la FEV: www.scoutsfev.org

La FEV canvia d’imatge
Diuen que any nou, vida nova... A la FEV, almenys ens quedem amb identitat
corporativa nova, perquè com vos vam anunciar a l’assemblea estrenem nou
logo al 2006.

Imatge de la segona web de la FEV

Potser molts vos preguntareu: I per què este canvi? Des de l’Equip de
Comunicació de la FEV ja fa temps que veiem la necessitat de reorganitzar
el logo de la FEV, que al llarg del temps havia patit algunes variacions
segons les diferents associacions, els usuaris, les aplicacions,... I hem
aprofitat esta reorganització per a donar-li una imatge un poc més
actual, propera, dinàmica i jove.  Com voreu, tant la tipografia com la
composició van en eixa línia, tot i mantenent allò essencial que ens iden-
tifica: la flor de lis i la bandera

Per a que tots els agrupaments tingau a l’abast el nou logo, vos farem arri-
bar un CD amb les diferents aplicacions

Esperem que vos agrade!!
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Totxo Riquelme
Carmen Tramoyeres

Corría el año 1985 cuando 4 grupos scouts decidieron
juntarse pon un fin común, bajo unos ideales, y fue enton-
ces cuando dieron forma a Scouts de Alicante. Ahora,
después de 20 años, somos unos cuantos mas y hemos
decidido celebrarlo por todo lo alto. Una de las acciones
que hemos decidido para celebrar este aniversario ha
sido la organización de la Asamblea de MSC, qur tuvo
lugar el pasado 28, 29 y 30 de octubre. 

Como evento festivo, lo celebramos por todo lo alto con
los coordinadores de grupo en una cena en el Castillo de
Santa Bárbara, donde entre amigos y bailes dimos una
inmejorable impresión a las instituciones que vinieron a
saludarnos. Pero al margen de lo festivo, durante el resto
de los tres días de la asamblea y en los meses previos al
encuentro, hemos logrado un fuerte impacto institucional,
lo que indudablemente nos está ayudando ahora para
poder sacar nuestros proyectos adelante.

El lema de la asamblea era ‘Un movimiento en transfor-
mación’ y tuvo un espacio de reflexión importante el sába-
do por la mañana, con la ponencia de Ferran Guimaraes
y Mario Díaz titulada ‘Política Scout Mundial’ (podéis
encontrar la ponencia completa en la revista ‘Kraal’, del
MSC). El domingo se celebró la parte estatutaria de la
asamblea: era dl turno de presentar el informe de gestión,
el plan de acción 2006 y los presupuestos. Pero también
de las despedidas y los relevos. Así, Pau Noguera dejaba
su cargo de comisario internacional del MSC y en su lugar
entraba José Antonio Guardiola, de Scouts Católicos de
Murcia. También se despidió Antoni Fullana, consiliario
del MSC, aunque sin relevo en el cargo. A los dos,
muchas gracias por su tiempo y dedicación. A todos los
demás, esperamos veros en la próxima cita, Tenerife!

msc
Assemblea MSC a Alacant
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AUTOCARES

EFICACIA,  
SEGURIDAD  

Y  PRECIO• Servicio discrecional
• Colegios-fábricas
• Visitas culturales

¡¡¡¡  PPRREECCIIOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  AA  GGRRUUPPOOSS  SSCCOOUUTTSS!!!!

TEL. 963 560 895 •  TEL. MÓVIL: 610 402 243   FAX: 963 720 225

l 29 de juliol a les 10 del matí 125 scouts de la
FEV partien cap a Chelmsford, Anglaterra, per a
gaudir d'una trobada inoblidable que comparti-
rien amb 10.000 joves més de tot el món. D'eixos

125 joves, al voltant de 50 erem de l'AE Sant Jordi de
l'Olleria. Amb nosaltres estaven els escoltes de La Gola,   El
Marquesat, Valldigna, Argila, Sant Vicent i Jaume I, amb els
què vam compartir molts bons moments.  

A Chelsmford,  un xicotet poble a prop de Londres, durant
12 intensos dies, ens esperava l'Eurojam, un macroencontre
scout que reuniria a més de 10.000 joves d'entre 11 i 18
anys, acompanyanys dels seus respectius animadors, provi-
nents de 60 països diferents. 

