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Que les persones amb discapacitat no ho tenen molt fàcil està clar.
Sols, cal mirar al voltant per a trobar-nos per tot arreu impediments
que fan la seua vida més complicada, conductors que no deixen pas en
les voreres, “barreres arquitectòniques” als edificis o al carrer… però
sobretot les “barreres mentals” en algunes maneres de pensar que són,
al cap i a la fí, les que més dany fan a les persones amb dicapacitat.
Des del Scouts Press volem mostrar com és possible aconseguir que
els agrupaments escoltes siguen un bon espai en el que reduïr les
diferències a la mínima expressió, per tractar de crear una autèntica
convivència entre els xiquets i els joves. Per això, desitgem que a més
d’interessant aquest número, vos anime a reflexionar i a tractar de col.
laborar en un escoltisme sense límits.
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la taula
Joan López Cánovas
Mestre d’educació especial i educador escolta

L’atenció a la diversitat als agrupaments
L

a diversitat és una característica dels grups humans, ja que
cada persona té una manera especial de pensar, de sentir i
d’actuar. Considerem que en els agrupaments escoltes existeix
una variabilitat natural, a la qual s’ha d’oferir una atenció de
qualitat al llarg de tota la vida.
És responsabilitat de tots oferir els recursos necessaris perquè
tot el món, independentment de les seues circumstàncies
personals, socials, culturals, ètniques o qualsevol altra, assolisca
el desenvolupament integral de totes les seues potencialitats i
forme part d’aquesta societat en contínua transformació.
L’escoltisme és sens dubte una resposta a aquesta demanda
que planteja la societat. El Mètode Escolta és un sistema d’autoeducació progressiva, complementària a la família i a l’escola.
L’escoltisme és una filosofia de vida en la qual s’ensenya el respecte
per la natura, la tolerància, la igualtat, el companyeria, l’activitat
física i la capacitat de superar adversitats i incomoditats. La
metodologia escolta es basa en l’educació en valors i en el
compromís amb aquests (Llei i Promesa Escoltes).

En resum, si treballem sobre la base que la persona adquirisca
aquesta sèrie de valors, estem aconseguint sens dubte que els
nostres xavals estiguen atents a la diversitat, creant un ambient
propici per a això.
El nostre agrupament ha de propiciar que l’esperit de l’atenció a
la diversitat impregne cada acte i persona del sistema educatiu,
amb independència del motiu de la diversitat: física, intel.lectual
o cultural; al cap i a la fi, els principis són els mateixos.
En cada agrupament hauria de prevaldre l’esperit globalista,
holista, sobre el de l’especialització. En les programacions
s’haurien d’integrar “Plans d’Atenció a la Diversitat” amb un
seguiment posterior que contemplen les mesures organitzatives
més adequades per a cada context. Hem de creure fermament
en l’escoltisme com metodologia educativa. Solament a través
d’aquest sistema és possible que es produïsca un canvi que
afavorisca una autèntica i efectiva atenció a la diversitat de
qualsevol tipus.

El projecte educatiu expressa l’ideal de persona, al qual aspira
el procés formatiu del moviment escolta, un procés atent a la
diversitat: L’escoltisme pretén assolir que la persona...

L’estructura organitzativa dels agrupaments ha d’afavorir,
l’establiment de grups flexibles, el treball cooperatiu, i el
disposar de personal especialitzat per a la creació i organització
de materials.

-...conega i definisca els drets humans com expressió de la
dignitat de la persona.
-...siga capaç de veure més enllà dels seus interessos particulars,
i de cooperar solidàriament per al bé comú.
-...tinga una actitut positiva que li permeta treballar amb felicitat
pel seu propi progrés i el dels altres.
-...siga capaç de tolerar les seues pròpies frustracions.
-...es faça conscient de la importància del seu cos i capaç
d’utilitzar-lo com mitjà per a relacionar-se amb les persones,
les coses i la natura.
-...siga capaç de formular judicis i de trobar respostes vàlides,
sense deixar de reconèixer les seues pròpies limitacions,
almenys de moment.
-...tinga el desig de créixer i fer-se més i millor, capaç d’animar
el canvi.
-...siga defensora de la vida, la pau, la justícia i la llibertat.

A manera de conclusió, entenem la diversitat del jove o del
xiquet en un sentit ampli. Es tracta d’un element enriquidor i,
per descomptat, és una de les circumstàncies més rellevants
que cal tenir en compte des d’un punt de vista educatiu. Hem
de fugir de tendències homogeneïtzadores en els nostres
plantejaments, que pel seu propi caràcter són excloents per a
aquells xics que presenten un perfil allunyat de l’ordinari. Per
contra, hem d’incorporar les diferències, que contribueixen al
desenvolupament de valors tolerants i d’acceptació de l’altre,
ressaltant els seus aspectes positius i procurant una atenció
personalitzada que fomente la integració de tots i cadascun dels
nostres xavals. Només des de la convicció del caràcter positiu i
enriquidor d’una realitat diversa, és possible afrontar els temors
i les resistències al canvi que impedeixen oferir una educació
adaptada a la varietat de capacitats, interessos i motivacions
del xiquet o jove.
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la taula
Fabián
Afectat pel dany cerebral adquirit (DCA)

Parlant del dany cerebral adquirit
J

o em dic Fabián i sóc un afectat d’aquesta malaltia. Quan et
passa alguna cosa així en la vida la primera reacció és la de
pensar que estàs dormint i és un dolent malson, però conforme
vas sent conscient de la situació penses que açò no et pot passar
a tu, i et fas mil vegades la mateixa pregunta “per què a mi?”,
per a la qual no trobes cap resposta.
A mi em va succeir fa sis anys i mig quan els metges em van
diagnosticar un tumor cerebral, després va vindre l’operació,
després els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia,
sumant-li la rehabilitació diària. Quan vaig eixir de l’hospital
i vaig acabar la rehabilitació que segons la seguretat social jo
necessitava, em vaig trobar que no havia cap lloc on acudir per
a seguir rehabilitant-me. Bé, sí que hi havia, però massa cars i
u no pot pagar-s’ho.

En aquesta associació en l’actualitat tenim quasi de tot el que
necessitem per a la nostra rehabilitació diària, gràcies a un
grup de professionals que treballen perquè nosaltres puguen
aconseguir l’objectiu de ser persones quasi independents.
També cal donar-li les gràcies als molts voluntaris que amb la
seua dedicació desinteressada fan possibles moltes activitats
que sense ells no podríem realitzar com per exemple les eixides
i els viatges.

Aleshores ens vam assabentar que en la meua mateixa
situació hi havia moltes més persones, ens vam posar en
contacte i ens reunirem per a conèixer-nos i parlar dels
problemes i necessitats que cadascun de nosaltres teníem.
I així va començar Adacea (Associació de Dany Cerebral
Adquirit de la Província d’Alacant) que al mateix temps em va
donar a mi una nova il.lusió per la vida.
Bé, a partir d’aquesta primera reunió, ens vam anar reunint
més vegades, gràcies a l’acolliment que vam tindre del Col.legi
Salesianos Don Bosco, ja que ens va deixar un aula per a
aquestes reunions. I així començarem a donar-nos a conèixer
a més gent que com nosaltres es trobaven sols i perduts, i
actualment som com una gran família.
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Gràcies a tots
els qui ens ajudeu
a superar-nos
dia a dia.

la tauleta
Diez años del
AE Tramuntana

del año 2009 para representar a la postal
de la FEV.

hoy un miembro más del kraal y está
como monitor de los lobatos.

