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L'any del centenari de l'escoltisme toca a la seua fi. Arrere queden
365 dies en què els escoltes de tot el món hem celebrat el primer cam-
pament en l'illa de Brownsea. El món ha canviat molt des d’aleshores, i
amb ell, la forma de viure i entendre l'escoltisme, encara que en el fons
per a alguns continuem sent ‘eixos bojos que ens emportem als xiquets
a la muntanya’.

Durant aquest 2007, les celebracions s'han succeït de formes molt
diverses de cap a cap d’aquest món. En el nostre cas, per als escoltes
de la FEV quedarà en la memòria el Sant Jordi que ens va reunir a tots
a València i en el que els agrupaments ens unírem per a transmetre a la
societat quin és el nostre objectiu: educar per la transformació social. 

Per descomptat, ens trobarem tantes vegades com siga necessari i
celebrarem tants centenaris com facen falta per tal de què fins al més
despistat s'assabente de quina és verdaderament la nostra labor. 

Però encara així, no oblidem que és en el dia a dia, amb el fulard
posat o no, des dels nostres locals o des dels nostres treballs, en el nos-
tre barri, col·legi o de campament, on s'ha de demostrar l'aposta de
l'escoltisme per un altre món més just.

D'aquesta manera, els que fem l'Scouts Press volem acomiadar l'any
del centenari amb este número, donant compte que l'activitat en la FEV
no cessa, sinó que, a més, es renova i intensifica. Disfruteu de la seua
lectura!

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

Acomiadament del centenari
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Si vols ajudar-nos a fer
l’Scouts Press, envia els teus

articles i fotografies a
comunicacio@scoutsfev.org.

T’esperem!
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CARLOS ESTEVE APARICIO

I ara què?

a uns mesos pareixia que 2007 seria un any
etern. Campaments internacionals, trobades,

pel·lícules, xerrades i ponències, exposicions… tot un
desplegament d'il·lusió es posava en marxa per a cele-
brar el nostre 100 aniversari. Ara que l'any del centena-
ri va arribant a la seua fi és un bon moment per a dete-
nir-se en el camí i mirar cap avant, reinventar el nostre
futur i decidir qui volem ser a partir d'ara i quin paper
volem jugar. 

L'escoltisme no necessita demostrar la seua capacitat
d'organització o el seu potencial educatiu; el temps i els
resultats ens avalen. No sé si algun altre moviment d'e-
ducació en el lleure pot dir que està format per 28 milions
de persones. L'escoltisme és una ferramenta vàlida i real
per a la prevenció de conductes de risc a més d'un clar
potenciador del comportament prosocial. Som hui, junt
amb altres organitzacions i entitats, autèntiques fonts de
"capital social"; verdaderes escoles de ciutadania crítica,
activa i compromesa, que a través d'una educació inte-
gral formen persones capaces de convertir-se en actors i
actrius del seu entorn social.

Absolutament convençut d'açò, si m'ho permeteu, vos
faré dos propostes:

En primer lloc als membres d'equips directius.
L'escoltisme no pot renunciar a prendre la iniciativa d'ins-
tar a les administracions públiques a avançar en el reco-
neixement d'aquesta aportació a la societat. És el

moment d'impulsar polítiques actives de suport a aques-
tos programes educatius. I per què no, vertebrar l'estudi
i anàlisi del context educatiu des d'una visió integral.
Deixem de banda l'obsoleta visió de l'escola com a únic
agent formatiu i apostem amb determinació per un model
que involucre a tots el sectors implicats. 

En segon lloc (encara que probablement més impor-
tant) als educadors i educadores dels agrupaments escol-
tes. Eixiu al carrer, però no sols a jugar. Feu tot allò que
estiga al vostre abast perquè els xiquets, xiquetes i joves
coneguen el món i s'impliquen en el seu entorn. Conéixer
la realitat de primera mà és el primer pas per a poder
actuar sobre ella i és l'únic camí que tenim cap a la nos-
tra finalitat última d'educar persones compromeses amb
la transformació de la societat.

Si hem basat la celebració del centenari en donar-nos
a conéixer al món, per què no continuar fent-ho? Per què
no continuar treballant dia a dia, colze a colze amb la
gent que ens rodeja? Per què no deixar de mirar cap a
dins i oblidar per un segon els nostres problemes urgents
per a dedicar-li temps a allò que és verdaderament
important?

L'escoltisme afronta l'inici del seu segon centenari amb
una tasca fonamental: repensar el seu espai en la socie-
tat del futur i reivindicar-ho. Amb la convicció ferma de
què val la pena continuar lluitant.

Moltes felicitats.

F

“Conéixer  la  realitat  de  primera  mà  és  el  primer  pas
per  a  poder  actuar  sobre  ella  i  és  l'únic  camí  que
tenim  cap  a  la  nostra  finalitat  última  d'educar  perso-
nes  compromeses  amb  la  transformació  de  la  societat”

President de la FEV de 2004 a 2007 
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JUAN RAMÓN HINOJOSA GUTIÉRREZ

El centenario del escultismo

nte todo agradecer la amable invitación de la
FEV a exponeros unas breves líneas sobre nues-

tro centenario y los desafíos que tenemos para el siglo
XXI.

Durante 2007 se han celebrado multitud de acciones
en las que el MSC ha estado presente: el jamboree mun-
dial con una participación histórica de nuestro movi-
miento donde el escultismo de la FEV estuvo presente; el
Aquajam en los Pirineos con sus cerca de dos mil pione-
ros de tres continentes; el Jamcien, campamento de vera-
no sin precedentes de todos los scouts de una comuni-
dad; los San Jorges del centenario de todas nuestras
asociaciones; las jornadas scouts celebradas en multitud
de ciudades, exposiciones scouts, fiestas, la asamblea de
Bilbao, eucaristías, el Festival de Cine europeo que junto
a la multitud de cine-fórum de nuestra magnífica pelícu-
la "El silencio de las piedras", han dado a conocer una
visión joven y desconocida de nuestro movimiento y un
largo listado de actividades conmemorativas del cente-
nario que terminaremos con las distintas celebraciones
de entrega de la luz de la paz de Belén, actividad pro-
fundamente instaurada en nuestros grupos.

El escultismo como movimiento de educación en el
tiempo libre aporta a la sociedad del siglo XXI, esperan-
za. Nuestros grupos están insertos en el mismo corazón
de la sociedad, en las parroquias, los colegios, los cen-
tros cívicos, etc. viviendo su realidad y sus problemas.
Nuestros educadores detectan prácticamente en tiempo
real cuáles son las necesidades que los niños y jóvenes
tienen. Esto, unido a un método educativo que en cien
años ha demostrado su eficacia, hace que planteemos
programas y proyectos enraizados directamente a la
comunidad donde se vive.

El trabajo en pequeños grupos y asumir responsabili-
dades desde pequeños hace que nuestros jóvenes estén
en un proceso de continua demanda de respuestas a sus

preocupaciones y desafíos. Además, siempre ha estado
presente, y continúa estándolo, la naturaleza. Un marco
privilegiado en el que se desarrolla el proceso educativo
de cada persona que participa del escultismo. Desde
hace muchísimos años los scouts han vivido el medio
ambiente desde una posición de respeto y de conoci-
miento. Diría más, y sin ánimo de ofender sino de sumar,
un ecologismo responsable.

Una frase muy famosa de nuestro fundador dice
"Dejad el mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis". Creo que el desafío que nos plantea el
cambio climático, verdadero gran problema del siglo
XXI, debe ser enfrentado desde esta afirmación de nues-
tro fundador. Es fundamental que utilicemos todas nues-
tras herramientas para luchar por este ideal.

‘Un mundo, una promesa’ ha sido el lema del cente-
nario. Esto quiere decir mucho: 28 millones de jóvenes
están diciéndole al mundo que una promesa de paz es
posible. El movimiento scout lo ha logrado, ha unido a
palestinos e israelíes para colaborar y sentirse herma-
nos, ha hecho que jóvenes que apenas tienen nada sos-
tengan programas de UNICEF vitales para miles y miles
de personas en África. El escultismo, fuera de las bromas
a las que nos tienen acostumbrados algunos medios de
comunicación, es algo muy serio que contribuye a una
educación para la paz real, diaria, comprometida y,
sobre todo, apartada de partidismos circunstanciales.