Dormiriem a un gran parc habilitat per a l'ocasió, com un
campament més dels molts que ja haviem anat, sols que
l'Eurojam era molt més que això. Hi havia una gran oferta
d'activitats, que feien que cada dia se'ns fera massa curt.
Des de matí fins a la nit (seguint l'horari anglés, això si!),
podiem realitzar tallers preparats pels diferents països parti-
cipants, com ara els de fer massa de pa, pintar rajoles, jocs
d'altres països, cordes de colors,... Per la nit hi havia també
activitats i vetlades, on altres països ens van ensenyat les
seues danses, cançons o balls típics. I també hi havia
moments per al temps lliure, en que què poder conèixer a
altres escoltes de països tan llunyans com Azerbaiyán,
Eslovàquia o Ghana. A més, hi havia dies especials, en els
que que vam poder realitzar un dia de servei a la comuni-
tat, o fer activitats aquàtiques a un llac immens... I també cal
destacar la celebració del Dia d'Europa, en el què ens vam
estrenar com a cuiners professionals de menjar típic espan-

yol (quin èxit, el de les nostres truïtes de creïlla!!). 
I com no podia ser d'una altra manera, la nostra presèn-

cia es va fer notar en tot moment, fins i tot amb les activitats
programades. Així, un dels tallers que els participants
podien realitzar va ser el de de danses i jocs tradicionals
valencians, que van muntar dos dels escoltes de l'Olleria. A
la carpa on es feia este taller hi havia un recorregut per la
història del Ball dels Locos i de la seua recuperació, així com
dels castells, com es fan, les tècniques,... Es podeu imaginar
a un grup d'escoltes alemanys i xinesos aprenent el Ball dels
Locos? 

Però finalment, i com sempre passa als campaments, quan
més a gust estàs,  arriba l'hora de la tornada. Era el moment
de recollir-ho tot, de demanar les adreces als amics que
haviem fet, d'intercanviar les panyoletes.... El dia 12 d'a-
gost, a l'aeroport, tots portàvem sobrepés a la motxilla. Però
sobrepés d'il·lusió, d'amistat, de rises, de records, d'expe-
riències inoblidables... I què hi ha millor que això??

AE Sant Jordi

internacional

Crònica de l’EUROJAM

E
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i!  Jo vaig anar i el millor de tot és que tornaré l'any
que ve.
Potser penses que jo estic un poquet boig o que no

se el que dic, però si vas vindre segur que em dones la raó.
Enguany la Fundació Sant Jordi es va plantejar un canvi en
la idea del sopar per fer-ho mes atraient, i ho va aconse-
guir. La idea de fons era apropar el sopar a la gent en
actiu, als agrupaments i equips que a diari treballen per fer
de l'escoltisme la millor ferramenta per a educar en el temps
lliure.

Un sopar que a més a més aprofitara per a ajuntar a tots
aquells antics animadors i amics. Per trobar-nos amb antics
animadors ( "¡¡pero si tu eras un niño!!", vaig tenir que
escoltar), i fer de pas memòria d'un temps que ni millor ni
pitjor ja és passat.

El lloc on es feu el sopar fou senzillament meravellós. El
Monestir de Sta. Maria de la Valldigna és un lloc molt bonic
i a mes estava molt ben ambientat a l'estil medieval. A la
sala es combinaren el bon gust amb la senzillesa, per tal
d'aconseguir fer un bon sopar sense que fóra necessari
anar a una sala de festes. Ací cal agrair el gran treball que
des de l'agrupament Valldigna es va fer a la cuina.

La participació fou tot un èxit: ens juntàrem al voltant de
200 persones segurament més entre gent sopant i gent
col·laborant. Vam tindre el luxe de rebre la visita de les

principals autoritats de la comarca i també de la diputada
del congrés Carmen Alborch que s'interessà prou per l'es-
coltisme i que va fer entrega d'un dels premis de la nit.

La nit es va passar prou ràpida i sense adonar-me ja està-
vem en les postres entregant els premis fundacionals. Pense
que ha segut tot un encert la convocatòria dels premis de
fotografia i de iniciativa escolta. Ha servit per apropar la
Fundació als agrupaments i de pas fer que molts perguen la
por a vindre al sopar encara que fóra amb l'excusa de
rebre un premi.

Enguany el Premi Sant Jordi honorífic fou per a la
Fundació Enric Montoliu pel seu compromís amb la natura,
premi que va recollir, amb emoció, el propi Enric Montoliu,
president i creador de la Fundació. Els altres premiats de la
nit foren els rutes de l'agrupament X-El Pilar i l'agrupament
Jamboree per les seues iniciatives escoltes; i escoltes dels
grups Sant Joan de Massamagrell i San Jordi de l'Olleria
per les seues fotografies.