Arrancó nuestra aventura con veinticuatro
lobatos, apoyados por dos rutas del Grupo
Scout El Millars, y tutorados por el Grupo
Scout San Vicent, los dos de Castellón.

Desgraciadamente, no todo es felicidad
en este grupo, ya que el año 2005
tuvimos que salir de la Parroquia donde
nos encontrábamos. Fueron momentos
muy duros, de plantearnos el seguir
adelante con el grupo o cerrarlo para
siempre, pero gracias al apoyo de los
miembros de la asociación seguimos
haciendo camino... hasta hoy. De esa
época recuerdo lágrimas, desesperación
pero sobre todo unión, una unión que hay
veces que hecho en falta, y es que creo
que el hecho de encontrarnos con esta
situación en el camino nos hizo crecer y
madurar como personas y como grupo.

En fin, dando una de cal y dos de arena,
hemos pasado estos diez años, viendo
crecer a los muchachos, hasta el punto de
convertirse en futuros monitores de este
grupo, junto a ellos hemos reido, llorado,
a veces de alegría y muchas otras de
tristeza, les hemos escuchado como un
amigo más e intentado aconsejar desde
nuestra propia experiencia. A todos y
cada uno de los que pasaron por este
grupo, GRACIAS, porque cada uno de
vosotros habeis aportado un momento
irrepetible a este grupo y ya formais parte
de la historia de TRAMUNTANA.

Y es que en estos diez años, como todos
supongo, hemos tenido momentos buenos
y malos. Buenos, como conseguir hacernos
con el premio del Festival de la Canción
en dos ocasiones, en el 2000 el primero
y en el 2009 el segundo; y el conseguir
que una pionera sea la postal ganadora

Después de esto, y con la ayuda del
Ayuntamiento, que nos facilitó un local
donde celebrar las actividades, fuimos
creciendo en número de miembros, hasta
el punto que este año, uno de esos 24
lobatos que una vez emprendieron el
desconocido camino del escultismo, es

Sí, ahora hace diez años, un grupo de
jóvenes de Almassora decidieron crear
un nuevo Grupo Scout en la provincia
de Castellón. Nacimos a la sombra de
la Parroquia de San Vicente Ferrer,
fuimos diez monitores concienciados en
querer ocupar nuestro tienpo en pos de
los demás.

Enviat per:
Ximo Bernat
Kraal del AE Tramuntana
(Almassora)

Envia els teus textos a comunicacio@scoutsfev.org
i els veuràs publicats en La Tauleta en els pròxims
números del Scouts Press

Fe d’errades del número 65
Des de la redacció del Scouts Press volem demanar disculpes a tots els nostres col.laboradors perquè molts dels articles
de la passada ediciò no es varen signar. Per això, volem agrair de nou el treball realitzat per: Luis Belloch per la seua
exposició de Cudú; a Adela Alamillo per la seua narració de la trobada estiuenca de MSC Desencadena 2009; al clan
Xaloc del AE Wig Wam pel seu article sobre Kandersteg; a Albert Polo per descriure’ns les aventures del AE Espadà en el
Roverway; al Creequip per recordar-nos les activitats pensades per als equips de kraal que tenen penjades en scoutsfev.
org; a l’equip d’Animació Pedagògica per explicar-nos com avaluar la progressió personal; a l’equip Heura per seguir
contant-nos com cooperar jugant; i a Vicent Sanz i Bruno Pons per ajudar-nos a veure els cursos AJ des del punt de vista
d’un participant. Moltes gràcies i sentim les molèsties.
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fev
Sense diferències

Un pare ens conta les experiències viscudes pel seu fill
“amb limitacions” al seu pas per l’agrupament escolta Nyeri

É

s útil una autèntica formació escolta? Ho és per a una
persona amb notables limitacions psíquiques ? M. A., el meu fill,
té aquestes limitacions i amb 7 anys va trobar un agrupament
escolta, el NYERI de Sant Vicent del Raspeig. Els scouters,
fundadors de l’agrupament un any abans, van haver de pensars’ho, però quan van escometre el repte d’acceptar-lo, ningú
sospitava el joc que anaven a donar-se mútuament.
M. A. va poder superar els dos primers anys, no sense algun
sofriment, però a partir dels nou, encara en l’estol, va despertar
a altra realitat que li satisfeia enormement i no només compartia
jocs, sinó que cridava l’atenció per la seua ingenuïtat i la seua
genialitat diferent.
Durant els tres anys de Tropa va estar descobrint un món
d’aventures, de viatges i d’activitats noves, i en els seus ulls
brillava el desig d’estar en l’agrupament, perquè en cap moment
se sentia diferent, ja que ningú, ni companys ni scouters ho
tractaven diferent. M. A. era inconscient del seu distanciament
psíquic amb els seus companys, però se sentia arrossegat pel
torrent evolutiu de l’adolescència que ell percebia i aprenia a
la seua manera.
Ací va començar a conèixer el valor de l’alegria, de la
companyeria, participant a la seua manera en els jocs educatius
que se li proposaven. Tota aquesta etapa, va ser un complement
perfecte en el seu creixement, aportant-li, bona educació,
activitats molt diverses, integració plena en la relació amb
els seus companys, expressió verbal d’iniciatives que van ser
corejades per la seua patrulla i per tant una gran estimulació de
la seua autoestima.

Després va arribar l’etapa dels Pioners. I ací si cap, encara
s’integra més. S’identifica de tal manera amb els quals ja són els
seus amics, que els prefereix als seus altres companys d’educació
especial del col.le, per exemple quan celebra el seu aniversari,
o quan té alguna eixida de cap de setmana. Se sent tan acollit
i estimat en la seua branca del agrupament Nyeri, que molts
d’ells l’hi duen a les seues festes personals, fins i tot nocturnes,
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encara que M. A. mai va prendre begudes alcohòliques, però
se sent segur i protegit, i es diverteix obertament ballant i dient
coses gracioses que són arreplegades amb riures per tots. M.
A . els admira profundament, perquè els veu lliures, a alguns
amb el seu treball, estudis universitaris, amb els seus nuvis i
nuvies respectives, amb les seues aficions juvenils, com tenir el
seu propi conjunt musical, cosa que li fascina, o fins i tot dur el
monyo llarg o rastes.
Per a M. A. ha estat tot aquest temps, com sentir-se autònom,
independent, de fet de vegades dormia fora de casa. Ha
participat amb els seus companys en esdeveniments públics
de la ciutat i ha arribat a ser entrevistat pels periodistes. Els
anys de Tropa i Pioners sobretot han estat fonamentals per al
seu creixement personal i li han consolidat moltíssim la seua
personalitat, pel que ara té molt clar els motius de les seues
eleccions.
També tinc constància, a la recíproca, del bé que M. A. ha
aportat a l’agrupament Nyeri, fent que els seus amics i companys
s’integraren amb ell, comprenent-lo millor i responsabilitzantse d’ell. És una persona molt coneguda i estimada en tots els
agrupaments escoltes de la província, tant pels xavals com pels
scouters, i ara quan passeja per la ciutat es dirigeix i saluda amb
un gran somriure a tots els escoltes amb els qui ha conviscut.

