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la taula
JUAN BIOSCA GONZÁLEZ
Director del Instituto Social del Trabajo

Interculturalidad y escultismo

M

ediante estas breves líneas, quisiera agradecer la
invitación para escribir en esta revista e incidir en
una convicción personal: el movimiento scout, -tanto por su
origen y tradición, como por su metodología y pedagogía
del ocio, así como por el modelo de persona al que sirve-,
es una institución social que como movimiento educativo
para jóvenes, puede contribuir eficaz y eficientemente al
crecimiento de la necesaria interculturalidad en la sociedad
española, contribuyendo al bien común de la misma.
En pocos años España se ha convertido en una sociedad
multicultural, dado el intensivo aluvión de inmigrantes y de
su plural procedencia. Esa diversidad supone, a su vez,
dificultades y oportunidades, siendo decisivas, para ello,
las actitudes que todos adoptemos, tanto personas como
instituciones de toda índole; para que en una realidad multicultural (constatación de diversos horizontes culturales), se
vaya desarrollando la interculturalidad, porque medie la
voluntad de convivir interactuando desde las distintas culturas y sensibilidades, respetando y favoreciendo la dignidad
humana de todas las personas.
Para mitigar las dificultades y aprovechar las oportunidades, es clave educar y posibilitar la sociabilidad inherente a la persona humana, así como la participación responsable en todo el tejido social. Toda persona, por el
hecho de serlo, requiere ser tratada como tal, en cualquier

“El escultismo está preparado y predispuesto para
asumir el reto de la educación intercultural de una
ciudadanía universal”

circunstancia y lugar. Dicho en palabras más autorizadas
de Juan Pablo II: "La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una especie de ciudadanía mundial,
haciéndola titular de derechos y de deberes".
Ante esa realidad descrita, el escultismo tiene en su origen y tradición una referencia de compromiso y sabiduría
para hacerle frente. Preocupado en sus orígenes por la
marginación de los jóvenes de los barrios empobrecidos de
Londres, desarrolló una propuesta educativa para darles la
posibilidad de desarrollar sus capacidades, para ser sujetos protagonistas de su promoción y participación en la
sociedad.
Y en virtud de la universalidad de sus planteamientos, de
su metodología y pedagogía, así como de su concepción
de la persona, se extiende rápidamente por todo el mundo.
Porque aunque había nacido en una sociedad y circunstancias determinadas, el movimiento scout supo adaptarse,
coherentemente, a la diversidad y a los cambios sociales.
Un resultado excelente que hay que atribuir al modelo educativo que presenta.
Por esas razones, entiendo que el escultismo está preparado y predispuesto como el mejor agente social pueda
estarlo, para asumir el reto de la educación intercultural de
una ciudadanía universal y una identidad intercultural.
Para ello, básicamente debe atenderse a dos polos de
referencia: a su memoria histórica y a la realidad social,
con el fin de hacerse cargo de la realidad, de cargar y de
encargarse de la realidad que el fenómeno social de la
inmigración supone.
Así, en el movimiento scout, para evaluar cómo se contribuye al crecimiento de la interculturalidad, sólo hay que
ir comprobando cómo se va haciendo, en sí mismo, en su
seno, un tejido poroso a la participación de jóvenes con
diversos orígenes nacionales. Ese es un gran reto y oportunidad para el escultismo, predicar con el ejemplo. ¡Ánimo
pues!
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la taula
AMPARO SANAHUJA MORALES
Psicóloga y anterior responsable de formación de la FEV*

¿Tengo una amiga o un amigo migrante?

E

l escultismo nos ofrece una gran oportunidad para
mejorar la convivencia de una sociedad plural. El
mundo es un ir y venir de personas en el que es imprescindible nuestra visión global, desde fuera, observando el crecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Cada vez
hay entre nosotros y nosotras más personas migrantes.
Ante esta realidad observo en la sociedad de acogida una
amenaza a la propia identidad. Es importante que dejemos
paso a la tolerancia desde una apertura al mundo replanteándonos nuestras ideas y prejuicios.
Es importante partir de este punto para ver el mundo
desde la corresponsabilidad, desde el amor al otro como
seres humanos que vivimos en él.
¿Y qué puede hacer el escultismo en todo esto?
Acercarnos a la realidad, darnos a conocer…
Cada vez tenemos más niñas, niños y jóvenes migrantes
en nuestros grupos pero aún sigue siendo un porcentaje
muy pequeño. En estos momentos, alrededor de un 10% de
nuestra población es migrante. ¿Hay en nuestros grupos
scouts por lo menos, una presencia de este 10%?
Los grupos scouts somos una herramienta fabulosa para
la mejora de la convivencia social. ¿Cuáles son nuestros
puntos fuertes?
* La educación en valores basados en la tolerancia, la

“El escultismo nos
ofrece una gran oportunidad para mejorar
la convivencia de una
sociedad plural”
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Lobatas del GS Pau en el San Jordi FEV de 2007
dignidad de la persona y el amor a ella. Pertenecemos a un
movimiento internacional trabajando por un mundo desde
la convivencia solidaria, cooperativa e intercultural.
* El fortalecimiento y las creaciones de redes sociales
facilitando sus redes de apoyo y fomentando el conocimiento mutuo de diferentes culturas, creando una verdadera experiencia de intercambio y convivencia. Esto genera
un cambio de actitudes, una movilización de voluntades y
de fuerzas individuales y comunitarias. Es necesaria la participación activa de una sociedad preocupada por todos y
cada uno de sus integrantes.
Desde la educación y la vivencia de los valores que surgen del amor al otro, es la mejor forma que se me ocurre
de dar a conocer, de compartir con todas las personas que
en este momento están cerca de nosotros y nosotras, sean
de la altura, del país o de la cultura que sean.
Los grupos scouts somos uno de los mejores escenarios
para trabajar todo esto. ¿Por qué no lo ponemos al servicio
de la sociedad?
* Coautora del ‘Manual de intervención psicosocial con
menores migrantes’

la tauleta
L’Scouts Press estrena secció
Et donem la benvinguda i t’invitem a participar en
La Tauleta, la nova secció de l’Scouts Press,
un espai pensat

per a contar

per a informar

per a explicar

per a aclarir

per a opinar

per a expressar

per a denunciar

per a compartir
Envia els teus textos a comunicacio@scoutsfev.org i els veuràs publicats
en La Tauleta en els pròxims números de l’Scouts Press

Perquè tens molt que contar, comptem amb tu
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Los grupos scouts ante

El reto de la
integración
Pese a que la inmigración es un fenómeno reciente en España, la situación actual de esta comunidad
nada tiene que ver con la que han vivido otras generaciones en circunstancias similares. La irrupción de
las nuevas tecnologías y el desarrollo de los movimientos sociales facilitan en muchos casos el proceso de integración. Este fenómeno no es ajeno al

L

uis Alberto tiene trece años y
nació en Bolivia. Cada tarde de
sábado se reúne con otros niños y
niñas del grupo scout de su barrio para
jugar, aprender y trabajar por un

Isabel Montoro
comunicacio@scoutsfev.org

escultimo. Los grupos scouts cada vez cuentan con
más niños y jóvenes procedentes de otros países y
culturas que se enfrentan al desafío de empezar una
nueva vida lejos de su hogar. El movimiento scout
cuenta con recursos suficientes para hacer ese camino más sencillo. El reto consiste en aprender a utilizarlos.

mundo mejor. Como él, más de 200
jóvenes inmigrantes participan en los
ochenta grupos que a su vez forman
parte de la Federació. Nuestra sociedad vive un creciente proceso de inter-

culturalidad y el escultismo no está
ajeno a este fenómeno. Cada vez son
más los niños y jóvenes procedentes de
otros países que se integran en nuestra
realidad ayudados por el movimiento
scout.
En poco tiempo, los niños se enfrentan a un cambio de país, de cultura, de
colegio, de amigos y en ocasiones, de
lengua; todo un reto personal al que
los grupos scouts contribuyen desde
sus valores de respeto, tolerancia y
solidaridad.
En esos momentos de cambio, el
movimiento scout puede ayudar a los
niños a integrase en nuestra realidad
de una manera más fácil y rápida.

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

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

Tel. 96 340 88 74 Fax: 96 347 23 76
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El grupo scout es uno de los ambientes externos que influyen en el proceso
de formación de la identidad del joven
inmigrante. Así lo recogen las fichas
formativas que Scouts de Madrid ha
elaborado para trabajar el tema de la
interculturalidad durante esta ronda.
Según este informe, “desde el grupo
se debe ser consciente del papel que se
está jugando en este proceso, no sólo
evitando acrecentar la situación de
confusión que pueda estar sufriendo el
joven, sino ayudándole a comprender
mejor su situación, y motivando reflexiones que le hagan contextualizar y
relativizar las distintas influencias que
recibe. Se debe tratar de ejercer una
labor de ‘puente’ entre los mundos en
los que vive”.
Asimismo, el informe destaca la
importancia de que el grupo scout,
pese a tener sus propios componentes
culturales, no se identifique de una
forma manifiesta con ningún grupo en
concreto. En ningún caso se trata de
imponer la cultura del país que recibe,
sino de dotar a los jóvenes de herramientas suficientes que les faciliten la
integración en su nueva realidad y les
permitan formarse sus propios argumentos desde la libertad y la tolerancia.
El grupo scout debe servir como
espacio de reflexión, tanto para los
jóvenes inmigrantes como para los
scouts que conviven con ellos. Scouts
de Madrid destaca la Ley Scout como