Amb el típic cant de l'hora dels adéus va concloure la nit,
amb la sensació generalitzada de que havia estat un èxit, la
gent es va retrobar i es va sentir a gust i de bon segur repe-
tiran l'any que ve. La meua sensació particular fou que a la
gent li havia agradat este nou estil de fer el sopar i que en
esta direcció s'ha de fer el proper any.

Carlos Guinot
Antic animador del GS X-El Pilar

fundació Sant Jordi
Jo vaig anar al Sopar Sant Jordi!!

S

A dalt, imatge dels premiats este any per la Fundació Sant Jordi



ls cursos que oferta l'Escola Lluerna es van ini-
ciar el 29 d'octubre amb una novetat: en esta
ocasió van ser federatius. És la primera vegada

que el curs de Continguts Bàsics de l'Escoltisme (CBE) s'o-
feria a tots els participants sense dividir-los segons la
seva procedència. El que va parèixer una empresa un
poc complicada pel nom d'assistents (unes 70 persones)
ha resultat ser tot un èxit tant per la participació com per
l'organització.

Davant de la pregunta què t'emportes dels cursos? La
resposta generalitzada era la convivència, l'enriquiment
amb persones d'altres grups que tenen unes tradicions o
formes de pensar diferents als teus i que complementen
la formació adquirida en el teu grup o en el CBE. També
ha sigut enriquidor intercanviar propostes o experiències
entorn als problemes que troba la gent als seus grups i
que, d'altra banda, són pareguts als teus. Tampoc cal
oblidar les rialles comptant anècdotes de la nostra esta-
da en les diferents branques o experiències i situacions
còmiques de ara que som monitors. 

Aquesta experiència contribueix a l'esperit de federa-
ció que tant havíem oblidat perquè sempre som més pro-
picis a mirar cap a la nostra ciutat i oblidem que les
altres associacions també formen el que denominem FEV.

L'ambientació d'aquest primer curs ha sigut la venera-
ció al Gran Muñeco, que havíem de combatre-ho amb
les millors armes que té el escoltisme: Llei i Promesa, La
Carta Escolta i tots aquells valors i ideals que integra l'es-
coltisme. Els participants van ser dividits segons famílies
i en funció d'elles els educadors van organitzar les acti-
vitats i sessions. Al final el curs va terminar com els con-
tes més populars: el Gran Muñeco fou derrotat, l'escol-
tisme va triomfar i els participants s'emportaren a casa
un manoll de records, vivències i experiències que espe-
ren continuar compartint en la resta dels monogràfics
perquè encara hi ha molt de aprendre i de viure als cur-
sos.

17

escola

Olga Briasco
AE Iter

E

Uns cursos més federatius
que mai
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Objectius:
- Conèixer les condicions de treball dels treballadors dels països del Sud en el sector

de la indústria tèxtil
- Entendre la relació existent entre les condicions d’explotació que pateixen gran part

dels treballadors tèxtils dels països del Sud i les nostres opcions de consum en els països
del Nord

Duració: 30 minuts

Desenvolupament:
Durant la dinàmica tant l’educador com els alumnes adoptaran diferents rols.

L’educador tindrà el rol del patró de la fàbrica, mentre que els alumnes adoptaran el rol
de treballadors de la maquila amb una diferència: per una part  una portatan prou de
temps treballant allí i tindran com objectiu  orgabitzar-se i reclamar els seus drets, men-
tre que, per l’altra part, altres treballadors acaben d’entrar a treballar i l’únic objectiu
que tenen és aconseguir un sou (per sicotet que siga) i conservar el treball. 

Per a que cada participant sàpiga quin és el rol que li toca representar sense que els
altres ho sàpiguen, al principi es repartiran unes fitxes a cadascun que indiquen el paper
a representar i els seus objectius. 