M.A., el dia de la seua promesa escolta.

fev
La FEV enceta una nova ronda
carregada de novetats
La Federació anima en la seua última assemblea a la implicació
i participació de tots els membres

Redacció
comunicacio@scoutsfev.org

E

l 4 d’octubre es va celebrar a Sant Vicent del Raspeig, acollits pel G.S. Nyeri, l’assemblea general de la FEV amb més de
100 assistents de 25 agrupaments de la Federació d’Escoltisme
Valencià. Les principals novetats d’aquesta assemblea va ser
l’aprovació de l’informe de gestió de la ronda 2008-2009, el
pròxim pressupost del 2010 i l’explicació de diverses novetats
en la ronda entrant.
Per això, durant l’assemblea es va plantejar una “ruleta de tallers”
on s’explicaren les iniciatives que la Federació anava a encetar
aquesta ronda. Aixì, es va explicar els pormenors del proper
Sant Jordi federatiu que celebrarem a Alacant el 24 i 25 d’abril.
També es va treballar en l’organització del Zoom 2010, on ens
trobarem tots els educadors, animadors i voluntaris de la FEV per
a triar nou equip i projecte federatiu en un cap de setmana ple de
tallers, espais de trobada i diversió. Molts dels presents a l’assemblea varen fer vàries propostes recollides per l’organització.
Aquest Zoom, suposarà la cel.lebració pel treball realitzat durant els últims tres anys a la FEV i, sobretot, per l’elaboració
d’un nou projecte federatiu que poc a poc, i amb l’ajuda de
tots, eixirà endavant en els propers mesos.

A més a més, es va presentar l’Eina per al creixement del kraal,
realitzada pel Creequip del projecte Rebrot. Aquesta eina està
indicada per a ajudar a la gestió humana del kraal i la seua
perspectiva de futur perquè les persones gaudisquen al màxim
de la seua etapa de kraal.
Per altra banda, es convocaren les subvencions pròpies de la
FEV per a projectes d’agrupaments i les seues branques. Enguany s’han convocat abans a petició dels propis agrupaments,
per la qual cosa la convocatòria s’obri a partir del 5 d’octubre
fins al pròxim 4 de gener.
A cada agrupament se li va fer entrega del calendari de la
ronda 2009-2010 i de la guia de Senda Verde de les sendes
de la província d’Alacant, així com de les novetats de la nostra
botiga l’Aventura.
Enguany, l’assemblea va coincidir amb el curs informatiu de la
Escola Lluerna. La nit anterior a l’assemblea alguns dels seus
participants van unir-se a la festa amb els voluntaris de la FEV
que anticiparen la seua presència a Sant Vicent. Els jocs a la
plaça del poble es van convertir en un auténtic espectacle per
als vianants.

ALQUILER DE COCHES SIN CONDUCTOR

COCHES / MINIBUSES / FURGONETAS / CAMIONES
C/ Borriana, 51 - 46005 Valencia - Tel. 96 374 85 61 - Fax 96 334 81 96
C/ Sagunt, 95 - C/ Pepita, 34 - 46009 Valencia - Tel. 96 340 88 74 - Fax 96 347 23 76
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BREUS NOTES BREUS NOTES BREUS NOTES
Postal de Nadal 2009
La Federació ha complit amb la tradició d’enviar
postals de Nadal un any més i, per descomptat, ha
tornat a comptar amb la col.laboració dels xics i
xiques dels agrupaments que han participat en el
concurs. Cada branca té el seu artista guanyador i
premiat, però entre totes, una ha sigut la escollida. La
dibuixada per Paula Nova de 12 anys i que pertany
a l’AE Tramuntana. Enhorabona als premiats; ací
podeu contemplar la postal guanyadora. Tranquils
que no l’hem feta tan xicoteta!!

LLUM PER OBRIR
FRONTERES
Com cada any els agrupaments de
la FEV s’omplen de llum. Una llum
que no és altra cosa que un missatge
de pau que inicia el seu recorregut
a Betllem i passa per centenars de
mans escoltes fins arribar als nostres
locals. Enguany els agrupaments
encarregats de repartir la llum són
l’AE Tramuntana d’Almassora, el
dia 18 de desembre a l’esglesia de
la Nativitat; l’AE Alezeya, també ho
farà el divendres a Sant Joan Apòstol
i Evangelista de Massamagrell;
finalment serà el dissabte quan els
agrupaments d’Alacant arrepleguen
la llum en l’esglèsia del Salvador, en
un acte organitzat pel GS Gilwell.
Si has fet fotos dels actes pots
participar en un concurs organitzat
per MSC (www.scouts.es)

ÚTOPOS.
Trobada de Companys a Segart
Durant el passat pont d’octubre, un grup de companys de
la branca Ruta, va reunir-se a l’alberg de Segart per a
agafar la nova ronda amb energies renovades. Van ser
dies de convivència en els quals els scouters i formadors
de la branca treballaren per tractar de mostrar totes les
opcions que ofereix ser Company. Servei, el projecte Ruta,
el marc simbólic, el desert, el projecte personal... són algunes de les coses sobre les quals reflexionaren els assistents.
Els xics i xiques d’agrupaments com Gaia, Anem Avant,
Ain Karen, VIIIº o Iter, tornaren ben a gust i amb ganes
d’empendre noves iniciatives.
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BREUS NOTES BREUS NOTES BREUS NOTES
ESCULTISMO PARA MUCHACHOS
AVALUACIÓ DEL PROJECTE
FEDERATIU
Aquesta ronda finalitza el projecte
federatiu: el Projecte Rebrot. Després de
5 anys i d’una renovació en 2007, hem
d’avaluar el projecte i veure que objectius
hem aconseguit i que coses se’ns queden
en el tinter per a tindre-les en compte en el
pròxim projecte.
Per això es va a treballar en diverses fases
durant aquesta ronda. La primera d’elles
ha començat amb un document que s’ha
fet arribar perquè el pugueu emplenar.
Més endavant encetarem noves fases i us
informarem del progrés que va adquirint.
Us agraïm la vostra participació i esperem
que entre tots puguem construir un nou
projecte federatiu que ens represente i
il.lusione a tots.

La nostra tenda l’Aventura, junt amb l’editorial SM i el
patrocini de la Fundacio Scout Sant Jordi, han aconseguit
reeditar el llibre “Escultismo para muchachos”, l’edició
del qual en el nostre país es va esgotar fa anys en llengua
castellana.
L’interés per recuperar aquest llibre s’ha plasmat en
una nova edició recuperant la portada original de la
primera part, realitzant una revisió de la seua redacció
i recuperant els dibuixos originals amb la millor qualitat
possible. Podreu aconseguir-lo en la nova tenda de
l’Aventura en front de la Seu del carrer Balmes.