• Servicio discrecional
• Colegios-fábricas
• Visitas culturales

un elemento metodológico y
simbólico que puede servir de
herramienta para ayudar en el
trabajo de la integración.
Así lo considera también Eva
Cano, responsable durante seis
años de los programas de intervención social de Scouts de
Murcia. “Siempre hemos pensado que el escultismo es un buen
lugar para la integración de
personas de otras culturas y de
otras creencias porque contamos con unos puntos fuertes de
los que carece la sociedad en
general”. Según Eva, el escultimo comparte unos mismos valores, expresados en la ley scout,
independientemente de la cultura de procedencia. “Esto facilita desde
el primer momento el poder compartir
entre los jóvenes proyectos, opiniones
y compromisos”.
Otro factor que puede favorecer la
integración de los inmigrantes en la
sociedad es la presencia mundial del
movimiento scout. En este sentido, la
colaboradora de Scouts de Murcia
señala que “no es muy complicado
encontrar jóvenes -y no tan jóvenesinmigrantes que hayan sido scouts en
sus lugares de origen. A veces la participación en actividades internacionales
facilita el contacto con inmigrantes que
han sido scouts y estas personas pueden actuar no sólo como mediadores
interculturales, sino como promotores

AUTOCARES

del escultismo”.
El creciente fenómeno migratorio
obliga a fomentar valores de respeto y
tolerancia que favorezcan la convivencia y el aprendizaje recíproco de las
distintas realidades. “Aprender cómo
acercarnos y acceder al colectivo inmigrante debería ser parte de nuestra
labor integradora de jóvenes”, asegura Eva Cano.
El objetivo final es transformar el
mundo y para ello el escultismo debe
tender la mano y adquirir un compromiso de integración. Entender la multiculturalidad como una suma y reconocer las oportunidades que nos aporta
la mezcla podría ser un buen comienzo.

EFICACIA,
SEGURIDAD
Y PRECIO

¡¡ PRECIOS ESPECIALES A GRUPOS SCOUTS!!

TEL. 963 560 895 • TEL. MÓVIL: 610 402 243 FAX: 963 720 225
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Festival de la Cançó
Castelló

Rocío Ruzo
Vicepresidenta SdC

E

l passat 5 d'abril tots els escoltes d'SdC
ens reunírem per a celebrar el XV Festival
de la Cançó Scout baix el lema ‘Cantem per
l'escoltisme: motor del canvi social’.
L'esdeveniment, organitzat per l'agrupament
escolta Sant Pere, va congregar vora 200 persones al Pinar del Grau de Castelló, on sis dels
L’AE Espadà va guanyar el Premi del Jurat amb la cançó ‘Canviar a la
nostres agrupaments van interpretar les cançons
Bèstia’. Dalt els membres de l’Espadà durant la seua actuació
que havien compost els seus xiquets. Durant la
gala de cançons, les branques de l'agrupament
organitzador havien preparat anuncis on demostraven com aconseguir la nostra entrada a la gala de premis. Aquesta
lluitar contra les injustícies de la vida a diferents àmbits, l'es- gala va ser molt emotiva ja que comptàrem amb la presència de personalitats importants per a cadascun dels agrupacola, la natura...
La resta de la jornada es va desenvolupar amb normalitat, ments, molts d'ells fundadors d'agrupaments com ara els de
amb gran ajuda dels membres de la FRATER (fraternidad l'Espadà, El Millars, Sant Pere i Tramuntana. Finalment, l'acristiana de enfermos y minusválidos), els quals ens van cedir grupament guardonat amb el Premi Popular va ser el Sant
les seues instal·lacions per a l'entrega de premis i també ens Pere amb la cançó ‘Sense por’ i el gran Premi del Jurat va
van obsequiar, durant la celebració de la paraula, amb recaure en l'agrupament Espadà amb la cançó ‘Canviar a la
creus de ceràmica fetes a mà per ells mateixos. Per altra, Bèstia’, la qual tornaren a cantar com a colofó del dia.
En conclusió, els membres d'Scouts de Castelló vam comvam gaudir d'una paella monumental per a 400 persones
que compartírem amb antics membres de tots els agrupa- partir una magnífica jornada al Pinar on gaudírem de l'escoltisme i ja desitgem que arribe la nova ronda per a
ments i tota aquella gent que es va voler apropar.
Després de dinar, férem un divertit joc de pistes per a començar amb nous reptes i il·lusions.

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

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
54 EUROS

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

Valencia

Pioneros del
GS Pelícanos-Cóndor

M

iles de dudas llenaban nuestra mente, algunos
transmitíamos ilusión, otros plasmaban su
poca confianza en el grupo y otros simplemente callaban, pero había una decisión que tomar. Finalmente,
gracias a nuestros scouters que nos dieron fuerzas y
confianza, decidimos preparar el Festival de la
Canción para todos los scouts de Alicante.
Al principio nos invadían las dudas, pero poco a
poco nuestras ideas iban tomando forma y nuestro
entusiasmo crecía cada vez más. ¡Nunca pensamos
que organizar algo así tuviese tanto trabajo!
Por fin llegó el día esperado durante tantas semanas.
Entre preparaciones de última hora y las emociones
que todos sentíamos pasamos la noche sin apenas dormir. Casi sin darnos cuenta nos encontrábamos anunciando el comienzo del Festival ante unas 500 personas. Por la mañana realizamos unas actividades para
conocernos mejor en las que nos reímos mucho, después a comer y tras un rápido ensayo, comenzaron las
canciones. Letras y ritmos diferentes dieron paso a un
vencedor, el GS Gilwell que además se estrenaba por
primera vez en un festival, una alegría para todos.
Con esta experiencia hemos aprendido muchísimas
cosas que servirán para nuestro futuro y creemos que
también nos ha servido para crecer personalmente y
confiar más en nuestras capacidades. Y todavía nos
queda lo mejor, disfrutar al máximo de esa multiaventura que tanto nos ha costado conseguir y que sin vosotros no hubiese sido posible. ¡Muchas gracias a todos!

El GS Gilwell celebró su estreno en un festival
alzándose con el primer premio del jurado con la
canción ‘La aldea está esperando’

GS La Safor

E

l GS La Safor cumple 30 años y lo ha celebrado
organizando el XXIII Festival de la Cançó Scout.
Tras los temores iniciales ante la preparación del evento,
nos pusimos manos a la obra y conseguimos que el
Ayuntamiento nos prestara la Casa de la Marquesa.
Cuando ya estaba todo preparado y a varios días del
Festival empezamos a ver en las noticias que iba a llover,
con todo el trastorno de planes que ello conlleva, pero
conseguimos solucionarlo con alternativas en caso de
que lloviera.
El día del Festival nos dimos cuenta del caos que supone organizar el evento: señalizar, recibir a los grupos
que llegan en tren, en bus, los imprevistos de última hora,
los grupos que aparecen y de los cuales no teníamos
constancia, jurados que no se presentan… Pero supimos
reaccionar ante los imprevistos que nos surgieron.
Los premios fueron los siguientes:
Primer premio: AE Kiomara
Segundo premio: AE Sant Jordi de l'Olleria
Tercer premio: AE Argila
Canción más solidaria: AE Iter
Mejor canción en valenciano: AE Cohinoor
Canción más original: AE Sicania
En conclusión, organizar el Festival de la Canción
supone muchísimas preocupaciones, pero al final del
día, cuando ves que todo ha salido bien a pesar de la lluvia, la satisfacción personal que sientes es indescriptible.
Por todo esto nos gustaría agradecer su ayuda a todas
aquellas personas que de una forma u otra colaboraron
para que el festival saliese adelante.

El AE Kiomara se alzó con el primer premio del
Festival con la canción ‘Un solo palpitar’
9

fev
de
Troba

Tro

s

ba

Trobades

Tro

b

s
e
d
a

de

es

a Castelló
Trob

Trobades

Trobad

s

ades

Equip pedagògic SdC

D

urant el mes de març s'han dut a terme les trobades
de branques d'Scouts de Castelló, la primera prova
de foc del nou equip pedagògic. Enguany, dins de la nostra
intenció de treballar tots els àmbits de l'escoltisme a nivell
associatiu, decidírem que la temàtica principal de les trobades de les quatre branques fóra el servei a la societat, això
sí, cada branca al seu nivell.
Aleshores, l'Estol i els exploradors decidiren fer repoblació, per separat, de la zona afectada durant l'incendi que
l'estiu passat va cremar bona part de la comarca de
l'Alcalaten a l'interior de Castelló els dies 8 i 9 de març. Els
educadors de llops programàrem activitats perquè els
xiquets aprengueren què és el servei i de quina manera
poden ells ajudar als amics, a la família, als companys...
També anaren a una zona prop de les Useres a repoblar.
Per altra banda, la Unitat d’Exploradors, que també va
anar a les Useres, va fer un altre tipus d'activitats, com un joc
d'estratègia i una descoberta per a conéixer com va afectar
l'incendi als habitants del poble per tal de fer conscients als
xiquets de la importància de la preservació de la natura. Els
educadors, ajudats pels bombers de Benlloch, van recrear la
situació viscuda durant els dies de l'incendi i els mostraren
part de la zona cremada, on també anaren a repoblar en el
transcurs del cap de setmana.
El cap de setmana del 16 i 17 els pioners i els companys
de Ruta també es reuniren a diferents punts de la província
per a celebrar les seues trobades. Els pioners anaren al Racó
de Tales on viu Miguel Llopis, cura de l'ordre franciscana,
per a treballar el servei. Allí ajudaren en tot el que els demanaren, plantant pomers, pintant una caseta de serveis o un
menjador, movent unes grans pedres per a fer un cercle d'oració... Però no van fer tan sols això. També conegueren el
servei a la vida de Baden Powell, visqueren una missa dife10