En estos últimos meses estamos enfrentándonos a
momentos de desafío y cambio dentro del movimiento
scout a nivel mundial. Son muchos los que, con nosotros,
han emprendido una serie de iniciativas por las que
podamos afirmar que los ideales de democracia y res-
peto a las instituciones de las que nos hemos dotado per-
manezcan vigentes, y que las relaciones entre los diver-
sos países sean siempre en un marco de igualdad y jus-
ticia.

A

Presidente del MSC 
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JOAQUÍN SANSANO CLEMENT

President del CJCV

ien años después lo que queda, o lo que
hay, no es poco. Mucho podrían decir los

scouts y sus grupos de sus 100 años de historia,
pero también podemos decir mucho desde la
sociedad y sus personas.

Seguro que para un scout, esos 100 años, ade-
más de muchas otras cosas, son 100 años de for-
mar personas preparadas para aportar al resto
de la sociedad el ideario scout, sus valores, sus
compromisos, su solidaridad y su respeto.

Para la sociedad, para el resto de personas, no
creo que tengamos un punto de vista muy dife-
rente a lo que ha aportado el escultismo, y lo
que siguen aportándonos día a día los millones
de jóvenes scouts del mundo.

Quienes estamos acostumbrados y acostum-
bradas a la participación y a la implicación social, seguro
que en algún momento de nuestra vida nos hemos encon-
trado con alguien que es scout. Tal vez sea porque los valo-
res e ideales scouts que nacieron hace cien años siguen res-
pondiendo a la realidad.

En el ámbito de la participación, asociacionismo y políti-
cas de juventud hoy igual que hace cien años, los grupos
scouts siguen siendo escuelas de ciudadanos y ciudadanas
comprometidas. Scouts significa propuestas, trabajo, impli-
cación, respeto y, algo que a veces se nos olvida, agrade-
cimiento. 

En la actualidad, en la Comunidad Valenciana, los y las
scouts son una de las realidades asociativas con más pre-
sencia en el territorio, presentes en muchos de los foros que
afectan a los y las jóvenes, entre ellos los consejos de juven-

tud, asumiendo compromisos y roles importantes, y apor-
tando lo mejor en pro del resto de organizaciones juveniles
y de los y las jóvenes en general.

El pasado y presente de la participación de los diferentes
grupos scouts en los ámbitos de la vida comunitaria hacen
de ellos verdaderos referentes a la hora de trabajar por y
para la juventud desde todos los ámbitos, ya que a la hora
de implicarse y realizar propuestas, su ideario y su larga
trayectoria asociativa posibilitan que puedan siempre arti-
cular un discurso objetivo respecto a la realidad de los y las
jóvenes.

No sé si los propios scouts son conscientes de su aporta-
ción al asociacionismo juvenil valenciano, pero a la juven-
tud seguro que le han valido estos cien años, y todos los
que vengan seguro que también.

C

100 años después

“Hoy,  igual  que  hace  cien  años,  los  grupos  scouts  siguen  sien-
do  escuelas  de  ciudadanos  comprometidos.  Scouts  significa
propuestas,  trabajo,  implicación,  respeto  y  agradecimiento”

El Parc de Capçalera de València va acollir la festa amb què la FEV
celebrà el centenari escolta. Dalt, membres de la FEV col·loquen la pan-
carta commemorativa abans de l’acte d’obertura.
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a celebració del Sant Jordi, el 21
i  22  d'abril, es va emmarcar en

un moment especialment significatiu
per al nostre moviment ja que es van
complir cent anys des que Baden
Powell realitzara el primer campament
i fundara els escoltes. Per a celebrar-
lo, la Federació d’Escoltisme Valencià
(FEV) va voler realitzar un cap de set-
mana replet d'activitats i celebracions
sota el lema ‘Un  món,  una  promesa’,
que reflecteix aquest estrenyiment de
llaços entre els diferents agrupaments
escoltes de la Comunitat Valenciana i
la il·lusió que tots nosaltres tenim per

treballar en la recerca d'una societat
més justa i solidària.

Un cap de setmana que va sortir per-
fecte gràcies a la col·laboració i com-
plicitat de tots ja que, cadascun de
vosaltres va aportar la seua il·lusió, el
seu treball, la seua alegria i la seua
capacitat organitzativa amb una única
fi: gaudir del Sant Jordi i acostar la
realitat escolta a cadascun dels racons
de la ciutat de València i del món.

La resposta dels agrupaments de
València, Castelló i Alacant no es va
fer de pregar i el Parc de Capçalera de
la capital del Túria va reunir a prop de

2.500 xiquets i joves de més de mig
centenar d'agrupacions que van viure
dos dies de convivència i que van dei-
xar visible que els escoltes som més
que un moviment.

Totes les activitats i tallers progra-
mats van estar relacionats amb el cen-
tenari de l'escoltisme, el respecte al
medi ambient i el coneixement d'altres
cultures. Com a acte especial, dissabte
es va celebrar un concert a favor dels
drets humans en el barri de Natzaret,
que va comptar amb les actuacions de
Migueli, Ciento Ochenta Grados i Nius
de nit.

L

Sant Jordi
1907-2007

Olga Briasco

La FEV celebrà el centenari de l’escoltisme
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Scouts  Valencians
L’acte d’obertura del Sant Jordi 1907-2007 va comptar
amb la participació de dos membres d’Scouts Valencians
en representació de l’altra associació escolta de la
Comunitat Valenciana. Així mateix, els dos vicepresidents
de la FEV, Javi Mora i Santi Garcia (presidents de SdA i
SdC respectivament) assistiren també a la festa de Sant
Jordi que Scouts Valencians va organitzar el mateix cap
de setmana a Marines.

Amanèixer  Escolta
L’1 d'agost de 1907, Robert Baden-Powell va
tocar la seua banya kudu en l’Illa de Brownsea
a les huit del matí per a obrir el primer campa-
ment escolta. En record d'aquest moment, els
escoltes de tot el món van ser convidats a rea-
litzar l’Amanèixer Escolta per a iniciar junts
altres cent anys d'escoltisme i la renovació dels
nostres ideals. Així, més de 28 milions d’escol-
tes estaven invitats a desplaçar-se el primer dia
d'agost a una muntanya o un lloc simbòlic des
d'on, a la sortida del sol, renovaren la seva
promesa.

Segell  escolta
El dia de Sant Jordi va tenir lloc la presen-
tació del segell commemoratiu del centena-
ri de l’escoltisme en el Centre de Formació
de Correus. Amb un tiratge d’un milió d’e-
xemplars, el segell representa el logotip ofi-
cial dels cent anys del moviment escolta.

Jamboree  Escolta  Mundial
Es va celebrar del 27 de juliol al 8 d'agost de 2007 a Anglaterra
en el Hylands Park de Chelmsford (Essex). L’esdeveniment va reu-
nir a 40.000 joves de tots els països. Allí es va realitzar una rèpli-
ca del primer campament escolta del món, en l’illa de Brownsea.
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és de 200 educadors de la FEV acudiren
el passat mes de setembre al municipi de

L'Olleria per a participar en el Zoom  2007, la IV
Trobada d'Animadors organitzada per la
Federació d'Escoltisme Valencià. L'AE  Sant  Jordi
va actuar com a amfitrió d'aquest cap de setmana
de convivència on es realitzaren jocs, tallers i altres
activitats orientades a dotar als animadors de
ferramentes que optimitzen el treball educatiu que
dia a dia realitzen en els seus agrupaments escol-
tes.

El Zoom era una cita especialment esperada per
tots perquè en ella es presentà el nou Programa
de  Joves que la Federació ha elaborat durant els
últims tres anys. Així mateix, aquesta trobada ha
suposat el punt de partida per al nou equip direc-
tiu de la FEV. L'Assemblea General va aprovar el mateix cap
de setmana la junta que coordinarà la Federació des d'ara i
fins l'any 2010. La nova presidenta de la FEV, Carmen
Robles, encapçala així un equip jove que arriba amb molta
il·lusió i ganes de treballar per un escoltisme que contribuïs-
ca al canvi social mitjançant la participació dels agrupa-
ments escoltes i la realització de projectes innovadors que
potencien l'educació en valors.

Durant la trobada, que es celebrà al C. P. Isabel la
Catòlica de L'Olleria, també hagué temps per a resoldre els
dubtes dels educadors al voltant del Projecte Alba i per a
revisar el Projecte Rebrot en les diferents àrees de treball. 