SETMANA
CONTRA LA POBRESA
El passat 17 d’octubre milers de persones es
manifestaren a diferents localitats de la Comunitat
Valenciana contra la pobresa i per demanar als
polítics “més fets i menys paraules”. En aquests actes
foren nombrosos els participants amb panyoleta.
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msc
MSC tria al seu nou Consell
Noelia Palacios, anterior Secretària General, és la nova Presidenta,
mentre que Javi Mora, de la FEV, és Vicepresident de Comunicació

E

l passat cap de setmana 24 i 25 d’octubre representants de
les associacions del MSC es van reunir en la 51 assemblea del
MSC per a, entre altres temes, triar el nou Consell del MSC.
L’assemblea va començar amb l’aprovació de la nova Carta
del MSC, la Carta 2009 i les àrees de desenvolupament en
què estan treballant en el programa de joves del MSC. A
continuació es va aprovar la proposta de crear una Fundació
Escolta del MSC.
Finalment va arribar un dels moments més esperats d’aquesta
assemblea, la renovació del Consell directiu del MSC. La
candidatura presidida per Noelia Palacios va presentar el
seu pla triennal i després de la votació tots els candidats i
candidates van resultar aprovats:
Com a Presidenta Noelia Palacios és una escolta algecirenya
que ha desenvolupat la seua tasca educativa i de gestió, durant
molts anys en Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i en el
passat Consell tenia el càrrec de Secretària General.
D’Animador Pedagògic estarà el Delegat de Scouts de Madrid,
Gonzalo Pedroche. La Vicepresidència de Comunicació la
gestionarà Javi Mora membre de la FEV.
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Noelia prepara el fulard de Javi com a nou membre del Consell.

Continuen en els seus càrrecs el Tresorer Ignacio Padilla,
el Consiliari General Antonio Matilla i com a Comissari
Internacional continuarà Elías Py.
A més en aquesta assemblea, diferents equips han presentat
els seus projectes, s’ha aprovat el pressupost i s’ha triat com a
Membre d’Honor del MSC al menorquí Toni Fullana, anterior
Consiliari General.
Per al MSC és un moment històric ja que per primera vegada
s’ha triat una dona com a presidenta.

internacional

IV spanish work party
Bea Lillo
GS Aitana

N

o dudes de que en este momento a alguien, en alguna
parte del mundo, le estarán contando la historia de un lugar
en una remota y preciosa villa alpina, en la que gente de
todo el mundo que comparte una misma forma de vivir la
vida, participan en un mini Jamboree, en el que sin cesar
se respira un ambiente de hermandad scout, en el mejor
marco posible como es la plena naturaleza…, y esa persona
estará imaginando todas aquellas mágicas cosas que le están
contando… quizás tenga en su mente la imagen de un fuego en
medio de un bosque en una fría noche estrellada… quizás su
sueño sea estar en nuestro lugar en este preciso momento […]”
Y ahí estaba yo, en pleno octubre, con la pañoleta al cuello y la
mochila a la espalda, dispuesta a aprovechar al máximo para
pasar una semana rodeada de gente desconocida, pero con un
montón de cosas en común. Un día entero tardé en llegar desde
Alicante hasta Suiza, pero ahora se que ha merecido la pena.

La parte de “party”, también es bastante importante, ya que
si los días anteriores ya habíamos hecho piña entre nosotros
y los staff, estos días nos iba a unir mucho más. La primera
tarde subimos al Upper Hut, un refugio de montaña que tiene
el centro, y donde nos quedamos a dormir. Ahí aprendimos
que cuando hay nieve, las cañerías también se congelan, y
como consecuencia te toca descongelar la nieve para poder
tener agua. Los dos días siguientes nos dividimos, mientras
un grupo veía la periferia, el otro hacia montañismo. Y
la última noche, mi sueño hecho realidad: ¡¡¡nieve!!! La
sensación de despertarte y al abrir la ventana ver los Alpes,
es impresionante, pero ver los Alpes nevados es indescriptible.
Todos los que hemos tenido la oportunidad de ir allí sabemos
que esta forma de vida es muy difícil de explicar… pero que
hay que sentirla.

Algunos de nosotros hemos oído hablar de Kandersteg,
un pueblecito alpino en el que se encuentra el Kandersteg
International Scout Centre (KISC). Seguro que conocéis a
alguien que haya ido con su grupo, sólo o con su rama a la zona
de acampada, pero…¿se sabe realmente quién trabaja para
que todo eso funcione? Yo he tenido la suerte de descubrirlo
y formar parte de ello en la IV Spanish Work Party (SWP).
Como su nombre indica, hay una parte de “work” y una parte
de “party”. La parte de “work” fue… “diferente” ya que no
estábamos acostumbrados a ese tipo de trabajo. Guiados
por Michael, un staff del centro, partimos troncos, apilamos
la leña (ya que tanto la calefacción como el agua caliente
funcionan con madera), separamos las ramas de los troncos,
y las troceamos con “mordisquitos”, una maquina del centro
que hace como serrín. También lijamos los merenderos
y las cabañas, y luego lo barnizamos todo. Limpiamos
caminos, cavamos hoyos, y todo ello sin importar el parte
meteorológico. Lo sorprendente de allí es que a no ser que
nieve, no se para de hacer cosas. E incluso nevando, puedes
hacer otro tipo de trabajo, todo ello, claro está, acompañados
de simpáticos staff internacionales. Una de las noches hicimos
la Spanish Party, a la que invitamos a todos los staff para
que disfrutaran de la comida española, en la que no faltó la
tortilla de patata, el jamón serrano o la morcilla de Burgos.

Bea disfruta de la neu amb les seues companyes a Kandersteg.

Trabajo, constancia, compromiso, amistad…, esto y mucho
más es lo que me he encontrado yo en la SWP y allí he tenido
la oportunidad de vivir el escultismo como no lo había hecho
antes. Todo el que va a KISC dice que es una experiencia
que hay que repetir… por eso espero volver en mayo a la
V Spanish Work Party.
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Creequipa-T
Laia García
creequip.rebrot@scoutsfev.org

T

ornem a la càrrega! En el CreEquip estem obstinats a oferir
eines, publicacions, dinàmiques, suport i recursos a tots els
agrupaments escoltes. A continuació us oferim les últimes novetats
que s’han iniciat des de la FEV per a reforçar la importància i la
cura dels kraals i el creixement dels agrupaments.
PUBLICACIONS
Eina de promoció del kraal
És una nova publicació que té com objectiu fonamental
sensibilitzar als agrupaments sobre la importància de cuidar
al kraal, als seus educadors i a l’equip de treball. Al mateix
temps busca motivar i servir de guia per a crear la figura del
dinamitzador del kraal, oferint propostes de treball concretes.
En aquesta guia podreu trobar els següents continguts:
- Què és la promoció del kraal?
- Dimensions i necessitats del kraal.
- El dinamitzador del kraal: funcions, perfil i consells.

VOLUNTARIS
Sabem que alguns agrupaments estan mancats d’educadors,
per això, des de la FEV posem a la vostra disposició dos
recursos que poden col.laborar amb aquesta tasca de recerca
de voluntaris:
- Hem creat un nou espai en la web de la FEV que es diu ‘Feste voluntari’ on els agrupaments podreu penjar les vostres
necessitats d’educadors perquè les persones interessades
puguen trobar-vos amb major facilitat. Per a fer açò, heu
d’emplenar una fitxa amb les dades bàsiques i amb les
vostres necessitats que després es penjarà en la web.
- Cartells de recerca de voluntaris amb el lema ‘I tu, què fas
per canviar el món?’. Estan en la seu a la disposició de tots
el agrupaments.