Dos xiquetes durant la repoblació d’una de les trobades
organitzades per Scouts de Castelló
rent a la que estan acostumats i feren una marxa a un pantà
proper per a reflexionar sobre el servei a les seues vides.
Per la seua banda, els companys de la ruta es quedaren a
Castelló ciutat per a fer diferents serveis tant a la ciutat com
a Almassora. Dividits per equips anaren a diferents llocs,
com al menjador de Càritas a Castelló o a la residència de
la tercera edat a Almassora, així com també estigueren pel
carrer fent jocs als xiquets. Les experiències viscudes foren
diferents, algunes més impactants que altres, però totes
reconfortants per als companys. Tots ells s'explicaren quins
havien sigut els seus sentiments i compartiren sensacions mitjançant un reportatge fotogràfic que feren per a mostrar als
demés on havien fet el servei.
Després de totes aquestes activitats estem satisfets veient els
resultats que les programacions han tingut a l'hora de fer-les
reals. El bon funcionament de les trobades ens fa vore que
encara queden escoltes a la nostra província amb ganes de
treballar i d'educar a xiquets, cosa que motiva a tot l'equip
pedagògic a continuar treballant per a aconseguir una educació de qualitat.

fev
un forat a la xarxa

Pàgines sense
fronteres
Un dels grans avantatges que ens ofereix la xarxa és
la possibilitat de posar en contacte a persones de diferents països, cultures i llengües. Internet s’ha convertit
en un mitjà imprescindible per a comunicar-se amb
altres parts del món, i açò ha afavorit la interculturalitat
i l’intercanvi entre persones molt allunyades físicament.
Igualment, la xarxa suposa una immillorable font de
recursos i d’informació per a donar a conéixer les activitats que realitzen les entitats que treballen per la interculturalitat i la integració de les persones immigrants.
Una d’aquestes institucions és Ceimigra (www.ceimigra.net), una fundació que treballa per a la formació
d’una societat solidària i tolerant.
Una altra web interessant és Aula Intercultural

Redacció
comunicacio@scoutsfev.org

(www.aulaintercultural.og), un portal per a l’educació
intercultural que potencia el respecte i la convivència
entre cultures des del punt de vista educatiu.
La interculturalitat està també present en la premsa a
través del diari Sí se puede (www.sisepuede.es), un
periòdic per a la integració que para atenció als temes
que més afecten les persones immigrants.
Per altra banda, el portal Entre dos Orillas
(www.entredosorillas.org) ofereix un espai per a la
informació i la reflexió al voltant del fenomen de la
immigració. Aquesta pàgina és un bon punt de referència per als immigrants, que trobaran ací tota mena de
recursos pensats per ajudar-los en el seu procés d’integració.
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Comité Federal
a Toledo

E

Miguel Pozo
Vicepresident FEV
presidencia.sdc@scoutsfev.org

ls passats dies 1 i 2 de març es va
celebrar a Toledo una trobada del
Comité Federal del MSC. Aquest comité
reunix tots els presidents de les federacions membre, i en ell es discutixen els
principals temes que ens afecten, perquè
després de consensuar-los puguen passar per l'assemblea general per a ratificar-los.
La casa de l'Espíritu Santo de los
Carmelitas Descalzos va ser el lloc triat
per a la trobada, dins del casc històric
de Toledo: un marc privilegiat de gran
bellesa i desbordant de llegendes, com
bé vam poder apreciar en la visita guiada que ens van oferir a la nit.
Membres del Comité del MSC durant la visita ‘Toledo Mágica’
Després de les típiques revisions de
l'acta, informes de les diferents associacions i avaluació de Sergio de Pedro, membre d'Scouts de Alicante amb el
d'activitats com la Llum de la Pau de Betlem, vam poder que la FEV col·labora en el funcionament del MSC.
Però també va haver-hi temps per al debat. Dos interesentrar a debatre aquelles qüestions que ens fan avançar
com a moviment, com la revisió del Reglament de Règim sants reflexions sobre el model de confessionalitat del MSC
Intern i del Programa de Joves. També s'han produït alguns i el seu estat de secularització; i un altre sobre el naixement
canvis en l'equip internacional, amb la incorporació d'Elías de l'escoltisme musulmà a Espanya i la manera en què
Py com a nou comissari internacional, i l'entrada en l'equip podem ajudar a la seua creació.
Un altre dels moments destacats va ser la visita del cardenal de Toledo Antonio Cañizares, amb el que el consell general del MSC va mantindre una reunió sobre la
creació de l'associació diocesana de Toledo. També es
va tractar el tema del naixement el passat octubre de
l'associació d'Scouts de Europa, moviment confessional
el sorgiment del qual no ha afectat la visió que
l'Església té del MSC.
I ara, a pensar en la pròxima cita: l'assemblea general
que ens tornarà a reunir a Jerez de la Frontera. Allí
acudirem, amb la il·lusió de continuar avançant en l'escoltisme, i de disfrutar del mateix ambient de germandat i camaraderia com en l'anterior trobada. Ja vos
anirem informant!
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internacional
Trobades escoltes
arreu del món
E

n plena ressaca pel Centenari, al calendari escolta
internacional arriben per als pròxims mesos dates molt
interessants i que ens porten a diferents punts del planeta.
Corea, Bolívia i Islàndia. Tres destins molt atractius, així que
ens posem en marxa i repassem cronològicament el que
s'està preparant per als pròxims mesos.
El nostre primer destí és Corea, i en concret la Wonkwang
University de la ciutat d'Iksan on es reuniran jóvens de tot el
món entre els 18 i els 26 anys per a celebrar el 10é Fòrum
Mundial de Jóvens Escoltes entre el 7 i el 10 de juliol. A
penes quatre dies després es reuniran en l'illa de Jeju. En el
seu centre de convencions es realitzarà la 38a Conferència
Mundial Escolta davall el lema 'Construint un món millor'.
D'aquesta manera, jóvens i dirigents representaran les delegacions escoltes de cada país a l'hora de decidir els passos
a prendre pel moviment escolta mundial.
T'agradaria celebrar junt amb els teus companys de Ruta
l'Any Nou en tirants o camiseta de mànega curta? La veritat
és que aquest és un dels principals atractius del Moot
Panamericà que es celebrarà en la regió boliviana de
Cochabamba ja que els milers de quilòmetres que
la separen de les nostres cases la convertixen en
una activitat quasi prohibitiva. De totes maneres,
1.500 jóvens ja s'han inscrit a hores d'ara per a
aquest esdeveniment que es realitzarà entre el 27
de desembre i el 4 de gener, i que tindrà com a
lema 'El món que volem construir'.
Per a anar fins allà, MSC està organitzant al
contingent espanyol amb jóvens de 16 a 23 anys
que podran conviure i compartir experiències
amb escoltes d'Iberoamèrica. Encara esteu a
temps de formar part del contingent, envieu un
correu a l'adreça internacional@scoutsmsc.org.
Tota la informació del Moot Panamericà la trobaràs en les pàgines www.haciaelmoot.scoutsdebolivia.org o www.moot.scoutsdebolivia.org.

Redacció

Roverway 2009
Ja l'any que ve, els escoltes islandesos es preparen per a
acollir jóvens de la branca companys que estiguen disposats
a aventurar-se en el Roverway que s'iniciarà el 20 de juliol
en la capital Reykiavik. De fet, allí tindrà lloc la cerimònia
d'inauguració i serà punt de partida dels campaments que
s'alçaran de cap a cap d'aquesta illa de l'Atlàntic nord que
Jules Verne va triar com a porta d'entrada al centre de la
terra.
En eixa terra que compta amb volcans actius, fonts termals,
guèisers, i cascos glaceres, el Roverway girarà en aquesta
ocasió entorn de quatre temes segons les necessitats i interessos dels participants: Cultura i Naturalesa, allò
Desconegut, Democràcia i Solidaritat, i Comunicació. Els
últims dies, tots els escoltes assistents coneixeran el Centre
Escolta Ulfljotsvatn. En fi, una bona ocasió per a disfrutar de
campaments on la llum natural no et faltarà ja que les nits
d'eixes dates a Islàndia no superen les cinc hores. Si vols
informar-te visita la web www.skatar.is/roverway2009.
Advertim, està en anglés.

Imatge de la campa del Centre Escolta Ulfljotsvatn (Islàndia)
13

fundació scout Sant Jordi
XXI Jamboree Escolta Mundial

Hylands Park, Chelmsford, Inglaterra 2007...

Per què no nosaltres?

A

Basta mirar al voltant, en l'entorn
més immediat i en el més llunyà, per a
adonar-se que ocupem un lloc de privilegi en el món. En eixa sensació de privilegi m'he reafirmat a l'acudir, en
companyia de la Fundació Scout Sant
Jordi al Jamboree Mundial del
Centenari.
Participar d'una convocatòria tan
especial és, com no podia ser de cap
altra manera, un privilegi de què molts
pocs, en proporció amb els escoltes
que hi ha a Espanya -i en el món-, han
disfrutat; un privilegi que cal compartir.
Quan t'embarques en una aventura

J

Antonio Losada
fundacio@fundaciosantjordi.com

així, la primera sensació que tens és
que el corrent universal de sentiments
positius que fluïxen cap eixe esdeveniment, a eixe lloc de la campinya anglesa que s'ha convertit en el vòrtex d'un
remolí d'esperits jóvens, àvids d'aventura, amb les mans plenes d'amistat,
camaraderia, solidaritat per a compartir amb altres semblants, et travessa
dels peus al cap: formes part d’alguna
cosa molt important.
Per descomptat, està l'excitació pròpia del moment: la trobada amb els
companys, la incertesa, sempre eixa
incertesa! Sobre com et mouràs en eixe

entorn humà i físic, els avatars del viatge, l'expectació davant dels nous
coneixements i relacions… Tot això ho
disfrutes al límit, però, sobretot això, hi
ha una certa sensació de responsabilitat derivada d'eixa posició de privilegi.
Després estan unes indescriptibles
ganes de passar-s'ho bé, de disfrutar
al minut, al segon, de cada moment del
viatge, de l'estada en el Jamboree, de
la companyia dels amics, de cada nou
descobriment, de cada nou aprenentatge. Per molt que et prepares per a
això mai és suficient, tot et sorprén, la
meravella no cessa i un acaba quasi
marejat pel remolí de sensacions positives que et produïx una trobada així.