Isabel Montoro

M

Dalt, Laia Garcia, Borja Cascales i Rubén Doménech. Baix, Elisa Lluch,
Javier Mestre, Amaya Torregrossa, Carmen Robles i Miguel Pozo. Tots
ells, junt a Adrián Marco, formen el nou equip de la FEV per als prò-
xims tres anys

Els assistents al Zoom 2007 realitzaren jocs i tallers
durant tot el cap de setmana en L’Olleria

IV Trobada d'Animadors

Zoom 2007
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Amb motiu de la celebració del nostre centenari, la
Federació d’Escoltime Valencià i la Federació d’Scouts
Valencians ens vam unir per a convocar el Concurs de
Dibuix i Fotografia “Albada  de  l’Escoltisme”.

Aquesta ha sigut una de les activitats que ens han aju-
dat a reforçar els llaços d’unió amb els nostres com-
panys d’Scouts Valencians.

El jurat, format per membres dels equips directius de
ambdues federacions, va valorar l’originalitat dels tre-
balls presentats i les escenes escoltes relacionades amb
la promesa i el centenari del moviment.

Els guanyadors del concurs han sigut:
Primer  Premi  de  Fotografia: Ana  Baquero (AE San
Cristóbal - SV)
Primer  Premi  de  Dibuix: Amaya  Torregrossa (AE La Gola
- FEV), amb "Nou Amanèixer”
Accèssit  de  Castors:  David  Sebastián (AE Edelweiss - SV)
Accèssit  de  Manada: Pilar  Arias (AE Horizontes - SV)
Accèssit  de  Tropa: Eduardo  Bueso (AE La Canyada - SV)
Accèssit  d’Esculta: Desert
Accèssit  de  Clan:  Desert
Accèssit  d’Scouters:  Fotografia de Juan  Fresneda (AE
Impresa XV - SV), amb "Salto al infinito"

Esperem que aquest esperit de col·laboració continue
en el futur per a poder caminar junts en el nostre afany
d’aconseguir un món millor.

Francisco Navarro

Premis Albada
de l’Escoltisme

Nous equips
generals

“Salto al infinito” de Juan Fresneda, una de les
fotografies premiades del concurs

Isabel Montoro

A l’igual que la FEV, les tres associacions que la
formen també comencen una nova etapa amb la
renovació dels seus respectius equips. Arranca així un
projecte de gestió amb noves cares que arriben amb
moltes ganes de treballar i d’aportar les seues idees
per a que l’escoltisme siga creixent en el seu afany
per educar en valors. La formació de xiquets i joves
que contribuisquen a transformar el món segueix sent
l’objectiu primordial dels nous equips de la Federació
fins a 2010.

El nou equip d’Scouts  de  Castelló està format per
Miguel  Pozo (president), Rocío  Ruzo (vicepresidenta),
Juan  Bautista (consiliari), María  José  Arnau (secretà-
ria), Adrián  Marco (tresorer) i Renata  Calleja (res-
ponsable de fe).

L’equip directiu del MEV arriba encapçalat per Laia
Garcia (presidenta), Elisa  Lluch (vicepresidenta),
Carla  Mayor (secretària), Mate  Navarro (tresorera),
Salva  Rivas (responsable de comarques), Salva  Lorca,
Anais  Pedralba i Miquel  Martínez (vocals).

Per la seua banda, l’equip d’Scouts  de  Alicante l’in-
tegren Carmen  Robles (presidenta), Iván  Sánchez
(vicepresident), Sergio  López (secretari), Raúl  San
José (tresorer), Beatriz  de  la  Torre (responsable d’ani-
mació pedagògica), Gloria  García, Berto  Fenoll,
Mireia  Carbonell, Ana  Osma (responsables de crei-
xement i equip humà) i Borja  Cascales (vocal).

Carmen  Robles és a la seua vegada la nova presi-
denta de la Federació, qui està acompanyada en el
seu equip per Miguel  Pozo (vicepresident), Borja
Cascales (secretari), Adrián  Marco (tresorer), Vicent
Miret (consiliari), Amaya  Torregrossa (responsable de
formació), Elisa  Lluch (responsable d’animació
pedagògica), Laia  Garcia (responsable d’equip humà
i creixement, Javier  Mestre (responsable de comuni-
cació i imatge) i Rubén  Doménech (responsable d’e-
quips federatius).



l passat 30 de juny i 1 de juliol ens vam veure a Biar tots
els equips que formem la FEV en aquests moments. “Unint

Voluntats” ha sigut una trobada imprescindible donada la
necessitat de què la labor voluntària i interessada s'organitze
millor (tots sabem que no estem ací desinteressadament, tenim
un interés comú pel que treballem junts).

Aquesta millora en l'organització és necessària perquè el tre-
ball dels voluntaris tinga una continuïtat dins de l'espai FEV, una
repercussió major en els agrupaments (i aquestos en la societat
a través dels seus xavals) i un fil comú entre totes les tasques que
exercim.

Aquesta trobada va nàixer com a ferramenta des del com-
promís i l'activitat de les persones que conformem la FEV dins
del Projecte  Rebrot, per avaluar-lo, actualitzar-lo i proposar
nous camins a recórrer.

E
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fev

Coke Güemes 

Unint Voluntats

Si ets escolta i t'agraden les
noves tecnologies o vols entrar en
un agrupament i nos saps quin
està més prop de la teua casa
només has d'entrar en la web
www.vullserescolta.com i ho des-
cobriràs. La pàgina, creada pel
Movimiento Scout Católico, pretén
difondre l'escoltisme per tot arreu
i, com no podia ser d'una altra
manera, també per la xarxa.

Si prefereixes visitar-la en cas-
tellà, disposes de l'adreça
www.quierosersocut.com. Aquesta

web també està a l'abast dels
internautes en la resta de llengües
utilitzades per les diferents asso-
ciacions del MSC: èuscar, gallec i
asturià.

Dins de la mateixa campanya
també s'han imprès postals i adhe-
sius per a que les envies als teus
amics que encara no són escoltes i
que ells també puguen conéixer
l'escoltisme de prop.

A més, no pots deixar de veure
els dos vídeos que s'han penjat en
www.youtube.com per a la difusió

de la pàgina web: el  hombre
cabra i la  mujer  salmón. Visita'ls
en el youtube i envia'ls a tots els
teus contactes!

un forat a la xarxa

Els membres dels equips de la FEV en el transcurs
d’una activitat en la trobada “Unint Voluntats” (Biar)

Ana Serra
Vols ser escolta?
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internacional

espués de dos años de proyecto, el
Grupo  Scout  Pío  XII hizo realidad el

sueño de asistir al 21st  World  Scout
Jamboree  en  Hylands  Park (Londres).
Además de asistir a un Jamboree, el Pío XII
iba a participar en la celebración de los
100 años del escultismo.

El Pío XII llegó al Jamboree el día 24 de
julio representado por siete compañeros
que formarían parte del equipo internacio-
nal de servicio (IST), y más tarde, el 27 de
julio, los 24 chavales y tres scouters llega-
ron a Hylands Park.

Los IST (voluntarios) realizaron trabajos
de comunicación en diferentes campos del
Jamboree, pero eso no quitó para que des-
pués de una jornada de trabajo quedaran
fuerzas para vivir un acontecimiento como ese en toda su
esencia. Igual que los chavales del grupo, los scouters
conocieron gente de todas partes del mundo, desde Italia
hasta Japón, pasando por EEUU, México o la India. Pero
también hubo tiempo para relacionarse con gente de

todas partes de España. Entre ellos seis amigos cordobe-
ses con los que todo el Pío XII entabló una bonita e inolvi-
dable relación.

Los chavales hicieron gran variedad de actividades, visi-
taron Gilwell Park, hicieron actividades de agua (pira-

guas, etc.) y talleres de todo tipo.
El día 1 de agosto de 2007 fue The
scouting's  sunrise, el momento que
todos estábamos esperando con
especial ilusión: el día del nuevo
amanecer scout, cuando todos los
scouts del mundo renovamos nues-
tra promesa en medio de un acto
lleno de luz, color, música y mucha
emoción difícil de contener y de
explicar con palabras.
Después de todas estas experien-
cias, el día 9 de agosto regresamos
a Valencia. ¿El próximo destino?
Puede que Suecia  2011, quién
sabe. Os animamos a vivir la expe-
riencia. No os arrepentiréis.