Eina de creixement del kraal
En aquesta publicació hem fet una recopilació d’algunes idees
per a aquells agrupaments que necessiten educadors tinguen
una guia d’acció. S’arrepleguen, d’una banda, estratègies a
curt termini per a obtenir resultats ràpids i, per altra banda,
estratègies i actuacions a llarg termini per a evitar que en un
futur haja falta d’educadors en el kraal. Les dues publicacions
les podeu trobar tant en la web de la FEV en l’apartat ‘Projecte
Rebrot’ com en la seu de la federació en format imprès.
DINÀMIQUES
MONOGRÀFIC
El pròxim cap de setmana del 8-9 de gener, com part del
pla de formació de l’Escola Lluerna, el CreEquip organitza el
Monogràfic de Treball en Equip. En aquest espai es tractarà
de forma global com treballar i engegar la promoció de kraal,
oferint idees concretes i establint les bases per a la coordinació
de dinàmiques.
El monogràfic està obert a tots els educadors interessats encara
que no estiguen fent els cursos, així que... No podeu faltar!
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En la pàgina web de la FEV hi ha un apartat de ‘Dinàmiques
per al kraal’ on existeix una recopilació de dinàmiques
dividides per dimensions i necessitats i adaptades als kraals.
La vostra col.laboració en la renovació i manteniment d’aquest
espai és molt important, així que vos vam demanar que ens
envies noves dinàmiques, idees o suggeriments. Estem oberts
a qualsevol aportació, idea o suggeriment que vinga de
vosaltres i que ens ajude a millorar. La vostra col.laboració és
imprescindible per a adaptar-nos a les necessitats que teniu
els agrupaments.

mètodes

Dinamiza-T
NOM DINÀMICA: L’Educador / a Ideal
DIMENSIÓ: Sentit
NECESSITAT: Compromís

OBJECTIUS:
• Identificar de forma personal els aspectes que cada educador aporta al agrupament i en quins aspectes
podria millorar.
• Crear la referència d’un educador ideal.
MATERIAL:
Paper continu, rotuladors i fotocòpies de ninots d’innocentades.

DESENVOLUPAMENT:
Es dibuixa la silueta d’un educador del kraal en paper continu a grandària natural. A continuació tot el kraal fa
una pluja d’idees sobre quines són les característiques que hauria de tenir un ‘educador ideal’ escribint-les en
l’interior de la silueta. Es genera així el perfil de l’educador ideal per a un determinat kraal. Es reparteix una fulla
amb la silueta d’un ninot a cada educador. Individualment han d’analitzar-se i apuntar quines són les característiques que ells creuen tenir com educador (que es done un ninot possibilita que s’autodibuixen, però és important
que les seues característiques queden reflectides per escrit). Es posen en comú les característiques que s’ha posat
cada persona perquè la resta del kraal puga valorar i aportar altres aspectes. Quan tots han comentat les seues
característiques, es fa una reflexió/comparança entre les característiques que han posat en l’educador ideal i les
quals ells s’han posat, veient que aspectes podrien millorar. Així, redacten un compromís a nivell personal. El compromís ha de ser una mica elaborat perquè tinga un major sentit i no solament un llistat de característiques. Per a
acabar, un a un ho va explicant i ho anirà col.locant en la paret. Ha de quedar tot ben reflectit: l’educador ideal,
el que té cada persona i allò que es va a comprometre a millorar per a apropar-se a aqueix ideal creat entre tots.

CONCLUSIONS:
Després d’un temps és important retomar aquests compromisos i valorar els canvis que s’han donat en
forma de reforç positiu.

AUTOCARES

EFICACIA,
SEGURIDAD
Y PRECIO

SERVICIO DISCRECIONAL · COLEGIOS - FÁBRICAS · VISITAS CULTURALES

¡¡ PRECIOS ESPECIALES A GRUPOS SCOUTS !!

TEL. 963 560 895 · TEL. MÓVIL 610 402 243 · FAX 963 720 225
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El juego cooperativo IV
Equipo Heura
heura.rebrot@scoutsfev.org

S

eguimos con nuestra serie dedicada a los juegos cooperativos. Hasta la fecha hemos visto cómo jugar con tres de los juegos
que disponéis en las sedes de SdC, MEV y SdA, al Paracaídas, al Villa Palletti y al Bamboleo. Pues bien, quizá el empleo de
materiales específicos nos limita en la práctica de estos juegos, por eso queremos contaros algunos ejemplos para poner en
práctica la cooperación en nuestras ramas sin necesidad de material o recursos muy accesibles.

JUEGOS SIN MATERIAL
El dominó humano
En círculo cada participante explicará dos de sus
aficiones. Una vez acaba la rueda entre todos tendremos
que construir un dominó humano ya que buscaremos a
gente que comparta nuestros gustos y los colocaremos a
derecha e izquierda. Terminaremos en círculo y a nuestra
derecha e izquierda tendremos cada uno/a personas con
algo común. Repasemos al final los gustos que nos unen
unos a otros. Aprendida la dinámica se pueden buscar
temas más profundos para fomentar la comunicación en
el grupo.
Ordenarse por números
Se forma un grupo de X personas. A cada una de ellas
se le asigna un número. Con los ojos vendados y sin
hablar, deben conseguir ordenarse de menor a mayor. Es
necesario encontrar una forma de comunicación común.
Otra variedad sería ordenarse por talla.
Lista de animales
Otro muy bueno para fomentar la comunicación en
el grupo ya que fomenta la escucha. Se hacen grupos
de animales. Con los ojos vendados, cada persona
es un animal y con sonidos tiene que juntarse con sus
semejantes. Cuando se encuentran, van en silencio a un

lado para permitir que otros dos se encuentren, porque
los animales más difíciles de identificarse por sonidos
necesitan mucho silencio. No hay ridículo; funciona bien
con muchas personas. Otra variante del mismo juego
podría ser con sonidos de instrumentos musicales en lugar
de con animales.
La silla musical
Una vuelta de tuerca a este tradicional juego. La mayor
parte de los juegos están basados en la exclusión ¿Por qué
no pensamos al contrario? No en la exclusión sino en la
integración e inclusión y en el disfrute que ello nos puede
originar. Se disponen las sillas formando un círculo, con
el respaldo hacia el centro. Todos se sitúan de pie por
fuera de dicho círculo. Mientras suena la música, todos
se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor del círculo
de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la música
deja de oírse, todos buscan una silla en la que subirse.
El objetivo del grupo es que nadie toque el suelo. Si lo
consigue se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente, varias personas pueden compartir una misma
silla. ¿En cuántas sillas es capaz de meterse el grupo?. No
es muy prudente realizar este juego con sillas endebles
y grupos numerosos. Es cuestión de divertirse y aprender, no de estropear el material o rompernos un brazo.