M

‘Scout once, scout forever’
Però tornem al moment de partida:
millor, al moment d'arribada. Un punt
d'orgull compartit amb el Moviment
Escolta Mundial per un treball
excel·lentment realitzat va combatre en
el meu esperit per una fracció de segon
amb una punxada de sana enveja,
precisament, per eixa excel·lència
aconseguida en uns resultats immillorables 'prima facie'.
Una organització impecable de principi a fi, una col·laboració intergenera-
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cional amb una alegria com només
saben expressar els escoltes de tota
edat. Una mescla perfecta de tecnologia, recursos i d'innovació, d'una
banda, amb una lectura lúcida i positiva de la tradició, de la història i dels
millors trets de l'escoltisme, per un
altre: un aeròdrom adaptat com intercambiador de transports, grans tendes
de campanya albergant una xarxa
cibernètica per a identificació i gestió
dels fluxos de visitants, autobusosllançadora fins al campament i… bicicletes! Eixes velles i molt britàniques
bicicletes que formen part de l'imaginari col·lectiu dels escoltes europeus,
actualitzades i adaptades per a trasllat
dels equips humans del Jamboree…
precioses i evocadores! Una troballa,
res més arribar.
Per descomptat, també estaven les
banderes, els gallardets, la gran arcada de benvinguda, els animadors amb
els seus grans barrets cridaners, les
salutacions i els somriures pertot arreu.
Però… eixes bicicletes! Resumien en
una imatge indescriptible tot l'esperit
del Jamboree: l'alegria, la salut, l'aventura, el respecte per l'entorn, l'esforç, la immediatesa i el servici, sempre
el servici.
Després, l'organització, la distribució
de l'espai, eixa meravellosa finca
Hylands Park -quina enveja, un municipi, una comunitat, que et posa a disposició acres i acres de terreny històric
perquè els forades amb les estaques,
els xafes amb els jocs i balls, els socarres amb els focs de campament!governat pel bell edifici ‘manor’ que
articula les seues praderies, boscos i
jardins.
Finalment, però el més important: La
humanitat en el seu millor esplendor.
Milers i milers de xicots i xicotes vivint
l'aventura de la seua vida, disfrutant,
participant, organitzant, treballant en
un moment màgic que omplirà la seua

vida i del que podran donar rendit
compte als seus fills i néts en el futur.
De tots els cantons del món. Un babel
de llengües, de turbants, túniques, sensacions, olors i colors. Una algaravia
permanent de càntics, crits, carreres,
de balls, de jocs, de diversió. Carpes,
botigues, caus, mostrant amb orgull i
candidesa incòlumes les seues millors
obres, les seues diferències enriquidores, les seues realitzacions més gosades o més humils, els seus problemes
de supervivència, la seua disponibilitat
per a oferir -i, el que és més important,
acceptar- la solidaritat de l'altre.

tinuar amb la labor del fundador, cal
continuar ensenyant als nostres xiquets
i xiquetes a jugar ‘el gran joc’ i esperar que, en el futur, la massa crítica
d'escoltes de tota edat i condició aconseguisca en el món el seu apogeu i,
entre tots, ‘podem amb els roïns’: amb
els egoistes, amb els facciosos, amb els
avariciosos, amb els envejosos, amb
els fanàtics, amb els bruts…
Així que d'allí vaig eixir amb una
idea fixa: Per què no nosaltres? Per què
no optar a l'organització d'un
Jamboree Mundial, posem, en 2015?
Només necessitem: un Govern de la
nació que ens recolze, una
Administració que ens proporcione
recursos, un municipi que ens preste
una campa prou gran… Les altres: la
il·lusió, l'espenta, l'organització, les
idees, el ‘factor humà’ ja el posem
nosaltres. Sobretot, l'alegria de la celebració, la rialla dels xiquets feliços i la
satisfacció del servici ben realitzat.
Podrà ser?

E

Conjurem-n
nos pel futur, tenim un pla
En situacions així un es planteja com
és possible que encara existisquen la
injustícia, la insolidaritat, la guerra, la
fam, el fanatisme. Després de cent
anys, la factoria escolta no ha pogut
produir suficients hòmens i dones que
dirigisquen el món des dels postulats
establits per Lord Baden-Powell?
Llavors cal seguir en la bretxa! Cal con-

R

E

O

La Fundació Sant Jordi no va faltar a la cita de l'últim Jamboree Escolta Mundial.
Després de l'èxit de la trobada, la Fundació es planteja organitzar el de 2015

15

escola
Cursos de la Escola Lluerna

Creerte que eres capaz
R

esumir todo lo que me han aportado los cursos
resulta difícil, ya que abarcar en un pequeño artículo todos los contenidos y experiencias de muchos fines de
semana y puentes resulta complicado sin dejarte algo que
plasmar por el camino.
Los cursos me han parecido muy completos. En ocasiones se han tratado temas que nunca me había planteado
trabajar con mis chavales o no sabía muy bien cómo trabajarlos con ellos, así que han resultado una herramienta
muy útil.
Durante los cursos todo es muy fácil: te presentan la teoría de manera clara y sencilla, siempre con ejemplos reales, pero cuando llegas a tu grupo e intentas ponerte
"manos a la obra", no todo es tan sencillo. ¡Aunque nadie
dijo que fuera fácil cambiar las cosas! Supongo que la
experiencia es un grado y cuando lleve más años como
scouter todo vendrá rodado.
Mi valoración de todos los cursos es muy positiva y gran
parte de su éxito viene por la calidad y experiencia de los
formadores y scouters. El hecho de que crean en lo que
están contándonos nos contagia las ganas de hacer mil
cosas y aspirar siempre a un poquito más.
La idea más importante que me ha quedado grabada

Cristina García
GS Pelícanos-Cóndor

además de "los valores, actitudes y conductas", es el creerte que eres capaz de lo que te propongas, que las
herramientas para ser un buen scouter no es complicado
encontrarlas en cursillos o cualquier página de Internet. Lo
importante y lo que nos diferencia de otras formaciones es
la importancia que tiene un scouter en la educación de
unos chavales, que el día de mañana serán mujeres y
hombres que lleven este mundo.
Aunque a veces no seamos conscientes, esta educación
mediante dinámicas y la convivencia del día a día, es muy
importante en ellos, al igual que lo fue para mí en su día.
Incluso diría que lo es aún porque, aunque ya sea scouter, creo que cada cosa que hacemos con nuestros chavales hace que aprendamos y crezcamos un poco más.
Me quedo con todo lo aprendido y con esas personas
que durante esta ronda he ido conociendo y de una
manera inconsciente han ido dejando en mí su granito de
arena, que junto con los contenidos de cada curso me han
aportado una gran base.
Espero seguir complementando mi formación en los próximos años, ya que es bueno ir reciclándose poco a poco
y aprendiendo cosas nuevas para poder mejorar como
scouter, pero sobre todo, como persona.

CAMPAMENTO DE VERANO - FUENTES DEL CABRIEL - BONICHES (CUENCA)
INFORMACIÓN Y RESERVAS 969 355 171 - 635 864 030
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Pregària i compromís
Equip d’Educació en la Fe
fe.rebrot@scoutsfev.org

D

esprés de vàries convocatòries, hem aconseguit portar a terme la primera edició de Pregària i compromís, on
volem unir allò que ens mou a estar actius i compromesos en el nostre món, és a dir, partícips i protagonistes

del canvi social: les nostres creences i la nostra implicació, binomi indissoluble.
Aquesta vegada vam fer-ho mitjançant la pintura, l'art i una visió de la pròpia pintora que ens va guiar a través
d'un viatge pels sentits. Què trobarem la pròxima vegada?

