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A Tornallom
El nou programa federatiu pren eixida

Sant Jordi FEV a Elx

Entrevista a la proposta per a 
educar en valors

Trobada de pioners Calabruix

Festivals, Llum de la Pau i molt més



Us presentem un nou número del Scout Press, que 
marcarà el final d’una etapa federativa. 

Començarem la passada ronda convidant-vos a 
totes les activitats i reflexions que es preparaven i ara 
ha arribat el moment d’agrair-vos vostra participació i 
il.lusió a cada moment passat.

Ens acomiadem com a equip, i ho fem molt feliços, 
perquè la FEV segueix plena d’ímpetu per oferir suport 
a cada persona que la forma. Solament ens queda 
donar-vos les gràcies per oferir-nos l’oportunitat de 
seguir creixent com a persones, ja que hem obtingut 
molt més del que hem ofert, i com no, demanar-vos, que 
sigueu buscant nous recursos, comprensió i companys 
amb els quals buscar nous ideals. 

Una forta abraçada
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L’hora dels adeus

El futur de la FEV... A Tornallom
Sant Jordi - Llum de la Pau...

MÈTODES Educació en Valors - La Odisea

Un somni fet realitat
Bitácora de un CAFRE

16
18 Scouts baix la lluna del desert

PROPOSTA CULTURAL Calabruix
 52 anys gaudint VIIé



la taula
ELISA LLUCH i MIGUEL POZO

Equip FEV

El futur de la FEV... A Tornallom

 abeu que vol dir A tornallom? És una antiga 
tradició de l’horta valenciana, segons la qual els agricultors 
s’ajudaven els uns als altres, amb l’objectiu de crear una 
sinèrgia i aprofitar millor el temps, de manera que, si un dia 
ajudaves al camp del veí, ell et tornava el treball al teu camp. 
La filosofia d’aquest concepte és el que volem transmetre en 
el nostre programa, de manera que tots ens puguem sentir 
part del procés. Tenim clar que compartim una mateixa 
tradició, una mateixa cultura i un mateix objectiu de millorar 
el món, per tant el més sensat és que entre tots dissenyem la 
manera en què volem fer-ho. 

Un programa és la forma de planificar i unificar els diferents 
projectes que es porten en una entitat, una manera de definir 
com ha de ser el treball per als pròxims tres anys, per a 
què tots puguem tenir clar com podem aportat el nostre 
petit gra de sorra en aquesta gran muntanya que suposa 
la transformació social, mitjançant l’educació en els nostres 
xiquets i joves.

Com ja sabeu, el projecte Rebrot porta treballant-se durant sis 
anys. Ha demostrat ser un gran projecte que ha fet molt per 
l’escoltisme valencià, però ja es considera que s’han complit 
en bona part els objectius proposats i mereix un relleu a 
la seua alçada, i quina millor prova que el fet que ara ens 
trobem tots units pensant en un futur, un futur ple d’esperances 
i d’il.lusió, un futur on tots i cadascú de nosaltres puga estar 
més orgullós, si escau, del nostre treball quotidià.

Com tota planificació, el programa A tornallom va començar 
amb una profunda anàlisi de la situació actual, de manera 
que puguérem conèixer el punt de partida del treball, per 
això, van demanar l’ajuda de tots els educadors. Tot açò, 
presentant la idea als agrupaments, als cursos de l’escola 
Lluerna, als consells associatius, a l’assemblea, al Consell Fev 
i a nivell particular, per a què fora el més real possible i que 
comptara amb la major participació possible ja que, com 
hem dit abans, aquest programa, com la FEV, és cosa de 
tots.

El següent pas va ser definir uns objectius generals, i es va 
fer una proposta amb les nombroses aportacions rebudes. 
També vam utilitzar la proposta d’educació en valors que 
ha realitzat un equip federatiu al llarg dels últims mesos, 
per tal d’enllaçar aquest programa en els diferents projectes 
educatius que feu als agrupaments, per tal de donar-li un 
sentit conjunt i coordinat a tot el treball federatiu i poder 
facilitar la tasca de vosaltres, els educadors.

El següent pas ha sigut el de dotar d’una estructura orgànica a 
tot el procés, és a dir, planificar quants equips faran falta i de 
quina manera es pot treballar tot el conjunt de la manera més 
satisfactòria possible. El que ja hi ha fet correspon a unitats 
temàtiques que no té per què correspondre a equips formals 
de treball. S’ha estudiat de quina manera es pot optimitzar el 
treball dels voluntaris de forma coordinada. La idea és dividir 
els diferents processos entre les tasques que poden realitzar 
els equips directius, els equips de voluntaris, els agrupaments 
que vulguen participar, i els educadors que per la seua part 
consideren que poden aportar la seua perspectiva. Aquesta 
és una de les fases més importants del programa, ja que ha 
definit el paper que podem desenvolupar els voluntaris, i la 
forma en què podem assolir-lo.

A continuació, i ja de cara a l’Assemblea, ens queda donar-
li forma a tot el que s’ha fet. Caldrà redactar el document 
de presentació, descriure cada àrea, maquetar-ho, etc. El 
programa s’ha de presentar i votar a l’assemblea d’inici de 
la propera ronda, en el marc del Zoom, i tot coincidint amb 
l’entrada d’un nou equip directiu. També s’ha confeccionat un 
gran cartell que els agrupaments puguen tenir als seus caus, 
que visualment detalle tot el programa i els responsables a 
qui poder dirigir-se en cas de qualsevol dubte.