Realmente idear juegos cooperativos no es tan difícil sólo requiere un esfuerzo por nuestra parte. ¿Tienes alguna idea? Si
quieres compártela con nosotros a través de la dirección de correo electrónico.
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Trabajar el consenso
con los exploradores
E

n la UNIDAD DE EXPLORADORES el eje que debe dinamizar
las actividades es la aventura. Dentro de las fases de la aventura
la elección se convierte en un momento muy importante, ya que
si los exploradores no se sienten identificados con la aventura
es posible que pierdan interés.
Por tanto, después de que nuestros exploradores propongan
una aventura, deben elegirla. Es en ese momento donde saber
trabajar el consenso con ellos puede hacer que la aventura elegida satisfaga a todos los exploradores. El scouter debe conseguir que cada explorador afirme su postura, coopere en lugar
de competir y llegar a acuerdos creativos sin necesidad de crear
tensiones. Para ello debemos enseñarles a escuchar el punto de
vista ajeno y a expresar el propio sin imponer su criterio por la
fuerza ni tampoco someterse o dejarse avasallar.

alba.rebrot@scoutsfev.org
Las habilidades previas pueden ayudarnos a que haya menos
conflictos. Para trabajar todas las habilidades os proponemos
estas opciones entre otras:

• Los Juegos Cooperativos: En los juegos cooperativos
nadie pierde, nadie se elimina, no hay premios ni
castigos. Todas las personas juegan, sin competir.
• Dinámicas de grupo: Son actividades lúdicas para diferentes reacciones ante diferentes situaciones.
• La Técnica de la Pausa: En el desarrollo de alguno de
ellos, pedimos a los participantes que en un momento
dado se queden quietos como estatuas. Esta técnica se
puede utilizar con representaciones y juegos.
• Teatro: Como espectadores o como actores, en una obra
de teatro las exploradores disfrutan viendo la representación y reciben ideas, sensaciones y modelos de comportamiento.
• Literatura infantil: Los cuentos suponen una ocasión buena para encontrar situaciones conflictivas, empatizar con
los personajes y poner ejemplos para resolver conflictos.

En ocasiones antes de comenzar la elección con los exploradores
deberemos prepararlos para dialogar entre ellos y ser capaces
de llegar a acuerdos comunes, ya que si no tenemos esto en
cuenta pueden salir a la luz problemas entre ellos. La esencia
de muchos problemas que se crean en la elección se encuentra
en mecanismos internos: competitividad, falta de seguridad,
autoestima, orgullo, sentido de poder, etc. Por eso debemos
potenciar actitudes que ayuden a crear un ambiente positivo
en la rama, en el que haya respeto, colaboración, objetividad,
serenidad, etc. Hay que ser consciente que antes de encontrar
la solución hay un camino largo, trabajoso, constructivo que
es muy importante y como mínimo ha de servir para mejorar
la situación de las partes involucradas.

• Videos o películas: Es interesante ver películas o vídeos
con el fin de hacer un cine foro y conseguir que conversen entre ellos.
• Lluvia de ideas: Se elige un tema y todos los miembros
del grupo dan las ideas que se les ocurran sobre él sin
juzgarlas ni debatirlas.

Es ocasiones si nos apresuramos podemos llegar a generar una
discusión o enfados entre los exploradores por no haber salido
la aventura de su patrulla. Por lo cual vale la pena invertir una
reunión en crear un ambiente propicio para el consenso en la
elección de la aventura y conseguir una aventura que haga
que todos los exploradores disfruten haciendo escultismo.
15
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La tutorització a Lluerna
Ana Blanco
AE Sant Vicent

L

a necessitat de formar-me contínuament va trobar un bon
refugi en Lluerna fa ja uns anys, quan vaig fer la formació d’AJ.
En els últims 7 anys no he deixat de participar en monogràfics
o cursos de branca per a tractar de transmetre millor què és
l’escoltisme als xavals del meu agrupament, i participar de
la seua educació com van fer amb mi els meus responsables
escoltes.
Al fer els cursos el “subidón” d’adrenalina, el bon rotllo entre
participants-formadors-participants, les ganes de protagonitzar
el ‘joc’ com eina educativa i de diversió..., ens recarreguen les
piles des de pràcticament el primer dia; se’ns fa més latent que
mai la nostra motivació per viure l’escoltisme.

Però ací estava “Pepito Grill” o el que és el mateix, el meu Consell
d’Agrupament, qui em va recordar que sempre hi ha temps
per a tot, és qüestió d’organitzar-se i prioritzar: no per estar
supermotivada per a salvar el món vaig a ser capaç de fer-lo.
L’experiència que he anat adquirint com educadora adjunta
o Cap de Branca, com companya de Kraal o de Consell
d’Agrupament, com amiga de les meues companyies escoltes
i no escoltes durant tot aquest temps, m’han ajudat a aprendre
a ser un poc més pacient però sobretot a desenvolupar-me i
continuar creixent com persona, un poc que crec imprescindible
per a poder realitzar-se com persona.
L’any passat vaig mostrar interès per unir-me a l’equip de
formadors de Lluerna, i aquesta Ronda Solar he iniciat
una nova etapa formativa, tant escolta com personal, dos
aspectes que em veig incapaç de separar en la meua vida.
He pogut comprovar que realment era un objectiu personal de
desenvolupament i creixement, ja que encara hui ho tinc com
meta d’una etapa de la meua vida i que efectivament fa 6 anys
no era el moment de fer-lo per molt atractiu que em resultara;
saber esperar té el seu recompensa, ara sí és el moment.
Doncs bé, juntament amb altres quatre escoltes ja he iniciat
el procés per a participar més activament en Lluerna; la
tutorització ha estat el primer pas i la participació en diversos
seminaris i suport als formadors actuals en cursos de branques
i monogràfics estan sent els següents passos.

Fa 6 anys ja sabia que volia formar part més activa de tot
allò que suposava els cursos i ser formadora de Lluerna;
ganes i suport per a fer-lo aleshores no em van faltar.
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Fins ara, començada aquesta etapa només hem rebut un curs
i un seminari, però han estat especialment profitosos; som un
grup molt reduït però molt motivat, el que ens està permetent
conèixer-nos bé, reforçar-nos uns a uns altres, compartir
experiències i diferents formes de treballar, i per què no, nous
amics i companys de treball.

en marxa

Benicadell
Una talaia natural entre Alacant i València
Àlvaro Alegre
Equip Marfull
marfull.rebrot@scoutsfev.org

E

ns trobem en la Vall d’Albaida, a l’altura del Ràfol de
Salem, des d’on començarem aquesta singular excursió. És un
recorregut de 19 km. contant l’anada i la tornada. La seua
durada aproximada, contant les desocupades, pot arribar a les
6 hores. Està catalogada com una ruta difícil, per la distància i
sobretot per l’últim tram que hi ha fins al cim, però és una ruta
perfectament assequible per a pioners i companys.
Comencem la nostra excursió en l’Ermita de San Blai (al Ràfol
de Salem), on veurem el sender que hem d’agafar, perfectament
senyalitzat, adreça El Portet. Una vegada en el Portet, ens
topem amb una pista forestal on girarem a esquerra i de
seguida prendrem una senda a la dreta, que és la continuació
de la senda que en una xicoteta pujada ens conduirà a l’inici
del circuit que farem per l’ombria del Benicadell (duem 2 km.).
En aquest punt prendrem el camí de l’esquerra, que indica a
Casa Els Planilles. Per la senda que s’eleva pel bosc arribem a
la casa Els Planelles. Creuem una barrera que impedeix el pas
de vehicles i al poc veurem una corba a la dreta en la qual hem
d’estar atents al sender que agafarem per a l’ascensió al cim
(1 hora 30 min. 15 Km.).
El sender es va elevant en zetes sobre l’ombria. Quan ja portem
més de 2 hores de camí i 7 km., arribem a un encreuament en
el qual, a la dreta aniríem a la Cava i a l’esquerra pugem al
cim que ja es pot albirar. Agafarem el de l’esquerra, llevat que
tinguem interès a veure la Cava (no arriba a mitjan quilòmetre).
Seguim pel sender cap al cim, i arribarem per fi al serral
immediat al cim, on per roques encarem el vertiginós tram de la
cresta amb molta atenció als nostres passos. A les 2 hores i 45
minuts podem haver fet cim. Una vegada ací hem de delectarnos amb les vistes que ens regala aquest magestuós paisatge.