Un text per a meditar

"Per a mi és essencial de posseir la serenor interior de la pregària,
per a escoltar el silenci de Déu que ens parla en la nostra vida personal i a través de la història del nostre temps, de la força de l'amor. És
a causa d'aquesta fe en Crist i en la humanitat que podem aportar la
nostra humil participació a la construcció d'un món més just i més
humà. Tinc interés a dir-ho amb força: aquest món és possible".
Adolfo Pérez Esquivel, argentí
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Juguem tots!
D

es de la Federació estem decidits a recolzar als agrupaments escoltes en una educació igualitària que
fomente la participació, la cooperació, la corresponsabilitat,
el pensament i esperit crític, així com una comunicació positiva entre els xiquets i jóvens. Per aquest motiu, des de
l'Equip Heura (Educació per al desenvolupament i la cooperació) volem crear un espai-taller en l'Scouts Press en el qual
poder transmetre algunes ferramentes de treball i jocs cooperatius que considerem, poden servir-vos de referent a
l'hora de crear espais amb els xiquets i jóvens, que afavorisquen la vivència de les actituds que comentàvem.
El joc és una de les principals ferramentes que l'escoltisme
utilitza per a educar en valors. En aquest sentit, el joc cooperatiu és un tipus de joc que pretén:
D Desenvolupar actituds participatives i d'integració social.
D Possibilitar una major comunicació entre els participants.
D Afavorir l'assumpció de rols diversos i,
D Potenciar el desenrotllament d'actituds positives cap als
companys de l’agrupament.
Abans que res, volem presentar al joc cooperatiu com un
complement, i no com una alternativa al joc competitiu o
altres tipus de joc. Fonamentalment, perquè permet entrenar
xiquets i jóvens per a la participació comunitària i per a la

Equip Heura
heura.rebrot@scoustfev.org

construcció positiva de mètodes de diàleg, discussió i consens. Aspectes que en el dia a dia dels agrupaments pretenem transmetre a través del mètode de projectes escolta.
Pretenem establir la idea que la cooperació resulta molt
més eficaç i interessant que la competició o el treball individualista, i que arribar a creure que el món que hem de construir funcionarà millor per mitjà de comportaments solidaris,
que passa necessàriament per la consideració dels altres
com a companys de viatge; companys amb potencialitats i
amb necessitats, i no com a competidors o llastos per al viatge; companys amb plenitud i dignitat humana, amb els que
mantenim una relació dialèctica de mútua ajuda, cooperació, respecte i tolerància.
Les característiques del joc cooperatiu i els avantatges que
proporciona a les persones que ho practiquen són diverses.
Al llarg de les pròximes publicacions anirem progressivament presentant-les i aportant jocs que vos permeten posarles en pràctica i experimentar-les en els vostres agrupaments.
Hui, comencem aquest senzill taller de jocs cooperatius
explicant alguns jocs amb el paracaigudes, material que
està a disposició de tots els agrupaments escoltes en cada
una de les seus de Castelló, València i Alacant.

El joc cooperatiu I
El joc amb paracaigudes
Objectius Amb aquestos jocs que proposem pretenem que tot el grup de participants s'acostume a realitzar

activitats conjuntament, respectant distints ritmes, distintes maneres d'expressar-se, etc. així com, sentir la responsabilitat
de dirigir al grup.

Joc dels noms Els membres del grup sostenen el paracaigudes a mitja altura i a poc a poc van movent-lo cap
avall i cap amunt fent onades. Una persona començarà dient “jo” i anirà corrent davall del paracaigudes per a aguaitar pel cércol central del paracaigudes i dirà el seu nom i alguna afició el més alt que puga perquè tot el grup l'escolte.
Una vegada que el paracaigudes puge i el seu cos desaparega anirà corrent cap al seu lloc abans que el paracaigudes
torne a baixar. En eixe mateix moment, un altre membre del grup dirà que va i la resta del grup respectarà el seu torn.
Així fins que tots s'hagen presentat davant del grup.
18
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Deixar-n
nos subjectar

Els jugadors es col·loquen al voltant del paracaigudes, subjectant-lo a l'altura de la cintura. D'un en un, durant uns pocs segons, deixarem que el grup ens subjecte; mantenint una postura rígida i sense deixar de subjectar el paracaigudes amb les dos mans, ens inclinarem cap arrere, deixant tot el nostre pes a poc a poc.
Llavors sentirem com el grup ens subjecta. Aquesta activitat es pot fer en silenci, per a sentir més encara el suport del grup.

El xiulet nominatiu Es fa passar un xiulet per la superfície del paracaigudes a una persona nomenada i que té
alguna cosa de positiva, per exemple “per a María, per saber escoltar” “per a Marko, per ser divertit”... La persona que
rep el xiulet ha de tocar-lo i enviar-li'l a una altra persona. Es poden utilitzar diferents instruments de música i, perquè
siga més harmoniós, tocar-los al mateix temps.

Aguaitar per la mitat Una persona del grup nomena una altra enlaire. A continuació, s'unfla el paracaigudes i aquesta persona es col·loca davall del mateix. El grup ha d'intentar col·locar el centre del paracaigudes damunt del
cap d'aquell que es troba davall la tela. Si el grup aconseguix ficar la persona en el forat del centre el saluden. Aquesta
persona torna a ocupar el seu lloc i nomena una altra persona, i així successivament.
Tortuga Els participants caminen junts davall el paracaigudes, dirigit per un participant, salvant diferents obstacles.
Tots els jugadors – a la gatameu i coberts pel paracaigudes– formen una llarga fila. Escalen obstacles seguint el cap. Els
obstacles poden ser part del mobiliari del local, les motxilles...Una vegada que completen el recorregut poden canviar-se
els papers. Després que alguns dels participants hagen provat els diferents rols, es poden comentar les idees següents:
Com ens hem sentit sent part de la tortuga? I, sent el cap de la tortuga? Ha sigut difícil escoltar la persona que estava en
el cap de la tortuga? Ha sigut difícil fer-se escoltar estant al capdavant de la tortuga? Hem tingut en compte que som molts
els que constituíem la tortuga?
A amagar-sse Es col·loca el paracaigudes a uns metres de distància del grup (per exemple, a deu metres). El grup
d'alumnes roman unit a eixa distància. El tutor els diu que en 15 segons tot el grup haurà d'amagar-se davall del paracaigudes. En el cas que algú del grup no haja entrat davall del paracaigudes no hauran aconseguit el seu objectiu. No
ha de sobreeixir cap mà, cap peu... Quan l'hagen aconseguit, el tutor anirà abaixant el temps en dos o tres segons, successivament, fins que arriben a quatre segons. El grup veurà necessària una estratègia per a aconseguir l'objectiu (quatre persones s'encarreguen d'alçar el paracaigudes per quatre extrems mentres la resta s'amaga, primer l'estenen entre
tots i després s'amaguen) segons el temps de què disposen, posant a prova el seu enginy.

L'iglú als alumnes se'ls diu que hi ha una forma de muntar un iglú molt ràpida i eficaç. Se'ls dóna temps perquè proven diferents tècniques i se'ls ocórreguen diferents idees. La forma més ràpida i eficaç és posar-nos tots en cercle entorn
del paracaigudes i alçar el paracaigudes. Quan l'alcem tots al mateix temps, veiem que s'unfla. Si deixem que s'unfle,
podem donar tots junts un pas cap a a davant i agafant el paracaigudes amb una sola mà, ens el passem per l'esquena,
assentant-nos a la vora del mateix. D'aquesta manera estarem tots assentats dins de l'iglú, formant un cercle.
El cocodril Tots estan assentats en terra subjectant les vores del paracaigudes a l'altura de la cintura. Un cocodril
està al mig, ‘mossega’ les cames de les seues víctimes i les tira al riu (les porta davall del paracaigudes). Les víctimes es
transformen en cocodrils i ataquen de la mateixa manera als seus antics amics del cercle. Açò continua fins que ja no hi
haja ningú per a subjectar el paracaigudes: en eixe moment, estan tots en el riu. L'única forma de salvar-se és que el
‘socorrista’ (que es troba de peu al voltant del cercle de participants) agafe la víctima pels braços i la salve.

L'encreuament Mentres s'unfla el paracaigudes comptant ‘1, 2, 3, paracaigudes’ l'animador dóna les instruccions per a creuar el paracaigudes per davall: per exemple, “tots aquells que tinguen roba groga” o “els que hagen menjat llesques amb melmelada de maduixa en el desdejuni”. A vegades, tots els jugadors creuen quan senten frases com “a
tots aquells que els agrade el xocolate”, i cal tornar a agafar el paracaigudes abans que s'estenga pel sòl.
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mètodes
Programa de Joves

Una proposta educativa per a l'Estol:

L'aguait

Q

ui no s'ha preguntat, després de tots aquests canvis,
de quina manera adapta el Projecte Alba a la seua
realitat particular...
Compartint aquesta inquietud amb vosaltres, l'equip de
l'Estol de l'escola de formació Lluerna, us proposa un parell
de jocs adaptats a les edats corresponents a aquesta branca, que s'han posat en funcionament en un agrupament
escolta d'Alacant. Tot açò amb la finalitat de poder ajudarvos a desenvolupar la tasca que anomenem educació.
Durant la primera etapa en l'Estol, el llop viu tres grans

Amalia Precioso / Eli Lluch
Bea de la Torre
Formadores de l’Escola Lluerna

moments: l'acollida, l'aguait i la promesa.
Després de les dues o tres setmanes d'acollida, en què
aprèn el nom dels llops i dels educadors, el llop es troba en
el segon gran moment: l'aguait. Fins el campament de
Nadal, coneix els personatges de la selva, les normes de
l'Estol i de l'agrupament i, a més a més, troba el seu lloc en
la sisena i aprèn la llei i les màximes de Baloo.
Els objectius que pretenem cobrir amb aquests jocs consisteixen en donar a conèixer als llops les noves metes que hauran d'assolir de forma lúdica i motivant per a ells.