Álvaro Alegre
GS Pío XII

D

Los scouts del GS Pío XII ofrecieron comida típica a los participantes del
Jamboree. Abajo, el grupo al completo durante su estancia en Londres

JAMBOREE
Londres 2007
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Miguel Brugarolas
Patronat FSJ 

endiendo una mano al mundo

on motivo del primer centenario de la existencia de
los scouts en el mundo, la Fundació ha organizado en

Alicante un ciclo de actos culturales (conferencias, mesas
redondas, proyecciones y concierto) que bajo el mismo títu-
lo 100  años  de  Scouts,  tendiendo  una  mano  al  mundo acom-
pañan a la exposición del centenario que culminará la cele-
bración de esta efeméride. Todos ellos tienen una misma
motivación: dar a conocer el movimiento scout como un
espacio de formación en el tiempo libre que contribuye a
suscitar, por su carga de educación en valores, ciudadanos
comprometidos en diferentes ámbitos de la sociedad civil. Es
decir, aquello que tantas veces hemos escuchado y repetido
quienes somos scouts: personas críticas dispuestas a aportar
algo concreto, en su entorno más o menos cercano, para
dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraron. 

Queremos mostrar a los scouts inmersos en el tejido social,
abiertos a la comunidad en la que trabajan, para romper
una visión estereotipada de mundo cerrado y un poco infan-
til que de nosotros se tiene. Por eso las mesas redondas
tienen diversos temas pero con un vínculo: todas están
formadas por scouts que tratarán de relacionar su
vivencia y formación scout con los espacios y puestos en
los que desarrollan su actividad actualmente.

De esta manera trataremos de aportar una visión más
profunda y real para ir más allá de los tópicos. Se
hablará en una de las mesas, por ejemplo, del trabajo
de diferentes profesionales (médico, periodista, aboga-
do, empresario, etc.) aportando unos valores en el día
a día del mundo del trabajo o, en otra, de la implica-
ción de scouts en organizaciones de cooperación inter-
nacional y desarrollo, en ambos casos para trascender
de la caricatura del "scout niño bueno" que ayuda a
cruzar viejecitas en la calle o vende galletas. En otras
mesas hablaremos de conservación y protección del
medio ambiente con scouts dedicados a ello como pro-

fesionales o voluntarios, y de deporte en la alta montaña,
relacionándolo con la importancia que tiene la educación en
la naturaleza dentro de nuestro método de trabajo.

En esta misma sintonía, se planteó la mesa titulada Política
y  transformación  de  la  sociedad.  Scouts  al  servicio  de  la
comunidad celebrada el pasado 19 de octubre en la Sede
Universitaria de Ramón y Cajal en la que intervinieron scouts
que desarrollan su compromiso con la comunidad trabajan-
do desde la política local de nuestra ciudad, tal es el caso de
las concejalas Laura Soler, Asunción Sánchez y Laura
Chorro.

Las ediles, junto con los también scouts, invitados de las
localidades de Alcoy y Tavernes de Valldigna, Jordi Davó y
Ximo Altur, igualmente implicados en política local, estable-
cieron un animado coloquio en el que relacionaron sus
inquietudes personales de trabajar al servicio de la comuni-
dad desde la política, con el proceso formativo y de creci-
miento personal, vivido en los scouts.

C

100 años de Scoutst

El presidente de la Fundació, Joan Carles Cuenca (primero por
la izquierda) junto a los organizadores de los actos del centena-
ri en Alacant
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cabe d'arribar a casa de la VII
Trobada d'antics escoltes (que no ex,

és clar) esgotada, molt esgotada, però amb
una sensació molt dolça i amb una experièn-
cia que crec mai no oblidaré i més aquest any
tan especial que celebrem el centenari de l'es-
coltisme.

Poder haver intercanviat allò que m'ha
aportat l'escoltisme amb gent que ha conegut
a BP (que contaven com era l'escoltisme als
anys de la dictadura i els moments difícils que
van passar) i al mateix temps amb castorets
actius que ho feien des de la seva innocència,
just baix les muntanyes de Montserrat, m'ha
demostrat una vegada més que aquest movi-
ment ha existit, existeix i existirà.

He compartit taula i experiències amb mallorquins que
tenen fills de la meva edat i altres que passen dels 70
anys. Mai esperava que m'enriquiria tant!

I aquest matí quan a 65 metres d'altura (amb el meu
casc d'obrer), allà on els arquitectes i obrers estan cons-
truint la Sagrada Família, escoltava a l'arquitecte J. Bonet
(antic escolta de 82 anys) explicar-nos tota la història que
amagaven aquells pilars, i m'he sentit molt afortunada,
perquè una ocasió així no se li presenta a molta gent.

He fet amics "grans" d'edat i de coneixença, catalans i

mallorquins, tots amb un sentiment comú: L'estima per l'es-
coltisme.

Han estat moments que retindré a la memòria i a la reti-
na per molts anys. Estic més orgullosa que mai de ser
escolta.

Dons això, volia compartir amb vosaltres aquest moment
tan especial i aprofitar per animar-vos a participar en tro-
bades com aquesta. Segur que no s'apenedireu!

Un bes i una abraçada escolta de la vostra companya
Montse.

Sentiments personals
d’una trobada Montse Albiñana

Patronat FSJ

A

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

Membres del Patronat acudiren a Montserrat per a participar en la VII
Trobada d’antics escoltes

VII Trobada d’antics escoltes
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solidaris

omençava l'estiu i, com és
habitual, la ciutat es queda-

va buida. Tothom se n'anava fora
per a desconnectar de la rutina i
fugir de la calor. La ciutat, doncs,
estava deserta però... Segur que
no hi queda ningú? No! Un grup
de 18 joves ens arriscàrem a viure
una experiència única i irrepetible
que, pot ser a primera vista no
resulte molt atractiva però que, a la
fi, va ser molt enriquidora.

Tots teníem moltes ganes de
començar amb aquesta aventura
però, alhora, el cos se'ns omplia
d'incertesa. L'únic que sabíem era
que passaríem 15 dies en algun
barri de València amb xiquets en
situació de risc social. Havíem d'a-
judar-los amb els deures d'estiu i organitzar activitats per a
ells. Abans de començar assistírem a unes jornades de for-
mació.

Amb tot això vaig arribar a la porta de l'associació el 15
de juliol sense saber què m'anava a trobar. És veritat que ja
havia aprés la teoria, però ja se sap que la vida real no és
un teorema.

Allí em vaig trobar uns xiquets que viuen en situacions molt
difícils però que necessiten el que qualsevol: ajuda en els
deures, companys i amics per a jugar i algú que el preste
atenció.

Calia transmetre'ls l'amor que qualsevol xiquet necessita.
Encara que de vegades es feia molt difícil continuar enda-

vant, sempre havia un motiu per a continuar: un dibuix, un
somriure, una abraçada, un gest. Cada matí estudiàvem
amb els xiquets i organitzàvem jocs per la ciutat. 

Vaig omplir la meua motxilla d'il·lusió, pors, ganes de
viure i d'aprendre i vaig tornar amb la motxilla carregada
d'experiències, per descomptat, somriures, ganes de canviar
el món y records gravats al meu cor.

Vaig gaudir d'un estiu que recomane a tothom. Done grà-
cies als xiquets i als meus companys per haver pogut viure
aquesta experiència. Allí vaig comprendre com és la societat
i el que s'amaga darrere de la televisió. Els xiquets em des-
cobriren el món i, a més a més, m'ensenyaren com s'ha de
servir.

C

Inma Serra
AE VIII Calassanç

Cada  any  el  Voluntariat  Escolapi  Social  (VES)  organitza  camps  de  treball  per
a  xiquets  en  València.  Enguany  una  ruta  del  VIII  Calassanç  hi  va  anar  i  va
descobrir  un  poc  més  com  és  la  seua  ciutat.

i ajuda en la teua ciutat
VÉS

Els 18 joves que participaren en el camp de treball organitzat per VES ajudaren a
xiquets que viuen en situacions difícils a passar uns dies d’estiu diferents 
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escola

Una nova etapa per a l’Escola Lluerna
L'Escola  Lluerna  comença  aquesta  ronda  una  nova  etapa
adaptant-sse  al  nou  programa  de  joves  i,  a  més,  apostant  per
una  oferta  de  formació  molt  més  completa,  que  ens  ofereix
als  scouters  un  programa  que  cobreix  tots  els
àmbits  que  apliquem  als  agrupaments  escoltes.

l cap de setmana del 20 i 21 d'octubre i el passat
pont de novembre, donàrem l'eixida als nous cursos

de l’Escola Lluerna amb Continguts Bàsics de l'Escoltisme.
Més  de  60  participants es formaran durant aquesta ronda
i podran traslladar als seus agrupaments tot allò que
aprendran en les diferents sessions i, a més, allò que
aprendran de conviure amb altres persones amb les quals
comparteixen una mateixa forma de vida.