Reflexions:
- Què sensacions has tingut durant la dinàmica?
- Situació dels treballadors del Sud i causes d’esta situació

Comentaris:  

Tot seguit vos presentem dos fitxes per a treballar la consien-
ciació del comerç just amb els vostres xiquets. Les dinàmiques
les hem extret de la campanya ‘Hay roba que incomoda’, que
realitza Setem, una ONGD que té com a objectiu la sensibilit-
zació de la societat davant les desigualtats Nord-Sud. Si desit-
geu més informació sobre les campanyes que hi realitzen,
podeu cridar al 963 153505, o escriure a setemcv@setem.org

La  Maquila

Dinàmiques  de  Comerç  Just
Redacció
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Objectius:  
- Descobrir les desigualtats Nord-Sud
- Conèixer el paper de les multinacionals en este

comerç
- Apropar-se a comprendre els principis que

regeixen el comerç just
- Foment de l’empatia, posant-se en el lloc dels

diferents estadis de la cadena de consum, intentant
apreciar els desequilibris comercials

Duració: 30-40 minuts

Desenvolupament:
Es fan grups amb 5 papers diferents: treballadors

d’una cooperativa tèxtil, intermediari local, empre-
sa transnacional, majorista i minoristes

Es reparteix a cada grup una targeta en blanc on
podran apuntar el preu (10 minuts) 

Cada grup reclama els diners que li corresponen

del preu d’una camiseta, es sumen totes les quanti-
tats i si passa de 10 euros, el grup es reuneix de
nou per a reajustar el preu (5 min.) (Açò es farà les
vegades necessàries fins ajustar el preu).

Cal tindre en compte que la negociació NO és
oberta, cada grup sols pot negociar amb els grups
que tinga a la seua esquerra i a la seua dreta,
seguint este esquema: treballadors d’una coopera-
tiva tèxtil - intermediari local- empresa transnacio-
nal - majoristes - minoristes.

Quan s’ha aconseguit que la suma dels diferetns
siga de 10 euros, cada grup representarà la seua
quantitat retallant un tros de la camiseta sobre la
que es negocia.

Reflexions:
Com t’has sentit?
Opinions personals
Comentaris:

El  preu  just
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Carles Sánchez

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

ALQUILER sin conductor

COCHES  /  MINIBUSES  /  FURGONETAS  /  CAMIONES

areix mentida, però es cert. Com si d'un resultat de
futbol es tractés, hem aconseguit sortir del túnel al
que vàrem entrar fa 5 anys. Certament, no creiem

poder arribar a la situació actual. Com hem dit, fa 5 anys
vam entrar en una espiral descendent a conseqüència de
les males intencions del responsable de la parròquia, que
ostenta la titularitat d'uns locals adquirits amb diners del
barri i per al barri, no per a la seua explotació. El fet es

que desprès de mentides i males arts, haguérem de deixar
el local que era nostre des de feia 8 ó 9 anys i on duiem
a terme, amb més encert o menys, la tasca educativa que
ens identifica, l'escoltisme. 

Així doncs, imagineu el panorama any i mig desprès de
la primera amenaça d'expulsió: allò pareixia ‘Operación
Triunfo’. Com que aguantàrem prou, ens doná temps a
buscar, però sense cap altra solució que la compra d'un

P

XàtivaAE Jamboree
A.E.JAMBOREE 1 -  0 RESTA DEL MóN

~
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i el seu entorn

A la pàgina anterior i sobre estes línies, imatge del Jamboree al campament de Montes Universales i a l’inici de esta ronda.
Després d’una mala època, el Jamboree torna a resorgir. Entre altres projectes,  volen col·laborar amb la restauració de la
Serra Grossa, per la qual cosa han rebut el 2n Premi Emili Beüt a la iniciativa escolta.

local, i ja us podeu imaginar que 20
persones que formaven el grup no
anaven a hipotecar-se d'aquesta
manera. A més, aquesta era la solu-
ció més recurrent i no precisament de
cap desconegut o neòfit, però com
que ni les institucions públiques xati-
vines, ni l'associació de veïns amb la
que solíem col·laborar ens volgueren
donar suport, sols ens quedà conti-
nuar lluitant i buscant. A la fi, un cen-
tre escolar, el nostre centre, al que
quasi tots nosaltres hem assistit ens
obrí les portes, però un poc.
Començàrem per tindre un lloc on
deixar els "trastos" i au, però gràcies
a l'AMPA del centre que és molt acti-
va i amb seny, aconseguírem poder
reunir-nos els dissabtes sota sostre,
amb la qual cosa nosaltres ja hi està-
vem contents. Ara sols ens faltava

començar a treballar. 
A partir d'eixe moment, les coses

començaren a millorar. Fa tres anys
que estem en el local de l'AMPA del
Col·legi  públic  Jacint  Castanyeda, de
forma provisional segons l'acord
pres per totes les parts, direcció del
centre, AMPA, regidor d'educació i
l'AE Jamboree. 