Joc de llocs: Conéixer els nous territoris
Objectius:
- Conèixer els nous territoris i els seus personatges.
- Aprendre la Llei de la Selva i les Màximes de Baloo.
Desenvolupament:
Es tracta d'un joc de llocs en què els llops van a descobrir
els animals de la Selva. Després de fer cada prova per sisenes, hi haurà una cartolina amb el nom i el dibuix de cada
personatge, amb què els llops hauran de dir què han aprés
amb cada prova sobre ells. A més, assenyalaran l'actitud de
cada animal que proposa la Llei.
Personatges i proves:
Kaa (Atent, té els ulls i els oïts ben oberts)
Joc de Kim (de memoritzar objectes, amb una manta que
els cobrisca; d'escoltar sons i endevinar de què es tracta…)
Bagheera (Alegre, és net i ordenat)
Risoteràpia. Cada llop es col·loca en el front un paper amb
un rol. Han de buscar la seua parella i els dos han de fer el
que posa en el paper del qui es troba. Exemples: riure en la
panxa de l'altre; fer una cadena, cadascú fa una melodia i
s'encadenen…
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Cada personatge és un prototip d'humà amb els seus
comportaments, problemes i virtuts
Baloo (Amic de tots, pensa primer en els altres)
Fan un puzzle entre tots sense parlar.
Germà Gris (Amic de Jesús, diu sempre la veritat)
Es reparteixen per una habitació papers amb actituds positives i negatives. Cada llop ha d'agafar un paper i l'ha de
col·locar o bé en un dibuix d'un xiquet somrient o bé en un
altre amb un xiquet trist, segons l'actitud que tinga en el
paper. Se'ls va proposant que, poc a poc, hem de ser com
el xiquet somrient.

mètodes
Cluedo de les normes
Objectius:
- Conèixer els locals de l'agrupament.
- Aprendre i interioritzar les normes de l'Estol i de l'agrupament.
Desenvolupament:
En una transparència es projecta en la paret, a manera de tauler, un plànol dels locals de l'agrupament, del poble
o d'allò que vulguem que coneguen.
Per sisenes, tiren el dau i han d'anar recorrent els llocs del plànol que els toque. La sisena està acompanyada d'un
educador, qui els fa una prova segons el lloc que els haja eixit.
Llocs i proves:
- Sala de la Puntualitat: Anar llevant temps per a recollir
signatures, perquè després reflexionen que si perdem el
temps en tonteries no els dona temps a fer les coses.
- Sala d'estar Quiets i Callats: Passar el missatge d'una
fila a una altra mentre que, al mig, fan soroll i criden.
- Sala d'Ara rebombori, Ara seriosos: Juguem al ‘Pollito
inglés’.
- Sala de Posar normes al catau: Escriure les normes de
la sisena en una cartolina.
- Sala dels Uniformes (Camisa i panyoleta): Descriure els
diferents uniformes i dir per què és important portar-los.
- Sala d'Allò de tots, allò meu: han d'escriure un conte i
després unir-lo però el material està trencat i utilitzat i no
poden fer res. Allò important és que extraguen la reflexió.
- Sala de la Cridada de l'Estol a formació: Es practica la
formació de l'Estol cridant-los ("Manada, Manada,
Manada" i ells han de cridar: "Manada") i es compta fins
a deu perquè arriben abans que acabem de comptar.

Esperem així que les ferramentes que
us hem presentat en aquest article
siguen d'utilitat per als vostres Estols i
us permeten tindre un poc més clar el
camí per a arribar a bon port.

- Sala del Silenci: Rei mut. En cercle i amb un educador
al mig, li han de llevar les claus de les seues cames sense
fer soroll.
- Sala de No insultar, respecte: Se li dona a cadascú un
rol perquè el desenvolupen mentre un altre conta una cosa
important, però no ho pot fer perquè la resta no el deixa.
- Sala de la Llei de la selva: Per parelles han de córrer i,
quan es pita, se senten (Llei de la Selva: Tambor).

Baloo ensenya ‘La Llei de la Selva’ a Mogwgly,
perquè coneix tots els pobles que l'habiten
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els nostres agrupaments
El Millars ~ Castelló
Rocio Ruzo
GS El Millars

D

escriure al GS El Millars és feina fàcil per a qualsevol persona que haja format part d’ell en algun
moment de la seua vida. És tan senzill com parlar d’una
gran família plena d’il·lusió que creix cada any per a fer
sentir la presència de l’escoltisme a la nostra ciutat.
Actualment ens trobem al cor de la ciutat de Castelló,
rodejat per carrers peatonals, on trobem la situació perfecta per al desenvolupament educatiu que duem a terme
amb els prop de quaranta xiquets que el formen.
Durant la ronda fem diverses activitats com acampades
d’agrupament i per branques, el Festival de Nadal, La
paella de Magdalena al cau i el sempre esperat campament d´estiu, per a no perdre el sentiment de família escol-

ta que uneix a tots aquells que han estat part de l’agrupament o encara estem. De la mateixa manera que ens
agrada formar part activa de l’associació d’Scouts de
Castelló i assistir a totes aquelles activitats que aquesta
ofereix per a compartir vivències amb tots el scouts de la
província.
Aquesta ronda celebrem el nostre 35 aniversari, per
això, aquest campament tornarem als Pirineus, a Broto,
on tants estius hem gaudit d´una quinzena ideal i on hem
compartit jocs i aventures inoblidables tant per a xiquets
com per a adults. També pel 35 aniversari ‘Amics del
Millars’ ha creat un blog, www.elmillars35.blogspot.com,
on tot el que vulga pot felicitar a l´agrupament.

Dalt, els llops de l’AE Millars (2007) i els rutes en Arties abans del Raid (1999). Sobre aquestes línies, l’AE
Millars al complet després de guanyar el Festival de la Cançó en l’edició de fa dos anys
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i el seu entorn
AE El Millars de Castelló

El meu referent
A

finals dels anys seixanta vaig sentir la inquietud d'eixir a fer activitats a l'aire lliure, m'agradava la natura, tenia deu anys.
En aquest temps sols hi havia dues possibilitats d'anar de
campament, amb la OJE. (Organización Juvenil Española) o
amb el Padre Amorós. A casa no hi havia diners per pagar
la vestimenta que gastava la OJE i encara menys, per pagar
les despeses del campament. Així doncs, sense tenir en
compte cap altra qüestió que no fora l'econòmica, vaig optar
per les activitats que organitzava el Padre Amorós, per anar
al Campament de Sant Pere a la Sènia (Tarragona). Foren
dos anys a la Sènia, un a Fortanete (Teruel) i un altre a la
Fuente del Cañar a Almedíjar.
Gràcies a un grup de joves, muntàrem el Club Casicíaco
amb el Padre Javier al carrer del Dr. Roux. Llavors, quatre de
nosaltres començàrem a portar xiquets d'excursió pel camp.
Anàrem a parar als Carmelos, al carrer Ros d'Ursinos, en
una planta baixa que hi havia just al costat de l'església.
Eren les primeries de 1973 i començàrem a albirar un
grup excursionista. Li ficàrem al grup el nom de ‘El Millars’,
per eixe poema de Manolo Rozalén que sempre cantàvem:
La Plana es una donzella,
que viu voreta la mar,
la Plana és una donzella,
la tenen que festejar.

Joan Josep
Trilles i Font

bisbe, que mirava d'ajudar els més necessitats i s'implicava
socialment i cultural en les preocupacions i projectes de la
seua terra i del seu poble, sense prendre partit per cap opció
política.
Com recorde aquells campaments i acampades de la primera època a la Serra d'Irta, al Pla de la Pitxa (Pobla
Tornesa), Sant Pau (Albocàsser), Cirat, Cantavieja,
Montanejos, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Penyagolosa,
Jaca, Linares de Mora, Mas del Viudo (Albocàsser), i quantes experiències i anècdotes vaig viure... No oblidaré mai el
bany a la Serra d'Irta, on la Guàrdia Civil ens va treure a
xiquets i monitors de l'aigua. Ens van salvar dels remolins
que se'ns engolien. Per no parlar-ne dels trencaments a les
Olimpíades d'Ayodar i les promeses de compromís. La contalla no s'acabaria mai.
En aquest món de l'escoltisme mai he après coses dolentes,
com ben bé deia el fundador de l'escoltisme, Baden Powell,
"del xiquet, de la persona més dolenta, sempre podem traure
com a mínim un u per cent de positiu, llavors treballem per ell".
Actualment l’AE El Millars ocupa una casa de la parròquia
de Santa Maria al carrer Gombau, darrere de la Casa dels
Orfes. Ara els campaments els fan ben lluny, a Navarra, als
Pirineus, a la Vall d'Aran, a Burgos, i fins i tot han viatjat al
Roverway d’Itàlia. Com canvien els temps!
En abril de 2008 celebrem plegats 35 anys d'existència,
un grapat d'anys plens d'il·lusió amb un grup de monitors
que ajuda els infants a seguir endavant i per on han passat
un bon gavell d'infants que sempre estan a punt per a tot.
Els anys transcorreguts dintre del món de l'escoltisme han
marcat la meua trajectòria vital, m'ha donat un camí en la
vida. Arriba un moment, però, que tenim que canviar d'activitat per qüestions diverses, que assolim noves etapes en la
nostra vida, per què hi ha un moment per a cada cosa. Per
damunt de tot, i això que fa més de vint-i-cinc anys que estic
desconnectat d'eixe món, com a membre actiu, (els meus fills
formen part de l’agrupament), sempre m'he considerat un
escolta més, no sols de paraula sinó de fets. En totes les facetes de la meua vida he intentat viure com un escolta més,
sempre sumant, mai restant. Això que solem dir de paraula
d'escolta i estar sempre a punt, han estat principis que han
donat llum a la meua raó de ser.
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De les muntanyes més altes
baixà un fadrí molt templat,
es el nuvi de la Plana
i li diuen el Millars.