Els cursos de Lluerna es caracteritzen per un aprenentat-
ge molt dinàmic, en el qual els participants construeixen
compartint les seues pròpies realitats. Així, una vegada
més, utilitzem l'educació per l'acció que tan bons resultats
ens dóna amb els nostres xiquets.

Els pròxims cursos seran els específics de branques, que
aquest any compten amb un nombre de participants molt
superior al que estem acostumats (6 participants en castors,
52 en l'estol, 53 en exploradors, 37 en pioners i 20 en com-
panys). Es duplica així el nombre de participants que anys
abans es donaven en aquestos cursos.

La nova proposta metodològica, amb la qual comptem en
aquest moment fomenta que els nostres educadors busquen
una formació continua i renovada. La FEV està d'enhorabona!

Però, sobre tot, caldria mirar el present i no deixar de som-
riure en cap moment, doncs els xiquets que formen els nos-
tres agrupaments escoltes comptaran des d'aquesta ronda
amb moltes més persones titulades. Açò no vol dir que tin-
guen un paper on diga que són capaços de portar un cam-
pament endavant, sinó que tindran més possibilitats per a
treballar amb ells i que, cadascun dels passos que donen, el
donaran amb seguretat.

Al parlar de l'Escola, no podem ni volem oblidar a tots
aquells formadors que, any rere any, tornen a dedicar
temps, esforços, coneixements i, sobre tot, moltes ganes i
il·lusió perquè altres companys de ruta tinguen la possibilitat
de seguir formant-se dins del món de l'escoltisme.

El procés personal pel qual apostem no ha d'acabar sent
companys de ruta, sinó que ha d'anar més enllà. Hem de
créixer com a persones contínuament i els cursos pels quals
Lluerna aposta ens ofereixen això mateix als educadors. Es
tracta d'un pas més en el camí de la vida on podrem apren-
dre sobre nosaltres mateixos. Aquest procés ens permetrà
seguir transmetent als nostres xiquets l'estil de vida amb el
qual la Carta FEV ens defineix."No et conformes amb el què. Aconsegueix el per

què i el com" (Robert Baden Powell, 1857-1941)

E

Més de 60 scouters participaren en la primera sessió del
Curs d’Animador Juvenil organitzat per l’Escola Lluerna

Amaya Torregrossa
Responsable de formació
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urant els dos mesos aproximats que pot durar l'e-
tapa d'acollida, els castors dents de llet coneixen

els seus companys i educadors. Al mateix temps que
juguen, se'ls pot mostrar el funcionament de la Colònia:
què significa ser castor i de quina manera aprenen les
coses.

A més, se'ls explica el lema i la llei dels castors,
com es distribueixen per caus, què és una presa, per
què s'anomenen dents de llet durant l'etapa d'aco-
llida, què significa fer la promesa, etc. 

Un altre punt que es pot anar treballant amb ells
durant aquesta primera etapa és el marc simbòlic.
Es tracta d'un llenguatge que el castor entén perquè
la seua base és la fantasia i el joc. Mitjançant el
marc simbòlic construïm una mini societat adaptada
a la seua edat on es pot veure reflectida la gran
diversitat d'actituds humanes.

En el cas de la Colònia el marc simbòlic es basa en El
río de los castores de Fernando Martínez Gil, on Barú i
Ras, Rebrú, Salki i el Gran Germà representen les quatre
relacions a través de les quals progressa el castor durant
el desenvolupament de les preses.

Aly Margaix / Eli Lluch
Formadores de
l’Escola Lluerna 

Programa de Joves

D

L'etapa d'acollida
en la Colònia

El Gran Germà representa la senzillesa, l’alegria i la fraternitat.
Aquest personatge anima a protegir la natura entre tots

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

ALBERGUE JUVENIL ppara campara campamento de invierno amento de invierno 
• CON CALEFCON CALEFACCIÓN DE ENERGÍA SOLARACCIÓN DE ENERGÍA SOLAR
• 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.

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
54 EUROS
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Dinàmiques
per a l’etapa d’acollida

TABÚ
Objectiu:
- Aprendre paraules del llenguatge de la Colònia i el seu significat.
Desenvolupament:
- Alguns castors voluntaris intentaran definir a la resta de la Colònia algunes paraules del llenguatge de la prò-

pia branca, com cau, dent de llet, etc., a manera de tabú, perquè la resta dels participants les endevinen.
- L'educador donarà una targeta amb aquesta paraula a cada castor voluntari, qui haurà de definir-la sense dir

algunes paraules prohibides que es troben en la fitxa.
Material:
- Targetes tabú amb paraules del llenguatge de la Colònia i les paraules prohibides.

LA RECERCA DELS PERSONATGES
Objectiu:
- Conéixer els personatges del marc simbòlic i què representa cadascun d'ells.
Desenvolupament:
- Es retalla a manera de puzzle cada personatge amb algunes de les seues característiques, i les peces retalla-

des es posen en sobres diferents. Aquests sobres s'amagaran per un pati, una aula...
- Els castors hauran de buscar els sobres entre tots i, quan els troben, hauran de construir els puzzles. Tot seguit,

hauran d'endevinar de quins animals es tracta i, amb l'ajuda de l'educador, coneixeran els seus trets principals.
Material:
- Fulls amb els dibuixos dels personatges del marc simbòlic.
- Sobres
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Equip d’Educació
en la Fe

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

Quin  sentit  li  donem  al  Nadal?  Com  podem  celebrar-llo?  Són  uns
dies  que  celebrarem  i  ja  està  o,  després  de  viure-lla,  deixarà  alguna
cosa  en  nosaltres  que  notarem  i  notaran  els  que  ens  envolten?

Per a tu què és el Nadal?

En  quant  al  consum (per si és necessari): Comerç just, consum responsable (Contraste, Intermón...).
En  quant  al  sentit: Celebrem-la amb la família, amb l'agrupament escolta... i que la forma en què ho fem ens ajude
a viure-la. Pot ser bonic recollir i repartir la Llum de la Pau de Betlem i treballar les activitats que se'ns proposen.

AALLGGUUNNESS IDEES PPER  AA  QQUUE EL  NNADAL TTRAANNSSFFOORMME

i eixim al carrer i preguntem què és el Nadal obtindrem
respostes diverses. Uns diran que és la festa de les com-

pres, dels regals, dels carrers enllumenats i voreres de
comerços encatifats. Probablement, la majoria ens dirà que
són dies d'estar en família, de trobar-se, potser amb grans
sopars i dinars però, per a tu què és el Nadal? Com vols
celebrar-lo? Tens ganes de deixar-te portar pel seu esperit
perquè et transforme i així transformar el món en què vivim?
Com a escoltes, com a persones que volem tindre a Jesús
com a model, estem convidats a fer-nos aquestes preguntes i
moltes altres.

El Nadal té a vore amb Jesús, i molt, ja que celebrem el seu
naixement. Neix en una pobra establia perquè no tenia lloc
a les posades. Allí estaven els seus pares i, de seguida, van

arribar molts més a celebrar-ho, els primers els pastors, els
més humils entre els humils.

I si et diguerem que Jesús, que el seu Amor, pot néixer hui
en tu, hi ha lloc a la teua posada? Potser vulgues intentar-ho,
però penses "amb la poca cosa que sóc, amb les meues
pereses, les meues incoherències, les poques forces que
tinc"... Si és així, no et preocupes, Jesús no necessita més del
que pugues fer, però el que pots, sí que t'anima a intentar-
ho, a tu i a tots.

Per a transformar el món, per a que la Terra visca la pau
i l'amor, fas falta tu, cadascú amb el que és i el que pot apor-
tar; sumant les nostres xicotetes-grans transformacions per-
sonals, les que estan al nostre abast; ajudant-nos uns als
altres a aconseguir-ho. T'animes?

S



n todos los grupos scouts organizamos nuestra acción
con el fin de sacar el mayor partido posible a los recur-

sos que tenemos. A la hora de decidir cuáles son las tareas
que consideramos necesarias, muchas veces pasamos por
alto la "herramienta" indispensable con la que contamos
para el funcionamiento de cualquier grupo scout: el kraal.