Realitzem activitats obertes a tot el
centre escolar i el barri, contacontes,
campaments, setmanes culturals,
sopars de fi de curs....... i tot el que
ens queda. Però ara en som més de
60 i la problemàtica del cau s'ha tor-
nat a fer patent, ara no cabem i ens
sortegem els espais més grans.

Abans de tots els problemes esti-
guérem prou actius a nivell de
comarca i ho hem intentat a nivell
federatiu. Des de fa huiy anys som

membres actius del Consell de la
Joventut de Xàtiva, hem ostentat la
presidència i ara formem part de la
permanent. Sempre estem preparats
per col·laborar, però el fet de ser sis
o set scouters també ens marca els
límits. 

Aquesta ronda l'hem començada
molt animats i el proper 17 de
desembre realitzarem una festa de
Nadal al col·legi. Per altra banda
ens hem incorporat a les iniciatives
de la campanya Pobresa Zero, ence-
tem un projecte de restauració a la
zona cremada de la Serra Grossa i
els pioners ja treballen sobre una
empresa que els durà a conèixer part
de la ruta transpirenaica.  És a dir,
anem amb molta força i sols sabrem
que ens depararà el futur quan ho
aconseguim.
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el personatge

ENTREVISTA amb
patricia  marco  i  david  torres

Responsable  de  la  tenda  de  comerç  just  d’Intermon  i  voluntari  de  l’Àrea  de  Cofinançament

Intermón-Oxfam és una ONG que, com els
escoltes, vol contribuir a canviar el món. Una
de les maneres que utilitzen és el comerç just,
una forma d’ajudar a milers de persones del
països pobres a valer-se per elles mateixes i
tindre una vida digna. Per a saber més sobre
les coses que fan, hem anat a parlar amb
Patricia i David a la tenda de comerç just de
València. Patricia Marco porta 10 anys al
front de esta tenda. David Torres solament fa
10 mesos que treballa com a voluntari de l’À-
rea de Cofinançament, i a l’igual que
Patricia, és un apassionat per tot allò que
envolta el comerç just i el consum responsa-
ble.

1.  En  què  consisteix  el  comerç  just  i
quins  són  els  seus  criteris?
El comerç just és una alternativa al
comerç tradicional que té en compte
no solament criteris econòmics sinò
també socials i medioambientals. És
una forma de cooperació amb els
països del sud que consisteix en com-
prar productes amb unes condicions
especials. Nosaltres treballem amb
grups productors (cooperatives, prin-
cipalment) dels països del sud en con-
dicions especials: des d’ací els donem
suport tècnic, els paguem per avançat
en molts casos fins el 50%, i a canvi
es demanen unes condicions laborals
determinades: que hi haja igualtat

entre els homes i les dones, que es
tinga cura del medi ambient, que no
treballen xiquets, que es respecten els
drets laborals, que s’organitzen pre-
ferentment en cooperatives i que tin-
guen un salari just. Nosaltres els
demanem un preu just pels seus pro-
ductes, de manera que ells puguen
cobrir les seues necessitats, d’acord
amb el nivell de vida del país en qües-
tió. 
Quin  és  l’origen  d’este  moviment?
El moviment del comerç just es va
comerçar a gestar a Holanda, cap als
anys 80. Allí està molt desenvolupat,
i en qualsevol supermercat es poden
trobar els productes de comerç just.

Ací a Espanya, en el cas d’Intermón,
es va comerçar a treballar fa 10 anys.
L’origen d’este moviment està en les
organitzacions humanitàries que
estaven establides als països del sud i
buscaven mitjans sostenibles per a
que estos països pugueren desenvolu-
par les seues capacitats, baix el lema
de no donar ajuda, sino mitjans per a
desenvolupar-se.

2.  A  quins  països  Intermon  té  obertes
línies  d’acció  amb  el  comerç  just  ?
Intermón treballa a 32 països i té 73
grups productors a Amèrica, Àsia i
Àfrica. A l’hora de buscar nous grups
productors, es té molt en compte l’ín-

Per Carmen Tramoyeres 

Patricia i David, a l’interior de la tenda d’Intermón, al carrer
Marqués de Dos Aigües núm 5 de València.
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dex de desenvolupament del país en
qüestió, i es dona prioritat als grups
productors de països on l’índex és
baix i on puguen treballar dones, que
són normalment les que tenen pitjor
situació. A Àfrica, per exemple, és
complicat, perquè no hi ha tanta cul-
tura cooperativista com a Amèrica. 