Molts joves ens implicàrem en aquella gestació, però
també és de veres que cal donar les gràcies a totes les famílies que han sabut estar sempre al nostre costat.
El nostre fulard és un mitget verd, per recordar el mocador
típic de la Magdalena de Castelló, i està vorejat per la senyera que sempre ha estat present en totes les nostres manifestacions i actes.
En aquell temps, a les comarques de Castelló sols hi funcionaven tres agrupaments: l’AE Espadà de la Vall d'Uixó,
Don Bosco dels salesians de Borriana i El Millars a Castelló.
Després nasqueren els agrupaments d'Onda i de l'Alcora.
Gràcies al bisbe de la diòcesi de Sogorb-Castelló, Josep
Maria Cases i Deordal, poguérem fer activitats i campaments
sota el seu bressol, eren temps de transició i d'una església
oberta a la realitat social que l'envoltava. Una església, un
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el personatge
Entrevista amb

ORIOL R IPOLL
Mestre i especialista en jocs
Per Isabel Montoro

Oriol Ripoll és professor de jocs a la Diplomatura
d'educació i treball social a la Universitat Ramon
Llull. Formador de mestres, monitors i educadors,
treballa en la formació de professionals en diferents
àmbits usant el joc com a eina per a reforçar els
continguts teòrics.
A més Oriol és director de Paités Jocs, una empresa dedicada a la creació i dinamització de jocs des
d’on crea continguts, jocs i activitats per a diferents
esdeveniments i projectes educatius. Actualment
està comissariant el programa d'activitats familiars
per a l'Exposició Internacional de Saragossa.
Divulgador de jocs a través de llibres, xerrades,

El joc és una de les eines més importants que utilitzen els agrupaments
escoltes per a desenvolupar les seues
tasques educatives. Com a especialista en jocs, explica'ns quin és el paper
que aquestos exerceixen en la formació dels xiquets.
Jugar és comunicar-se, relacionar-se,
parlar, compartir, viure experiències
plegats, descobrir, descobrir-se… Els
xiquets, i els adults, necessitem contínuament d'aquesta i altres experiències.
I a l'inrevès, una persona (xic o adult)
que no juga és que amaga un problema o un altre.
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material multimèdia i articles especialitzats, ens descobreix mitjançant els seus treballs les possibilitats
que ens aporten els jocs en els diferents àmbits de la
vida, també des del punt de vista de la integració i
la interculturalitat.
Oriol també és col·laborador habitual en diversos
mitjans de comunicació. Actualment té una secció
fixa sobre jocs al suplement Es de La Vanguardia,
assessora el programa Jugamón de TV3 i col·labora amb el programa Plató Obert de TVE, un altaveu
per arribar al públic i ensenyar-n
nos que el joc no
només és cosa de xiquets i que tot es pot aprendre
millor jugant.

És possible educar a través del joc?
El joc és una eina educativa de primer grau, però no cal oblidar que qui
educa no és el joc, sinó l'educador
que usa el joc amb una intenció educativa determinada.
El procés, doncs, ha de ser el mateix
que en qualsevol acció educativa: l'educador té una intenció determinada,
busca en el ventall de recursos de què
disposa i troba un joc (o una cançó,
o un taller, o…) i l'aplica. Només així
podrà avaluar si ha assolit el que
s'havia proposat.
En aquesta edició de l'Scouts Press

parlem d'interculturalitat. Des del teu
punt de vista, quina és l'aportació
dels jocs a la integració dels xiquets i
xiquetes d'origen immigrant?
Joc és cultura. El joc tradicional està
estretament vinculat a una forma
d'entendre el món. El concepte de
gènere, la relació amb l'entorn, la
relació amb la vida quotidiana, el
paper dels infants, els materials de
joc, les creences, etc. apareixen
d'una forma o una altra en el fet de
jugar.
Quan un infant marxa d'un lloc porta
els seus jocs i, amb ells, la seva forma
de viure i d'entendre el món.

el personatge
que nosaltres. Fa uns dies em van
demanar fer jocs per una comunitat
jueva. Els pensava presentar jocs
mediterranis: jueus, palestins, egipcis,
valencians, catalans. Els jocs solen ser
els mateixos, només canvia el material
o el simbolisme que se li dóna al joc a
la cultura determinada.
Ah! Però de la mateixa forma que
com diu Feliu Ventura "la llengua és el
nostre tansport", "per fer-nos poble els
jocs són el nostre transport".
Coneixem els nostres jocs i seguint la
lògica d'aquests entendrem la nostra
cultura.
Oriol ens mostra un Cobric, un joc d'enginy barrejat amb disseny que repta als
jugadors a fer figures planes i amb volum. D’aquest i molts altres jocs pots trobar
informació a la seua pàgina web: www.jocs.org
Practicant aquests jocs estem reconeixent la importància de la seva cultura.
I des del punt de vista de la societat
d'acollida, quan mostrem els nostres
jocs tradicionals estem mostrant la
nostra cultura.
Però cal anar amb compte de no
caure en el folclorisme de fer ‘un joc
xinès’ i oblidar tot el context que fa
que el joc sigui xinès. Qualsevol joc
tradicional només té lògica si el vinculem a la vida quotidiana del poble
que el practica.
I això es porta a la pràctica donant la
volta al plantejament: a l'inici de tot
ha d'haver la necessitat d'explicar la
cultura d'un poble, i des d'aquí escollirem jocs que ens ajudin. Partim d'un
concepte (per exemple de gènere) i
busquem jocs que pel seu ritual o
alguna cantarella ens ajudin a entendre com es concep el gènere a una
cultura determinada. I si volem tancar

el cercle, busquem un joc de la nostra
cultura que parli de gènere i veiem la
diferència (o la gran quantitat de similituds) que hi ha entre les cultures dels
dos pobles.
Quin tipus de jocs proposaries als
monitors per a fomentar la interculturalitat en els agrupaments escoltes?
Qualsevol, sempre que es vinculi amb
la vida del poble que el practica.
Els jocs entenen de fronteres?
Per sort els jocs són més intel·ligents

Fins a quin punt determinen la forma
de jugar factors com ara la cultura, la
llengua i el país d'origen?
La forma de jugar és la mateixa,
només canvia el lloc, amb qui jugues i
amb què, i el sentit que li dones a
aquest fet.
Quin missatge donaries als nostres
lectors per afavorir la interculturalitat
mitjançant l'escoltisme?
Per afavorir la interculturalitat primer
cal conèixer les altres cultures i la pròpia. Si us fixeu molt sovint fem accions
interculturals i deixem de banda el
que es fa al nostre país.
Ara, segur que cal una actitud concreta: escoltar.

“Quan un infant marxa d'un lloc porta els seus
jocs i, amb ells, la seva forma de viure i d'entendre el món. Practicant aquests jocs estem
reconeixent la importància de la seva cultura”
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solidaris
Campamentos sostenibles
Redacción

D

esde Contraste Comercio Sostenible SL, queremos
colaborar con la Federació d’Escoltisme Valencià en
la realización de campamentos sostenibles. Con ello se pretende tomar postura frente a las situaciones de pobreza y del
deterioro del medio ambiente.
Pero además de identificarse con el movimiento de denuncia de estas situaciones, proponemos dar un paso más con
acciones concretas que ayuden a los jóvenes scouts a conocer, comprender y tomar postura frente a estas realidades y
a dar testimonio a las familias de la postura tomada.
Estas acciones pueden ir desde actividades educativas en
las diferentes ramas hasta hechos concretos o a ambas.

Estamos en la línea de lo que tradicionalmente se ha trabajado en los campamentos scouts, como la limpieza (dejar el
monte mejor de lo que lo encontramos), respeto a la naturaleza (de su flora y fauna), la utilización de materiales biodegradables en sus construcciones, la ausencia de fuegos, etc.
Sin duda ya disponéis de material para actividades, dinámicas, juegos, etc. para el desarrollo de los dos grandes
temas: la naturaleza y la pobreza.
Pero os proponemos dar un paso más, mediante pequeños
actos que, sirvan tanto de modelo a los jóvenes como de testimonio a los padres y sus comités.
Os sugerimos, entre otros:

Consumo

Limitar el consumo a lo realmente preciso. La austeridad nos da pistas en este sentido.
Hablamos de actitudes.

Intendencia

Adquirir productos de comercio justo y ecológicos. Con ello tomamos postura
y colaboramos, aunque pueda costarnos algo más caro. El porque del sobrecoste habrá que explicarlo,
justificarlo e incluso obtenerlo (extrajobs).

Contaminación

Algunas medidas:

Guardar el aceite frito de cocina para que, una vez terminado el campamento, pueda entrar en la red de reciclaje (en el Albergue Ciudad de Valencia tenéis un punto de recogida).
Vertidos: Tratamientos de los vertidos de aguas jabonosas mediante instalaciones sencillas de separación por filtración de detergentes y restos sólidos.
Detergentes: La utilización de detergentes ecológicos disminuye sensiblemente la contaminación de los vertidos.
Letrinas: Estricta utilización de las mismas para vertidos fecales.
Recogida de basuras: Presencia de papeleras y vertederos con recogida periódica de las mismas. Especial atención a las pilas gastadas de las linternas.
Materiales biodegradables: Eliminación en el campamento de presencia de plásticos, papel de plata, etc., y sustitución por materiales biodegradables (papel, cartón).
Reciclaje: Tal y como venimos haciendo, cada día más, en los pueblos y ciudades.
Ahorro de combustibles: La utilización de grupos electrógenos para el alumbrado y neveras (en algunos campamentos nunca se han usado), puede sustituirse por instalaciones sencillas con placas solares.