Por una parte, ningún grupo existiría si no hubiera un
equipo de voluntarios dispuestos a llevar a cabo el proyec-
to y, por otra parte, el funcionamiento mismo del grupo

scout es un reflejo directo de cómo funciona el kraal. Así, si
queremos que nuestra labor tenga calidad y responda a
nuestras expectativas, es necesario tener en cuenta al equi-
po de voluntarios, cuidarlo y promocionarlo como pieza
fundamental del escultismo. 

Por ello, os proponemos que a la hora de repartir los car-
gos y funciones a realizar, tengáis en cuenta este aspecto y
creéis la figura del dinamizador/a de kraal que podemos
definir de la siguiente forma:

mètodes
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Es una persona que forma parte del
kraal de educadores de forma activa
desde hace tiempo. Lo ideal es que se
encuentre en su etapa de salida, donde
la persona vaya transformando su rol
activo y protagonista hacia funciones
de apoyo y trasmisión de su propia
experiencia a nuevos miembros. 

Como aspectos personales el dinami-
zador tiene que ser una persona sensi-
ble a las necesidades de todos los
miembros del kraal, con visión global,
creativo, conciliador y con capacidad
de comunicar. Es conveniente que
tenga un contacto directo y fluido con el
jefe de grupo y que sea accesible a
todos los scouters.

Por otra parte, también es convenien-
te que tenga conocimientos sobre diná-
mica de grupos, posea herramientas de
trabajo en equipo y capacidad de lide-
razgo. En ese aspecto, desde la FEV os
ofrecemos formación, materiales y
apoyo para acompañar a los dinami-
zadores y guiarles en sus funciones y
tareas.

La primera labor del dinamizador es analizar el funcionamiento del
kraal, estudiar los diferentes roles, perfiles y mecanismos de trabajo del
equipo con una doble finalidad: resolución de conflictos y promoción. 

En cuanto a la primera, el dinamizador debe diagnosticar posibles
situaciones conflictivas, difíciles o que generen malestar entre los scou-
ters y que son comunes y normales en todos los kraales. Ante estas
situaciones, el dinamizador tiene que guiar al grupo para que los scou-
ters sean conscientes y asuman el conflicto como una potencialidad, lle-
vando al kraal a que genere sus propios mecanismos de resolución de
forma abierta, sincera y con la participación de todos.

Por lo que se refiere a la segunda finalidad de promoción, el dina-
mizador se centra en detectar aspectos o cuestiones que permitan al
kraal promocionar y mejorar su funcionamiento, permitiendo la pro-
fundización en determinados temas o inquietudes que hagan avanzar
tanto a los scouters como al equipo (por ejemplo, determinar qué valo-
res transmitimos y cómo, estudiar la imagen que damos al barrio o ciu-
dad, analizar la relación con los padres…). Así, el dinamizador tam-
bién tiene la función de "cuidar" a los scouters de forma individual, es
decir, tiene que ser sensible a las necesidades de cada persona para
tratar que el scouter se sienta cómodo, a gusto, motivado y con ganas
para realizar su labor educativa.

El dinamizador tiene así un papel clave en el funcionamiento del
kraal, lo cual influye en el funcionamiento del grupo scout, ya que equi-
pos de trabajo cohesionados, con visión global, eficientes y motivados
realizarán una labor educativa de mayor calidad y repercusión social.

Laia García
CreEquip

¿Quién  es  el  dinamizador
de  kraal? ¿Qué  hace  el  dinamizador  de  kraal?

Dinamicemos el

E

kraal
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Ximo Mora
GS Bitácora

l GS  Bitácora surge de la hermandad de dos grupos,
el GS  Nuevo  Amanecer y el GS  Giwell, dos grupos con

una larga trayectoria scout. Esta ronda solar celebramos
nuestro 52 aniversario, 52 años viviendo el escultismo con el
mismo entusiasmo e ilusión del primer día.

El local del grupo scout está ubicado en el barrio de
Patraix de Valencia. Nuestro grupo, aunque numeroso,
siempre ha tenido talante familiar. Nuestra fortaleza es la
unidad del grupo y el trabajo en equipo: castores, manada,
scouts, pioneros, scouters y padres. Todos unidos por el com-
promiso de la promesa y la ley scout.

Utilizando la diversión como principal motor de nuestras

actividades, llevamos a cabo un proyecto educativo basado
en los siguientes valores: Compromiso con la sociedad, tole-
rancia, respeto al medio ambiente y hábitos de vida saluda-
ble, los cuales desarrollamos con los niños y jóvenes que
deciden participar en las actividades que preparamos.

Estas actividades se realizan en el ámbito del tiempo libre,
intentando transmitir los elementos necesarios para formar
personas comprometidas, críticas, autosuficientes y toleran-
tes. 

En los últimos años hemos realizado actividades muy moti-
vadoras y enriquecedoras que han avivado nuestro entusias-
mo y compromiso con el movimiento scout. Entre las más

destacadas se encuentran la visita al centro de
Londres y a la isla de Brownsea y nuestra partici-
pación en actividades internacionales (Rover Way
y campamento conjunto con scouts portugueses).
También hemos realizado visitas culturales a
Madrid, Segovia y Granada, actividades de
carácter social con otras asociaciones y ONG´s y,
por supuesto, acampadas y excursiones; la última
y más reciente en la isla de Mallorca a un cam-
pamento de verano que recordamos con muchísi-
mo cariño.
Esta ronda solar empezamos nuestra trayectoria
en la FEV con mucha ilusión y con ganas de cono-
cer nuevos amigos que, como nosotros, quieran
dejar este mundo en mejores condiciones de lo
que lo encontramos.

E

PatraixBitácora ~

¿QUIERES  TRA BA J A R  COMO MONITOR  DE  T I EMPO L IBRE?

BUSCAMOS: MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE PARA REALIZAR ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y VIAJES DE FIN DE CURSO CON NIÑOS/AS Y JÓVENES.

OFERTA DE TRABAJO PARA SCOUTERS

OFRECEMOS: CONTRATO DE TRABAJO, ALTA EN S.S. Y UN SUELDO NETO ENTRE 500
Y 900 EUROS, FLEXIBILIDAD DE HORARIOS *NOS ADAPTAMOS EN DÍAS Y HORAS. 

SI ESTÁS INTERESADO/A ENVÍANOS TU CURRÍCULUM A:
personal@educo.es

Educo Actividades C/ Santo Domingo 26-b 46900 Torrent Valencia www.educo.es
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i el seu entorn

El  campamento  de  verano  de  2007
Mallorca fue nuestro destino elegido para disfrutar del

campamento de verano de 2007. El viaje en barco estuvo
muy bien porque salimos de la rutina de ir siempre en auto-
bús y en las secciones más pequeñas estaban muy emocio-
nados, a pesar del retraso que llevaba el barco y de lo largo
que se hizo el viaje.

Una vez allí pudimos disfrutar de la buena temperatura y
de las calas más próximas al campamento. Durante la mar-
cha visitamos diferentes sitios de la isla. Fuimos a Palma,
donde vimos la catedral y el centro de la ciudad, a Sóller, un
pueblo con unos jardines muy bonitos, y también nos acer-
camos al puerto, para desde allí subir a lo alto de la Torre
Picada. Otro pueblo que visitamos fue L'Alcúdia, que estaba 

al lado de nuestro campamento y tenía unas playas donde
hicimos snorkel. En este último pueblo pasamos una tarde
todo el grupo, ya que fuimos a ver un espectáculo de "Matu
a l'olla", que hicieron una serie de juegos para entretener a
todo el público.

Otras actividades que realizamos conjuntamente todas las
secciones fueron las olimpiadas ambientadas en la
America's Cup y la mayoría de las pruebas transcurrieron en
la playa. El festival de la canción se basó en "Factor X" y
ganaron los castores; y por último, el fuego de campamento
a modo hawaiano, con una decoración playera.

También realizamos actividades en las que una sección
organizaba juegos a otra sección más pequeña, como el

Chuchurriu (pioneros a tropa) que se hizo en la playa
de L'Alcúdia durante la penúltima noche y que estaba
ambientada en los piratas. Otra actividad fue la Feria
del Lobato que realizó la tropa para la manada. Se
trataba de un concurso con varias pruebas en las que
se regalaban diversos premios, aunque en ella tam-
bién participaron los castores.
En definitiva, el campamento de Mallorca fue una
gran experiencia en la que todos disfrutamos mucho y
en la que se creó una unidad de pioneros, más uni-
dad que nunca.
Buena caza.