3.  Quins  productes  de  comerç  just
podem  trobar  i  a  quins  establiments?
Els productes els podem adquirir
sobre tot a les botigues de comerç just,
com la nostra d’Intermón o d’altres
ONG’s com Setem i inclús de particu-
lars que estan sensibilitzats amb
el tema. Però per avançar amb
el comerç just és important que
els productes estiguen a l’abast
de tothom, no solament a les
botigues de comerç just que es
troben a les ciutats, és a dir, que
els consumidors els puguen
adquirir també als supermercats
i a les grans superfícies. De
moment Intermón és l’única
organització que distribueix
xocolate i café als supermercats,
fins i tot tinguem una persona
encarregada de la distribució
als supermercats. En podem comprar
a, per exemple Consum, Caprabo,
Eroski, Carrefour... Dos de les cade-
nes més conscienciades són Consum i
Alcampo, que organitzen fins i tot set-
manes del comerç just. De totes mane-
res, podeu presionar un poc els super-
mercats i si no trobeu productes de
comerç just,  demaneu-los, perquè si
els encarregats dels supermercats
veuen que hi ha demanda, atendran
les vostres peticions.
Respecte el tipus de productes, són
principalment d’artesania i alimenta-
ció. Ara també hem encetat una línia
de productes de cosmètica i higiene
personal que està anant prou bé. Per
a reconèixer més fàcilment els produc-
tes de comerç just, hi ha un segell de
qualitat anomenat FLO, que certifica
que eixe producte ha estat elaborat

seguint els criteris del comerç just. 
A més, una altre objectiu que tenim és
que les empreses dels països del nord
es sensibilitzen amb els criteris del
comerç just. Es a dir, que les subcon-
trates que tenen als països dels sud
contemplen esta filosofia. És molt
important que la gent conega i es pare
a pensar que hi ha darrere de les
esportives que s’ha comprat, encara
que  moltes vegades la informació no
es troba fàcilment. Ací entra el tema
de la responsabilitat social corporati-
va, que intentem que es treballe a les
empreses.

4.  El  Nadal  és  una  època  en  la  què
es  fan  moltes  compres.  Són  estes  com-
pres  solidàries?  Afavoreix  també  al
comerç  just?
Sí ens afavoreix, la campanya de
Nadal és també molt bona per nosal-
tres. Tot el món fa regals, però
almenys este és distint. La idea és que
si regalem productes de comerç just
estem fent un doble regal: per una
banda, a la persona que estimes, i per
l’altra al treballador que l’ha produit.
És l’altra cara del consumisme.

5.  Quin  és  l’impacte  del  comerç  just  al
territori  espanyol?
La penetració del mercat ací és enca-
ra molt baixa comparada a altres paï-
sos d’Europa com per exemple
Holanda i Suïssa. Però així i tot, va en
augment, i creix un 3% cada any, a

mesura que les grans superfícies es
van conscienciant.

6.  Quines  raons  donarieu  als  lectors
de  l’Scouts  Press  per  a  que  consumiren
productes  de  comerç  just?
Primer que res, els diria que vinguen a
conèixer la nostra tenda, perquè hi ha
molts productes diferents, exòtics i que
no són tan cars com la gent es pensa.
És més, la relació qualitat-preu és molt
bona. Els productes d’alimentació i
cosmètica tenen molta qualitat, ja que
passen per molts controls. I sobre tot,
els diria que comprant estos productes

ajuden a una persona a viure
d’una manera digna, i s’obrin
vies de mercat per als països
pobres. 

7.  Com  podem  els  escoltes  con-
tribuir  a  que  la  societat  es  sensi-
bilitze  envers  el  comerç  just?
Als escoltes vos diria que ens
podeu cridar per a fer activitats
de sensibilització sobre comerç
just, de igual manera que fem a
les escoles. Podeu vindre a fer
una vista a la tenda, a que fem
una xerrada per als vostres

joves, vos podeu endur productes i
vendre’ls als vostres pobles o
barris,.... 
A més, també podeu actuar com a
agents multiplicadors, és a dir, contar
a la resta de la gent del vostre entorn
què significa el comerç just i que així
es multiplique l’efecte.
Una altra cosa que volem dir és que el
consumidor té més poder del que es
pensa, perquè té l’última paraula a
l’hora d’adquirir el productes. No
oblidem el cas de Nestlé: quan els
consumidors en van enterar de que li
reclamaven un deute a Etiopia de mil
milions, van fer un enviament massiu
de correus electrònics i van bloquejar
els servidors de la multinacional.
Nestlé ens va cridar per a veure qué
estava passant i finalment van condo-
nar el deute.