Comencem el descens per on hem vingut, mantenint l’atenció al
tornar a creuar la cresta, i vam arribar fins a l’encreuament de
senderes on agafem el de la dreta fins a l’inici de la sendera en
la pista forestal de l’ombria. Prenem la pista esquerra (PRV 213)
i a 1 quilòmetre més o menys ens desviem a la dreta seguint la
indicació de sendera als Fontetes. La sendera baixa fins a les
ruïnes d’una casa, i continua fins a la zona dels Fontetes, amb
arbrat i aigua, bon lloc per a reposar forces. Després continuem
per la sendera que indica al Portet i El Ràfol de Salem. Als 800
metres agafem una sendera senyalitzada a l’esquerra. Entre
el bosc ens condueix cap a la bifurcació de camins que hem
pres al principi de la ruta. I des d’ací emprenem l’últim tram
de baixada cap a l’Ermita de San Blai, on acabarem aquest
interessant recorregut.

Vistes del cim de Benicadell.
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solidaris
Una experiència de servei per a...

Trencar prejudicis
Marta Giménez Ledo
GS Aitana

D

es de feia molt temps tenia la necessitat de saber, conèixer
i tenir algun tipus de contacte amb tot el món de la discapacitat
psíquica, i sobretot superar eixa espècie de “por” que solem
tenir tots, solament per ser una poc desconegut.
A partir d’ací la meua experiència en el camp de la discapacitat
intel.lectual comença en el meu últim any com escolta, l’any
de servei (rutes), que consisteix en fer un treball social sense
esperar rebre gens a canvi. Vaig començar en CAMP Santa
Faç per una amiga que treballa allí, que va ser qui em va
introduir. Vaig anar durant sis mesos, 4 hores a la setmana.
Allí va començar la meua primera experiència amb aquest
entorn, ja que es tractava de persones prou majors.

nar que m’apetia continuar mantenint contacte amb aquestes
persones, però d’una manera més propera i continuada, on
poguera realment col.laborar.
De seguida em vaig posar en contacte amb una associació
de la qual havia escoltat parlar molt bé, UPAPSA, on feien
campaments a l’estiu. I així va ser, després d’una entrevista i un
curs intensiu per a ser monitora, vaig estar de campament deu
dies amb ells. Això si, els millors deu dies del meu estiu. Sens
dubte he de dir que ha estat una de les millors experiències
que he tingut, de fet un dels meus objectius després d’acabar
la carrera d’infermeria, és continuar estudiant alguna cosa
relacionada amb tot l’àmbit de la discapacitat, tant física com
psíquica, i en un futur, també poder dedicar-me a això.

La primera setmana va ser una sensació molt estranya, no
tenia molt clar si m’agradava realment o no. Sentia per ells
com una mena de respecte i pena alhora, però de seguida
va ser conéixer-los i em vaig adaptar a tots, i sobretot, vaig
anar aprenent les seues condicions, fins a aconseguir entendre
que són persones i que simplement tenen unes limitacions
psíquiques i/o físiques, però que no per això són menys que
nosaltres.
La conclusió que vaig traure al final de tot açò és que les relacions altruistes no existeixen, ja que jo anava amb la intenció
de no rebre gens a canvi per estar amb ells, però a la fi vaig
rebre molt més del que jo els podia donar. Després de passar
per aquest centre amb una experiència tan bona, em vaig ado-

CONTACTE

CAMP SANTA FAZ
Cabo de las Huertas, s/n - 03540 Alicante
Tel.: 965 26 28 72 / 965 26 28 11 - Fax: 965 15 65 98
UPAPSA

unión provincial de asociaciones pro minusválidos psíquicos de alicante

García Gutiérrez, 4-6 Bajo - 03013 Alicante
Tel.: 965 14 00 99 - Fax:. 965 14 11 77 - E-mail: upapsa@upapsa.com - www.upapsa.com
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solidaris

El MEV dona el seu 0’7
per a construir cases a l’Ecuador
La ONGD “Vivienda para los sin techo” de Gandia, serà la destinatària de la donació de l’associació

Redacció

E

l passat 10 de desembre el Consell General del MEV va
aprovar destinar el 0,7% dels seus pressuposts a l’ONGD
‘Vivienda para los sin techo” una organització que treballa des
de fa nou anys a la ciutat equatoriana de Guayaquil.
Aquesta ciutat de més de dos milions d’habitants, és el principal
port del país i més d’un quart de la seua població viu en
condicions d’amuntegament, sent Guayaquil la tercera ciutat
del món amb major dèficit habitacional amb la necessitat de
construir 300.000 habitatges.
Segons la ONGD, la situació s’agreuja amb els següents
problemes: Assentaments urbans sense planificació al voltant
de Guayaquil, falta de clavegueram, no hi ha sistema d’aigua
potable, carrers sense asfaltar o l’absència d’un sistema
d’eliminació de deixalles.

Per tot això, “Vivienda para los sin techo” ha fet de l’habitatge
“la plataforma per al desenvolupament integral de la família i
la comunitat”.
Així, amb els diners que es destinarà des del MEV, l’ONGD
podrà construir una de les seves particulars cases de canya de
bambú i fusta en un dels barris marginals de Guayaquil.
Aquests habitatges s’inclouen dins dels projectes integrals que
desenvolupa “Vivienda para los sin techo” al costat de la “Corporación Hogar de Cristo”, i els principals pilars de la qual són
l’habitatge, l’ocupació mitjançant microcrédits, salut i Educació.
Esperem que amb aquest xicotet suport l’ONGD puga seguir
desenvolupant el seu treball per aconseguir habitatges dignes
per als quals més ho necessiten.
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una proposta cultural

Yo,
también

Dos personatges
incapacitats
per a amar,
que recorren el camí
junts cap a l’amor
Lorena Lujan Feliú- Pascual
Asociació Joia de la Mar*