¡Y todo aquello que vuestra imaginación os mostrará!
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solidaris
Contraste

puede colaborar con el campamento sostenible ofreciendo productos de alimentación de
gran calidad, procedentes de comercio justo y ecológicos,
así como detergentes ecológicos. También os podemos
presentar a industriales de placas solares que sin duda os
ayudarán en las pequeñas instalaciones.
Como sugerencia y vista la experiencia del año pasado
de unos cuantos grupos del FEV, os damos una idea de los
productos que pueden interesaros:
Embutidos: chorizo y salchichón
Arroces y pastas: arroz, macarrones, espaguetis, lacitos
Azúcares: azúcar moreno y mieles
Zumos de frutas
Café e infusiones
Chocolates: cacao soluble, tabletas de chocolate, crema
de cacao
Desayunos: galletas y mermeladas
Especias y condimentos
Harinas
Conservas vegetales: especialmente tomate entero pelado, tomate triturado, alubias, garbanzos y lentejas
Quesos curados y semi-ccurados
Productos de limpieza: Jabón de manos, gel de baño,
lavavajillas a mano, desengrasante.

Cómo informarse

Entrando en la página web www.contrastemes.com
Contactando telefónicamente (96.371.62.13) tanto
para cualquier aclaración como para concertar nuestra
presencia en vuestros grupos.

Comienzo
de la campaña

Pretendemos durante el mes de mayo divulgar e ir concretado con los grupos sus necesidades.

Cómo comprar

Directamente a través de la página web.
Todos los productos son ecológicos certificados, de
comercio justo o ambos. Con los productos ecológicos certificados colaboramos a la preservación del medio
ambiente y con los de comercio justo a una distribución
más justa del valor añadido, de forma que se quede, lo
más posible, donde se genere.

Plazos

Los pedidos deben estar en poder de Contraste 20 días
antes de la celebración del campamento, es decir mediados de junio y principio de julio.
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Diferentes formas de vivir

la tercera etapa

E

n todas las ramas en la propuesta educativa siempre
encontramos que la progresión personal acaba con
la tercera etapa, el principal objetivo de esta etapa es el
servicio, bien a la Colonia desde los más pequeños como a
la Expedición en pioneros. Sin embargo esta tercera etapa
se vive de una manera diferente en la Ruta, pues con ella
se completa tu formación y te da paso a nuevos caminos,
la posibilidad de realizar algún servicio te da la posibilidad de hacer aquello que decía Baden Powell, dejar el
¿Cómo te llamas?
Patricia Nieto pero me llaman Patri y tengo 18 años.
¿A qué grupo scout perteneces y dónde se encuentra?
Mi grupo scout es el Osirys. Está en el barrio de
Benimaclet aunque también he sido del grupo Pío XII.
¿En qué consiste tu servicio?
Mi servicio consiste en ayudar en las tareas escolares
a niños de distintas edades con familias desestructuradas.
¿Por qué lo elegiste?
Elegí este voluntariado porque me atraía el trabajo
con los niños y porque Santa Marta no es un voluntariado que disponga de demasiados recursos, más
bien necesita todo el apoyo que se le pueda ofrecer.
Si tuvieras que elegir un momento, ¿con cuál te quedarías?
Con el día de Reyes. Los voluntarios llevamos puerta
por puerta los regalos de Navidad y fue algo muy
especial.
¿Qué está aportando esta experiencia a tu vida?
Me ha enseñado que es necesario luchar para cambiar las cosas que no nos gustan en la sociedad.
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Natalia Escudero - GS Nou Foc
Juan Miguel Ponce - GS Osyris

mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos.
Muchas veces esta tercera etapa queda relegada por
falta de tiempo o por la complejidad a la hora de trabajarla, y sobre todo en la Ruta muchas veces desplazada por
las necesidades del grupo, sin embargo siempre es más
interesante y enriquecedor poder vivir esta experiencia
fuera de los scouts. Aquí tenemos algunas experiencias de
cómo vivir esta tercera etapa siendo compañero de la Ruta
en servicio.

¿Cómo te llamas?
Sergio Pérez. Soy compañero de tercer año y tengo 19 años.
¿A qué grupo scout perteneces y dónde se encuentra?
Soy del grupo Antares que se encuentra en Castellón.
¿En qué consiste tu servicio?
Soy voluntario en la Cruz Roja, en medio ambiente y café solidario. También echo una mano en mi grupo cuando lo necesitan.
¿Por qué lo elegiste?
Porque me gusta mucho el medio ambiente, el contacto con la
naturaleza y mis estudios van relacionados con ello. El café solidario creo que me puede enriquecer mucho como persona a la
vez de sentirme útil al hacer algo por los demás.
Si tuvieras que elegir un momento, ¿con cuál te quedarías?
El momento especial con el que me quedaría es aquel en que me
sintiese orgulloso con lo que estoy haciendo y sienta que mi servicio es útil para los demás.
¿ Qué está aportando este servicio a tu vida?
Es una experiencia muy enriquecedora y sobre todo, me aporta
satisfacción por ver terminada mi progresión empezada a los 8
años con la Manada. Y es que a pesar de atravesar alguna dificultad he llegado a mi último año como compañero con ánimo e
ilusión de continuar.

en marxa
Ruta El Moragete

Cueva de Don Juan
Equip Marfull
marfull.rebrot@scoutsfev.org

A

uns 12 quilòmetres del poble de Jalance, al sud-oest
de la província de València, trobem un dels paratges més importants de la comarca de la Vall d'Aiora. Es
tracta de la ‘Cueva de Don Juan’, una de les poques coves
turístiques de la Comunitat Valenciana. La seua formació,
a partir de les aigües subterrànies i del pas del temps, data
de fa milers d'anys. Té més de 400 metres de llargària amb
grans habitacions plenes d'estalactites i estalagmites (molt
important l'estalactita anomenada ‘Mano de Don Juan’).
En ella es van descobrir restes prehistòriques humanes del
8.000 a. C.
La ruta que ens portarà fins allí comença a l'àrea d'El
Moragete. Aquest és un campament de la Generalitat
Valenciana que també s'utilitza com a Aula de Naturalesa.
Es troba a 16 quilòmetres del poble per pista forestal asfaltada encara que també es pot accedir pel poble de
Jarafuel. El campament està ben acondicionat a més de tindre un terreny per plantar tendes.
La ruta travessa la ‘serra del Boquerón’ i te una duració
d’una hora i trenta minuts fins a la cova (uns 4 km. a pas
de llop fent parades). És apropiada per als xiquets inclús a
pesar de que existixen desnivells tant de pujada com de

baixada fins l’arribada. Haurem d'anar seguint les indicacions a la pista.
Només eixir del campament, trobarem una microreserva
de flora i un paisatge de tallats i vegetació mediterrània
(pins, carrasques, matolls, etc.). A més, podem trobar
camps d'oliveres i ametlers que donen colorit a les muntanyes.
De camí ens trobarem algun xalet o casona on viuen tant
agricultors o ramaders i miradors des d’on observar els
canyons que forma el riu al seu pas per la zona.
Cal destacar que al paisatge es veuen les columnes de
vapor d'aigua que emet la central nuclear de Cofrents. Açò
trenca la imatge muntanyenca del camí.
Després de travessar un barranc i de tornar a pujar per
la serra, arribem. Allí disposem d'un àrea recreativa per
poder dinar o descansar abans d'entrar. La duració del
recorregut per la cova és de mitja hora i es disposa d'un
guia que ens contarà la història del nom i de la formació
de la gruta.
Per acabar, només ens quedarà altra hora i mitja per tornar al campament i comentar a la resta de l’agrupament
totes les peripècies fetes en tot el dia.

Membres del GS Osyris en el seu
recorregut per la Vall d’Ayora
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propostes culturals
Qui perd els orígens, perd l’identitat

Tallers de Cultura Popular
Valenciana
Equip de Promoció Cultural
cultural.rebrot@scoutsfev.org

E

ls tallers de Cultura Popular Valenciana s'han fet possible gràcies a la iniciativa d'Escola Valenciana i
Edicions 96 amb la finalitat de donar a conéixer les expressions de la nostra cultura popular. Es tracta d'una col·lecció
de recursos didàctics dirigits des dels castors fins els exploradors. Són una sèrie de quaderns, fitxes, explicacions i una
guia didàctica en forma de DVD facilitant així unes ferramentes per al nostre dia a dia. El primer títol editat va dedicat a la dansa, el segon, als gegants i cabets. Està previst
que editen un llibre per any, passant així per totes les nostres
festes i costums, i així anar redescobrint aspectes desconeguts a partir de la investigació i de la recerca, tot sense oblidar la necessitat de possibilitar accions de solidaritat i respecte cap a altres cultures des del descobriment i respecte de
les nostres tradicions populars vehiculades en valencià, la
nostra llengua.
El darrer llibre fa un estudi dels orígens i l'evolució dels

gegants i cabets a les nostres terres i ens explica que aquesta és una tradició present no només a les terres de l'antiga
Corona d'Aragó, sinó també a la resta d'Europa i el món,
que en el cas valencià arribà a la seua màxima esplendor
quan aquestes figures van ser introduïdes dins la processó
del Corpus. Però el llibre és molt més que un estudi al voltant
d'aquestes simpàtiques figures, hi inclou també un estudi de
la música i instruments que els acompanyen.
Cal destacar també les diferents activitats i entreteniments
dissenyats per als menuts, com l'explicació d'uns tallers per
a construir titelles de dit, entre altres. A més, s'acompanya
d'un DVD, com ja hem dit, on s'inclouen un joc per a l'ordinador i els vídeos: ‘com fer un cabet’, ‘un dia amb els
gegants i cabets d'Ontinyent’, etc.
L'objectiu de l'obra és aconseguir que el procés educatiu
estiga més arrelat al nostre entorn, i garantir així que allò
que ens defineix com a poble, el que ens fa sentir valencians
i valencianes, siga conegut, estimat i mai oblidat. Ja se sap
el que es diu, qui perd els orígens, perd l'identitat.

Atreviu-vos amb
les aigües braves
del riu cabriol

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

Esports d’aventura

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