si  regalem  productes  de
comerç  just  estem  fent  un
doble  regal:  per  una  banda,
a  la  persona  que  estimem,  i
per  l’altra  al  treballador  que
l’ha  produit.
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solidaris

mb este simpàtic títol, ‘Somos del Corral’ es defineix
un programa educatiu dut a terme al barri de
l’Amistat de València, i que ha sigut guanyador del

Premi Emili Beüt a la millor iniciativa escolta. És un projecte
d’intervenció socioeducativa amb la infantesa i la joventut,
principalment en menors en situació de risc d’exclusió social
i amb una important presència de xiquets d’ètnia gitana. El
nom del projecte prové del lloc on molts d’ells resideixen i
van a jugar, la zona del ‘corral’ o ‘corralón’, i indica el sen-
timent de pertanyença que tenen els xiquets que hi partici-
pen. 

El projecte es troba emmarcat en el conjunt d’accions
desenvolupades per Càritas Parroquial de l’Església de
Nuestra Señora de Lourdes i es porta a terme gràcies a18
voluntaris, dels quals 15 són rutes del GS X-El Pilar.

Els objectius de la iniciativa es crear un espai de trobada
i acollida per als menors amb la fi que troben en ‘Somos del
Corral’ un lloc de referència al què poder acudir, en el què
es pretén previndre situacions de risc i exclusió social mit-
jançant el joc i les activitats lúdiques i socioeducatives. A

més, també pretenen afavorir una trobada
intercultural de forma que s’opti-

mitze la integració
social

d’alguns xiquets del barri, exclosos sobre tot per ser gitanos
o per la manca de recursos. 

Les activitats que desenvolupen van encaminades a assolir
estos objectius tan amplis i són molt variades, ja que van des
de pràctiques de lecto-escriptura a jocs de cooperació,
tallers de teatre o xerrades d’higiene buco-dental. 

Els voluntaris treballen amb els xiquets, dividits per edats,
els dimarts i dijous per la vesprada i els dissabtes de matí,
amb una metodologia molt participativa en la que busquen
la implicació dels xiquets i joves. 

Somos del Corral Carmen Tramoyeres

A
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Carmen Robles
Equip Medi Ambient

La salida de nuestra ruta surge en el convento de la
población de Agres, que encontraremos en la parte más
alta del pueblo. En este convento podremos encontrar una
fuente con agua potable y una zona recreativa bastante
chula

Desde este punto (Convento) empezaremos la ruta de
ascenso hasta el Montcabrer,  que es la tercera cumbre
más alta de la provincia de Alicante, después  de  Aitana
y el Puig Campana. Dejaremos el convento a nuestra dere-
cha, divisando la población de Agres a nuestra izquierda
y en un plano inferior al nuestro.

Seguiremos el sendero claramente marcado y sin ningún
tipo de confusión, fijándonos en las marcas de pintura de
color blanca y amarillo de sendero de pequeño recorrido
que nos conducen hasta el final de nuestro recorrido.

Después de la cadena, vamos a encontrar un cruce de

sendas, seguiremos hacia la derecha, dejando la senda
recubierta de hormigón a nuestra izquierda.

Esta ruta no suele representar una gran dificultad para
ser seguida ya que está muy transitada, al tiempo que sus
señales son muy claras. Llevaremos un sentido ascendente
hasta el refugio del Montcabrer.

Una vez en él, cogeremos la pista forestal hacia la dere-
cha unos 50 metros, y encontraremos un desvío hacia la
izquierda que nos llevará hasta el Montcabrer.

Desde este punto, ya vemos la cima perfectamente, tar-
daremos aproximadamente desde este puno unos 45
minutos en llegar a la cumbre.

En el punto donde volvemos a enlazar la pista forestal
con la senda hacia la cumbre podemos desviarnos unos
metros para pasar por la cava de nieve y recargar agua
en la fuente que ésta tiene.