En la otra página, la Manada del GS Bitácora junto a
miembros de la Ruta. Junto a estas líneas la patrulla
de los delfines y arriba, el grupo scout Bitácora al
completo
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el personatge

Por Isabel Montoro

Nueva  presidenta  y  presidente  saliente  de  la  FEV

Carlos  Esteve:  Desde  hace  bastantes
meses  un  grupo  de  gente  habéis  ido
uniendo y  proponiendo  ideas  hasta
iniciar  una  propuesta  de  equipo  que
encabezas  tú  en  la  presidencia.  ¿Qué
motivaciones  tienes  para  lanzarte a
este  proyecto?
Carmen  Robles: Las motivaciones per-
sonales son infinitas. La mayor es sen-
tirme muy identificada con el proyecto,
tener la tranquilidad de que confío ple-
namente en este equipo y me siento
muy integrada en él.
A nivel de Federació, me interesa
conocer la realidad de los grupos,
cómo funcionamos y las personas que
están trabajando en los diferentes
ámbitos. Tengo la suerte de conocer
muchas realidades dentro de la FEV, y
poder representarlas y trabajar por
ellas es una motivación bastante fuerte.

C.R.:  ¿Cuál  es  la  valoración  que  tie-
nes  de  los  últimos  tres  años  a nivel
personal?
C.E.: En tres años de trabajo hay
muchas personas a las que conocer y
descubrir. Eso ha sido lo más positi-
vo. Y por otra parte, el ver que sí se
puede, comprobar cómo van avan-
zando los proyectos y las ideas que
hemos ido madurando como equipo.
La valoración personal es más que
positiva, yo he sacado de aquí más
de lo que he dejado, desde luego.

Como trabajo queda mucho por
hacer, pero creo que sí se han
puesto los ladrillos para hacer
una casa grande y chula.

C.E.:  El  proyecto  Rebrot  sigue  adelan-
te  y  mantiene  la  idea  de  revolución
continua.  Ahora  le  corresponde  a  la
junta  directiva  de  la  FEV  decidir
dónde  se  van  a  poner  los  acentos.
¿Cuáles  son  los  puntos  más  importan-
tes  para  el  nuevo  equipo?  ¿A  qué
aspectos  vais  a  dedicar  más  tiempo?
C.R.: Hay tres puntos fundamentales
en los que queremos profundizar
durante este tiempo. El primero y más
evidente es la renovación del
Programa de Jóvenes. El Alba ha sali-
do adelante gracias al trabajo
exhaustivo que se ha realizado
durante los últimos tres años, pero
todavía queda mucho por hacer.
Otra de nuestras apuestas fundamen-
tales es el grupo de trabajo de creci-
miento y equipo humano, Creequip.
Este comité ha realizado un trabajo
muy intenso en los últimos años y es el
momento de que la gente empiece a
disfrutar de todo este trabajo y que
seamos capaces de llegar a los gru-
pos, porque al final, si no nos detene-
mos a atender las necesidades de los
grupos, lo que estamos haciendo es
vender humo.
Y la tercera línea de trabajo funda-

mental que tiene la FEV es el Rebrot,
un proyecto cuyas tareas van orienta-
das a rearmar a los grupos y propor-
cionarles recursos que faciliten y con-
tribuyan a su labor educativa.

C.R.:  ¿Cómo  evalúas  el  trabajo  que
habéis  hecho  durante  estos  años  al
frente  de  la  FEV?
C.E.: La FEV llevaba mucho tiempo
trabajando con propuestas de planifi-
cación estratégica, de proyectos, etc.,
pero hasta ese momento muy pocas
áreas de trabajo se habían llevado a
cabo a nivel federativo. Cada asocia-
ción trabajaba por su cuenta y gene-
rábamos la sensación de que se esta-
ba triplicando el trabajo en vez de
aprovechar los recursos que teníamos
a nuestro alcance.
Para nosotros esa fue la clave y de
ahí surge la necesidad de trabajar la
arquitectura interna. En nuestra opi-
nión, la FEV necesitaba de una
estructura más sólida y eso es lo que
más hemos valorado a la hora de
evaluar estos tres años de gestión.

C.E.:  2007  era  un  año  que  venía  muy
marcado  por  las  actividades  del  cen-
tenario.  ¿Qué  posibilidades  nuevas  le

CARLOS EESTEVE
CARMEN RROBLES

Entrevista con
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habéis  visto  al  escultismo  y  en  especial
a  la  FEV  a  raíz  de  las  propuestas  que
se  han  lanzado  durante  el  centenario?
C.R.: Lo que se ha conseguido con el
centenario es tener una visión más
global del escultismo. A veces nos
metemos mucho en el trabajo que rea-
lizamos día a día en cada uno de
nuestros espacios y en ocasiones no
levantamos la mirada a la cantidad
de gente que somos y la potencialidad
que podemos llegar a tener.
Este año se ha logrado potenciar la
unión de todos los que somos hasta
hacernos más conscientes de lo que
podemos llegar a conseguir. Con el
centenario hemos recordado que no
estamos solos, que somos muchos los
que trabajamos por la idea de que
otro mundo es posible, y al final hay
unos frutos que nos motivan para
seguir adelante.

C.R.:  ¿Y  vosotros  cómo  habéis  vivido
esta  fecha?
C.E.: Yo creo que siempre se le puede
sacar más partido a una celebración
como esta. Cien años no se cumplen
todos los días y pocos movimientos
hay en el mundo que hayan cumplido
cien años. Pero para mí una de las
claves del centenario ha sido la posi-
bilidad de reconocer el valor que tiene
el escultismo.
El movimiento scout tiene un papel
clave en situaciones de guerra y de
tensión internacional como los casos
de Israel y Palestina o en conflictos
civiles en toda África. Reconocerle
esta capacidad al escultismo ha sido
algo tremendamente positivo. 
Creo que las celebraciones se han
sabido centrar muy bien, no en un
ombliguismo de qué buenos somos,
sino en lo que nos queda por hacer.
Tenemos un papel que desarrollar en
la sociedad ententida de la manera
más mundial y es un orgullo ser uno
de esos 28 millones de personas que
están cambiando el mundo.

C.E.:  Si  le  tuvieras  que  proponer  algo
a  los  grupos,  ¿que  sería  lo  que  les
plantearías  como  lo  más  importante?
C.R.: Les propondría que se detengan
a reflexionar y a seguir construyendo
de una manera proactiva, que seamos
capaces de estar mirando hacia
delante pero de una manera grupal.
Esto quiere decir que los equipos de
trabajo debemos tener la capacidad
de entender al compañero que tene-
mos al lado, de entender que estamos
trabajando en equipo y que hay
muchas realidades.
Les diría que trabajen mucho cómo
están sus kraales y que no dejen de
mirar nunca hacia fuera para seguir
creciendo. Es importante que nuestros
grupos estén activos y hagan una pro-
puesta de calidad, y eso pasa por que
los kraales estén bien, aprendan a
crecer y participen en la sociedad que
les rodea.

C.R.:  ¿Qué  proyectos  tienes  ahora
que  dejas  la  presidencia  de  la  FEV?
C.E.: "Quitarnos el pañuelo del cue-
llo" no quita que sigamos comprome-
tidos con que el mundo hay que cam-
biarlo. Durante muchos años hemos
estado haciéndolo y no vamos a dejar
de hacerlo ahora. La motivación es

tremenda, seguimos teniendo el mismo
potencial que el primer día y las caras
de ilusión cuando nos juntamos son
exactamente las mismas que teníamos
al empezar a trabajar en la FEV.

C.E.:  ¿Cuál  crees  que  es  el  mayor
potencial  que  tiene  el  equipo  que
habéis  formado?  ¿Dónde  tenéis  vues-
tro  punto  más  fuerte?
C.R.: Lo mejor que tiene el equipo
ahora mismo es su gran capacidad
para conocer a las personas que for-
man la Federació y conectar con ellas.
Creo que somos un equipo al que no
le cuesta trabajo seguir haciendo más
FEV todavía. Tenemos bastante capa-
cidad para levantar la mirada, cono-
cer a la gente que tenemos a nuestro
alrededor, valorar lo que están
haciendo y motivarles para que
merezca la pena seguir trabajando.
Llevamos bastante tiempo formando
parte de la Federació y eso hace que
nos resulte más fácil encajar determi-
nadas ideas que en otro momento
podrían parecer abstractas. Cada uno
está ubicado en su área y realiza un
trabajo muy loable que contribuye a
la consolidación de la FEV para mejo-
rar día a día su finalidad social y edu-
cativa.