L

a pel.lícula entre documental i intimista ens mostra una
història d’amor tan diferent però tan real, les relacions sexuals
que viuen les persones amb algun tipus de discapacitat que en
ocasions necessita el permís patern per a portar-les a terme.
Ens fa reflexionar sobre tres interrogants: és possible que una
dona sense discapacitat s’enamore d’un xic amb síndrome
de Down?. Si són persones adultes, per què no tenen dret
a la sexualitat? seran els altres els quals els imposem altres
limitacions?
Els seus guionistes i directors, Álvaro Pastor i Antonio Naharro,
ens conten la història real de Pablo Pineda que interpreta a
Daniel. Pablo posseeix una immensa capacitat per a riure de
si mateix i dels altres, a més els va commoure la seua solitud
en trobar-se entre dos mons: el de la discapacitat i el de la
suposada normalitat.
Ens permet conèixer l’esperança i l’enfonsament del seu
protagonista, la seua por al fracàs, la seua autocompasió, la
seua ràbia, la seua cotidianeidad i els seus somnis, la seua
impotència i el seu coratge. Ens parlen sense paternalismes,
sense ternurisme i sense sensibleria, però amb sensibilitat
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i sorna, de la necessitat i de l’anhel de les persones amb
limitacions físiques i psíquiques de ser acceptats socialment, ja
que poden convertir-se en persones marginades, que causen
llàstima, siguen sobreprotegidas per la família o el seu entorn
i de la solitud tan immensa que senten al ser etiquetats tan sols
per la seua discapacitat.
Han imaginat que un d’aquestes persones amb discapacitat
pot aconseguir un treball, comunicar-se amb el món familiar i
professional que li envolta, enamorar-se d’una companya de
treball borratxa i addicta al sexe d’homes passatgers que fuig
dels seus dimonis familiars, és a dir, íntimament sola.
Laura, aquesta dona no discapacitada però menys capaç que
Daniel, és l’única que compren el que li ocorre per dins a Daniel,
descobrirà que no hi ha ningú amb el qual riga més, la seua
complicitat i la seua química amb ell suposen un alleugeriment
davant les seues contínues ressaques físiques i anímiquesas.
L’idil.li té consumació carnal, però ningú sense discapacitat, els
quals anomenem ‘normals’ (incloses les putes) està disposat a
sadollar el seu desig sexual. També es parla de la família, que

una proposta cultural

té molt de pes en les persones amb discapacitat, en aquest film
es mostren diferents tipus de família que doten de realitat al
món que envolta als seus personatges.
Hi ha dues ciutats en la pel.lícula, Sevilla i Madrid, com hi ha
dos protagonistes i dos mons que es creuen. I un viatge que
per a ambdós representarà un canvi cap a avant en les seues
vides. Per a Laura suposarà el retrobament amb el passat i per
a Daniel serà el principi de la maduresa.
Una pel.lícula que reflecteix part de la realitat que viu una
persona amb discapacitat, en aquest cas amb síndrome
de Down. Però ha de visionar-se com una persona amb
discapacitat concreta, és a dir, no tots les Síndromes de Down
poden estudiar una carrera i Llicenciar-se, no tots poden tenir

una ocupació normalitzada, no tots s’enamoren de dones, no
tots tenen una família tan lluitadora.
Aquesta història en una entre un milió de persones i de famílies
que posseeixen algun membre amb discapacitat. El que cal
entretraure d’aquesta història és que qualsevol persona amb
discapacitat o no, tenen dret a enamorar-se, a mantenir
relacions sexuals, a sentir, a somniar..., a estimar com tu i com
jo, amb discapacitat o sense ella. Que té drets i obligacions com
qualsevol persona, però la seua vida no és fàcil ha de lluitar
dia a dia amb actituds, mentalitats i amb persones que no les
consideren iguals a nosaltres i açò els complica més la seua vida.
*Asociació Joia de la Mar és una entitat que traballa per l’oci
de joves amb discapacitat.

CAMPAMENTO DE VERANO

FUENTES
DEL CABRIEL
BONICHES (CUENCA)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
969 355 171
635 864 030
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fundació scout Sant Jordi
fundacio@fundaciosantjordi.com

PAYASOSPITAL
Guardonats en la
X Edició dels Premis

“Sant

Jordi”

2009

El passat dissabte 7 de novembre més de 200 escoltes ens
juntarem per a celebrar la dècima edició del premis Sant Jordi.
Un any més l’agrupament de la Valldigna ens preparà un
bon menú i Pepo i Carles, de l’agrupament escolta Argila, ens
amenitzaren la vetlada amb una divertida actuació.
Tots sabem de la trajectòria de "PAYASOSPITAL", del gran
treball que realitzen des de 1999, estimulant i alegrant la
vida dels xiquets i xiquetes hospitalitzats per càncer i altres
malalties. Atenent a la seua missió, la de contribuir a la millora
de la qualitat de vida d'aquests xiquets/es i pel seu treball amb
les seues famílies a través de l'humor, el riure i la fantasia, la
Fundació Scout Sant Jordi els atorgà, en la seua Xª edició el
Premi Sant Jordi, com a just reconeixement de la seua tasca en
favor dels xiquets / xiquetes.

El Centre Scout La Calderona pas a pas

Les obres al Centre Scout La Calderona, centre d’educació mediambiental Caixa Popular avancen a bon ritme. Podem
dir que en unes setmanes tindrem l’obra acabada, ja estem junt a la Federació preparant els futurs camps de treball per
a setmana Santa i Pasqua. En breu podreu tots els agrupaments participar dels treballs de neteja, reconstrucció de murs i
l’adequació de les zones d’acampada.
Des d’estes línees volem animar-vos a participar dels treballs que en acabar l’obra quedaran pendents. Si vols ser dels
primers truqueu-nos al telèfon de la Fundació 96 315 32 43 o bé envia’ns un correu a fundacio@fundaciosantjordi.com
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fundació scout Sant Jordi
Premi fotogràfic

1

Objectius

En la modalitat de reportatge s’ha atorgat el primer premi a la fotografia “Castor
o clown?” de Iris Mullor(1) de l’agrupament escolta Sant Joan de Massamagrell.
En la modalitat de reportatge ha atorgat el segon premi a la fotografia “Dia
sense nit” de Carles Oviedo(2) de l’agrupament escolta Sant Jordi de l’Olleria.
En la modalitat artística s’ha atorgat el primer premi a la fotografia “Fent camí”

2

de Maria Gimeno(3) de l’agrupament escolta Alezeya de Massamagrell. En la
modalitat artística s’ha atorgat el segon premi a la fotografia “Follow me” de
Carles Oviedo(4) de l’agrupament escolta Sant Jordi de l’Olleria.
El Premi ‘Emili Beüt’ a la millor iniciativa escolta s’atorga al projecte “En Nazaret,
una misma voz, cuidemos los bosques” de l’agrupament escolta Iter del barri
de Natzaret. El segon premi ha estat per al projecte “Scouts al Sahara” de
l‘agrupament escolta Cohinor de Xàtiva. També s’ha concedit un accèssit al
projecte “Voluntariat Mediambiental al parc natural del Túria” de l’agrupament
escolta La Canyada. A tots ells, enhorabona i gràcies per la vostra participació.

3

4

El Patronat aprova la compra del local
de la plaça les Escoles Pies
El passat 20 d’octubre la Fundació va
comprar el local que tenim just davant de la
nostra Seu amb l'intenció de que la tenda
l’Aventura es trasllade allí. Amb aquest canvi
pretenem que la tenda tinga un local gran i
un lloc molt més visible que facilitarà la seua
tasca comercial. També l’alberg tindrà una
recepció més àmplia i un bon espai per a
magatzem de la Fundació i de la Federació.
Les obres de reforma com veureu a la foto
ja han començat i esperem poder inaugurar
abans de Nadal.
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