Ruta Agres-Montcabrer

Tiempo  estimado: 2 horas
aproximadamente
Como  llegar:  
-  En  coche: Alcoi-Albaida y
desviaros en la salida hacia
Muro de Alcoy en dirección a
Agres (CV-700).Una vez en
Agres podréis aparcar inclu-
sive en el convento
-  En  autobús: línea hasta
Alcoi, y luego Alcoi-Agres



26

propostes culturals

CAPERUCITA  EN  MANHATTAN
Todas las semanas Sara va a Manhattan desde el barrio

de Brooklyn para llevarle una tarta de fresa a su abuelita.
En cada viaje  se imagina visitando Central Park. Al día
siguiente de cumplir diez años su sueño se cumple. Allí
conoce a una entrañable mendiga, miss Lunatic, que le reve-
lará los secretos más ocultos de la isla de la estautua de la
Libertad. De camino a casa de su abuelita Sara conocerá
también a mrs Wolf, un opulento vendedor de tartas que
pretende convencer a Sara de que su dinero vale más que
su tarta. La ternura de Sara nos mostrará sin grandes lec-
ciones que que no es más rico el que más tiene, sino el que
descubre qué es lo que de verdad importa. 

EL  PRINCIPITO
"Lo esencial es invisible a los ojos". Con argumentos así

sencillos e inocentes este niño va destruyendo  poco a poco
los convencionalismos de cualquier mentalidad pragmática.
El Principito es un niño de ocho años que viaja por el uni-
verso preocupado por un rosa. En cada planeta de los que
visita encuentra una persona mayor que representa actitu-

des tan normales como incomprensibles para este niño
rubio. Os invitamos a rescatar del olvido este clásico de
Saint-Exupèry. A descubrir que no es para niños, sino de los
niños para las personas mayores. Si releemos  descubrire-
mos al Principito que llevamos dentro.    

SUPER  SIZE  ME
¿Qué pasaría si nos fiáramos de las campañas de márke-

ting de los restaurantes de comida rápida? Eso hizo el pro-
tagonista, director y cobaya de este documental Morgan
Spurlock. Con una ironía del estilo de la del cineasta
Michael Moore el director nos muestra paso a paso su expe-
rimento.Durante treinta días se alimentó sólo de lo que
McDonald`s ofrece. Tres normas: Sólo tomará menú super
size si se lo ofrecen, deberá comer todo lo que le pongan en
el plato y será obligatorio comer tres veces al día (desayu-
no, almuerzo y cena). El resultado, Super Size Me (agigán-
tame): sobrepeso, colesterol, cambios de humor, adic-
ción....Cuando acabó su dieta tardó diecioho meses en vol-
ver a la normalidad. 

Este mes desde Scouts Press os proponemos dos libros
cuyos protagonistas son dos niños. Porque si Caperucita
volviera a nacer nos tendría que recordar muchas verda-
des. Y porque releer un clásico de niños que muchos hemos
abandonado en la estantería nos sorprenderá bastante.
Para acabar os proponemos una película, clasificada como
cine independiente y censurada en muchas televisiones que
nos muestra la otra cara de la sociedad americana y de la
Mcmanía. Esperamos que os sirvan para reflexionar sobre
qué es lo que necesitamos.

Ana Serra
VIII Calasanz

Principets i caputxetes
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albergs

SSEERRRRAA  CCAALLDDEERROONNAA
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.

Albergs delAlbergs del

Centre d’Aire Lliure 
EEll  SSeeqquueerr
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.

PENYAGOLOSA
Antiga escola rural, cedida al CEV per l´Ajuntament de
Llucena. Està situada a 9,5 km de Llucena per camí fo-
restal 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 Mas  de
la  Costa

Centre d’Aire Lliure 
MMaassííaa  ddee  TTrriissttáánn

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

Centre d’Aire Lliure
RRaaffaaeell  SSeerrrraa

Telèfon de contacte: 96 391 16 43

CIRCUITO CERRADO PERMANENTE
• No necesita carnet alguno

CIRCUITO ABIERTO
• Acompañado por monitores por

caminos y senderos señalados
• Necesario carnet de conducir

QUADSQUADS
Pásate un verano de emoción y... aventura

Organiza:

CENTROS DE VACACIONES EMBALSE DE BENAGÉBER
(SITUADO A LAS ORILLAS DEL EMBALSE, A TAN SÓLO 105 KM. DE VALENCIA)

Para cualquier información llamad a los teléfonos:

963 420 426 • 608 760 834
962 171 015 • 963 202 984

Y además...Y además...
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CAMPAÑA 2003
OFERTA  DIRIGIDA  A  GRUPOS  JUVENILES

Modalidad A: 3 euros. acampado/día
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).



• 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...

• 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

• 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...

• Reserves i informació: 
c/ Balmes, 17, 46001 València 

Tel.: 96 392 51 00 · Fax: 96 315 32 42

www.alberguedevalencia.com
albergue@alberguedevalencia.com

Edifici del s.XIX rehabilitat. 
Última reforma en 2004