Carlos Esteve y Carmen Robles en el Zoom 2007. En la página anterior, Carmen
se dirige a los participantes en la Asamblea FEV celebrada en L’Olleria
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en marxa

ntre els pobles d'Ontinyent i Bocairent, al sud de la
província de València, trobem una ruta molt inte-

ressant que ofereix natura, història, cultura i paisatges.
La ruta és circular de 10 km amb 220 m. de desnivell.
(Calculeu més o menys hora i mitja per trajecte a un ritme
constant, però si anem parant fent alguna explicació,
descansos, fotos, etc. pot allargar-se fins a les dues
hores).

La ruta ens portarà seguint el PRV  122, el camí vell
d'Ontinyent a Bocairent, coneixent el Barranc dels

Tarongers, un barranc amb una vegetació fantàstica que
encara conserva restes d'antics molins banyats pel rierol
que els donava vida.

L'inici de la ruta el trobem en la carretera CV-81
d'Ontinyent a Bocairent a uns 500 m. del paratge cone-
gut com el Pou Clar. A la dreta de la carretera, un cartell
informatiu marca l'accés a un camí de terra que ens
porta fins un pou de proveïment d'aigua. Ací comença el
recorregut. Si continuem la pista, trobarem una fonteta i
poc després, quan ja tenim a la vista la reixa de la Casa

de Patiràs, una senda a mà dreta ens intro-
dueix en el Barranc dels Tarongers.
La senda camina junt al riu envoltada de
vegetació de ribera. El barranc està encara
recuperant-se de l'incendi del 92 que va
afectar les serres d'Ontinyent, Fontanars i
Albaida. Així i tot la flora que trobarem és
espessa i atapeïda. El camí creua el riu junt
al Molí de Lluna on trobarem un senyal de
PR i puja fins una torre d'alta tensió. Tornem
a baixar al riu deixant a l'esquerra el SLV 9
cap a l'alt de Castellar. Al arribar al riu tro-
barem una gran casa abandonada (Villa-
Flor. Any 1905) que estan rehabilitant en
l'actualitat. El camí continua fins arribar al
Molí de Pep Joan. Aquest és un bon lloc per

E

Equip de Medi Ambient

d’Ontinyent a Bocairent
Ruta del Barranc dels Tarongers

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

CC A N OO A R A F T I N GE S CC A L A D AOO R I E N T A CC I ÓR ÀÀ F T I N GP I R A G Ü I S M E   DD EE SS CC EE NN SS   DD EE   BB AA RR RR AA NN CC

Hoces del  Cabriel
ALBERG RURAL

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

• Menjador-restaurant
• Sala de usos múltiples
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aturar-se, eixir del camí, rodejar la casa i
descobrir la impressionant roda de ferro a
la part de darrere. Podem endevinar com
estava organitzat l'interior del molí, les
habitacions, el magatzem... i abans de con-
tinuar, beure un poc d'aigua fresca a la font
de l'altra banda del riu.

Després d'aquesta pausa, seguim el nostre
camí pel marge esquerre del riu, junt a
camps d'ametllers, passem les ruïnes d'un
altre molí i poc després la senda puja brus-
cament cap a l'esquerra deixant baix nostre
la Casa de Beneito. Caminem per un tram
tallat en la roca i en arribar dalt ja podem
vore la part nord de la Serra de Mariola i a
la dreta Bocairent. Sense fer cas a la pista forestal que
trobem, comencem a baixar per unes escales de roca fins
que trobem el senyal de PR que ens indica: Bocairent a la
dreta en 15´ i a l'esquerra la tornada cap a Ontinyent.

Baixem pel PR cap al poble. Passem junt a l'antic lla-
vador i arribem al casc antic. Ara és el moment de conéi-
xer el poble, el barri medieval, la plaça de bous excava-
da en la roca, i sobretot les Covetes dels moros.

Es tracta d’un conjunt d'habitacions excavades en la
roca com a magatzem d'origen musulmà. Estan comuni-
cades entre elles i podem recórrer-les de forma fàcil i
divertida. Els vostres escoltes ho passaran d'allò més bé

pujant, baixant, amagant-se... S'han de comprar els
tiquets al punt d'informació, el preu és molt baix.

El poble té moltes possibilitats per a fer una descober-
ta, un gran joc a través del carreronets... i per esmorzar
o dinar tranquil·lament segons el temps de cadascú. Per
fer el camí de tornada, deixem el poble i pugem de nou
pel PR fins el senyal que trobàrem al vindre.

El PR està ben marcat direcció Ontinyent. Però més
endavant el camí es divideix en front d'una lloma de
roca. Anirem pel camí de la dreta excavat en la roca fins
convertir-se en una senda pedregosa que voreja el
barranc. En el següent creuament, agafem també el de la

dreta que baixa a la carretera per la que
hem vingut, la CV-81. Si continuem, en la
primera corba tancada cap a la dreta, aga-
fem un camí que surt per l'esquerra, que
rodeja la muntanya i arriba fins a la carre-
tera. Ara tenim dos opcions: Si anem cap a
l'esquerra per la carretera, arribarem on
hem deixat els cotxes, però si creuem la
carretera seguint el PR pujarem a l'alt del
Torrater i baixarem fins al cementeri
d'Ontinyent, molt prop de l'estació de
RENFE on podem acabar la ruta.

A l’altra pàgina, una vista general de
Bocairent. En aquesta, dalt, el Molí de Pep
Joan i junt a estes línies les Covetes dels
moros, dos dels punts d’interés de la ruta del
Barranc dels Tarongers
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propostes culturals

Quique Rodríguez

La falsa medida del hombre 

"La  falsa  medida  del  hombre" és un magistral llibre de
denúncia als arguments pseudocientífics que sostenen el
racisme. El llibre fa una descripció d'aquelles teories per
les quals es vol demostrar que la intel·ligència humana és
hereditària. Aquestes teories han sigut les següents:
mesurar el crani, el cervell i els cossos, així com els tests i
els coeficients d’intel·ligència (CI) i la seua escala. A
aquest llibre es fa una presentació d'aquestes teories,
citant directament els textos d’autors del segle XIX com
Broca, Lombroso o Agassiz i de principis del segle XX
com Goddard, Terman, Yerkes, Spearman o Burt, així
com algunes tesis de finals del segle XX com les idees de
Jensen o Herrstein, i es demostra que han estat creades
en premisses falses, quan no manipulades. 

L'autor critica i desmunta una per una, totes les tesis
científiques que intenten demostrar que la intel·ligència
humana és innata i heretada. L'autor demostra com
aquest prejudici és un substrat bàsic a totes aquestes teo-
ries i actua com a base intel·lectual en la classificació de
l'espècie humana. El resultat és escruixidor. Especialment
quan l'autor explica les aplicacions socials i polítiques
d'aquestes teories en matèries com la limitació a la immi-
gració, com la creació de sanatoris mentals, com la deter-
minació de qui és retardat mental que va justificar a
1930 l'esterilització dels més febles a alguns països, i
també com s'ha aplicat a l'educació. Per exemple la clas-
sificació d'alumnes als dotze anys per saber si deuen
anar a la universitat o no, com es va aplicar al Regne Unit

entre 1945 y 1960, i que a casa nostra, encara revisco-
la quan es parla dels itineraris escolars.

L'autor denuncia implacablement com aquestes teories
que justificaven l'esclavitud, el sexisme, el classisme i el
racisme, apareixen de tant en tant sempre unides a polí-
tiques neoliberals i a estats d'opinió per a justificar el
retall dels pressupostos públics en matèria d'assistència
social. El llibre, que per cert fa una bona aproximació
didàctica a la tediosa tècnica d'anàlisi factorial, tan útil a
les ciències socials, ens fa tremolar de les barbaritats que
alguns polítics poden aplegar a dir i fins i tot aplicar. El
llibre comença i
acaba amb una
cita de Darwin
que resumeix
prou bé l'esperit
del llibre: "Si la
misèria dels nos-
tres pobres no és
a causa de les
lleis de la natu-
ra, sinó de les
nostres institu-
cions, quan
gran ha de ser
el nostre pecat."

Títol: La falsa medida del hombre
Autor: Stephen Jay Gould
Editorial: Crítica (Biblioteca de bolsillo)
Barcelona 2003
Preu: 7 euros
Idioma: Castellà

Llibres
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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