Ja heu vist que es s’ha tractat d’un procés llarg i laboriós, 
on ha participat la majoria d’educadors de la FEV. Un 
programa fet entre tots i per a tots. Un programa que 
esperem ajude i coordine el gran treball que feu els 
educadors, on tot el món puga trobar el seu espai, on 
tots ens sentim implicats i, sobre tot, que ho fem... a 
tornallom.
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Quique Rodríguez
Antic president del MEV

Els Projectes associatius: una mirada cap arrere

 o sé ben bé des de quan l’escoltisme té la mania de 
planificar les seues actuacions. Si ens parem una miqueta, 
la majoria de la gent pensaria que l’escoltisme és un joc, 
amb una gran dosi d’improvisació, i que per la força del 
mètode escolta i els seus dinamismes, es converteix en un joc 
educatiu. Doncs no. Aquest article va radicalment en contra 
d’aquesta concepció. I és que pot ser l’escoltisme siga un joc, 
però amb una gran càrrega d’intencionalitat. Al meu paper 
aquesta intencionalitat és imprescindible. 

Tot agrupament que funciona bé es regeix per aquest tres 
elements: un grup suficient de xiquets, un equip d’animadors 
formats i compromesos, i un projecte educatiu sòlid, 
organitzat i metodològicament correcte. A més, al voltant 
de l’agrupament hi ha una resta d’elements que ajuden a 
millorar i a donar-li estabilitat: un Consell de Pares, una entitat 
patrocinadora, un economia sanejada, un local propi...

Des d’aquesta comparativa, la salut d’una associació escolta 
també està bassada en  aquest paràmetres:
1.- Un grup mínim d’agrupaments.
2.- Uns equips directius formats i compromesos.
3.- Un projecte associatiu.

Un projecte associatiu és un document vital, on s’estableixen 
els objectius de l’associació o la federació a llarg termini. Ha 
de contindre allò on volem arribar, però també els objectius 
operatius i concrets que ho faran possible, així coms els 
mitjans necessaris (humans i materials) per poder realitzar 
la faena. Com aquest document ha de ser viscut per tots els 
components i òrgans de l’associació és imprescindible la 
participació i la decisió de tots els associats.

Els primers passos de la Federació
Sabedors de l’importància que tenia el moment, i de les 
dificultats que podíem trobar en el camí, els equips directius 
de les associacions de la Comunitat començaren trobant 
acords concrets. En 1995, allò primer, va ser un document 
de consens en formació on l’escola Lluerna vertebrava la 

formació de les associacions, i l’acord de fer servir l’”Scout 
Press” a les tres associacions. Després, en novembre de 
1998, vindria la constitució formal d’allò que anomenàvem 
“L’Interdiocesana”, segons l’horrenda nomenclatura del MSC, 
i també l’aprovació del gran projecte federatiu “L’Olivera”. 
Aquest projecte que començà primerament en el MEV en 
1997, afegia a més dels tres nivells anteriors, un quart 
nivell, el federatiu i incorporava 6 àrees de treball: a) Nous 
recursos, b) La Comunitat, c) Comunicació i participació, d) 
Programa de Joves i formació, e) Creixement i un apèndix de 
Planificació estratègica”.

L’actualitat
I ja, amb la trajectòria descrita, els plans en marxa i la 
inèrcia associativa, al llarg dels últims anys, els nous equips 
federatius han anat elaborant importants projectes associatius 
com el Pla estratègic de l’any 2002 o el programa Rebrot. 
Des de la presidència de Carles Esteve i el seu equip directiu, 
el projecte Rebrot va ser aprovat en 2005 i contenia una 
estructura un poc diferent de les anteriors. Es va concretar 
amb tres seccions de Opcions, Gestió i Estructura, i contenia 
un importantíssim treball de renovació pedagògica amb 
el projecte Alba. El projecte va nàixer per tres anys però 
posteriorment es va renovar fins al 2010.

I ací estem. Òbviament els plans i els projectes, com els equips 
i les persones s’esgoten. El millor projecte associatiu queda 
envellit i sobrepassat per les circumstàncies. Com anècdota 
puc recordar la necessitat de comunicar per escrit, per carta, 
es deia, les sol.licituds dels títols de director de campaments. 
Ara, els projectes associatius tindran, altres vessants, altres 
manies, hi haurà nous temes per discutir. La coeducació va 
ser als anys 70, l’opció País als 80. la vessant internacional 
als 90,... Però allò que veritablement és imprescindible, es 
tindre un projecte, una meta, una destinació; plantejar-se 
quina associació volem d’ací a 3 ó 5 anys.

En el Mev des de fa més de 25 anys es treballla amb aquestes 
eines, i els resultats sempre han estat molt profitosos.
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25 años de escultismo en 
Torrent

Pertenezco al Grupo Scout Granerers 
de Torrent. Soy scout desde el primer 
año que se fundó el grupo en la ronda 
85-86. Durante 15 años  he  prestado 
servicio como scouter  y actualmente soy 
miembro del Comité de Grupo. 

Si alguien se pregunta porqué sigo en 
el grupo después de tanto años  os daré 
algunas razones: porque todos estos 
años han sido para mí estupendos, 
donde he aprendido  lo que es el servicio, 
la amistad, el amor por la naturaleza,  
la alegría de  darse a los demás sin 
espera nada a cambio, la difícil tarea de 
educar, la recompensa de ver que con tu 
trabajo has colaborado en la educación 
y desarrollo de los ñiñ@s, y también  la 
frustración de ver que algunos se han 
perdido por el camino. Vivir el Escultismo 
ha “plantado” en mí la semilla de la fe y 
sin duda alguna, todo ello me ha forjado 
como persona y tengo claro que sin 
los scouts y el Escultismo yo sería otra 
persona, no sé si mejor  o peor, pero si 
diferente.

Recuerdo el entusiasmo de nuestro 
fundador Paco Olveira Fuster, un padre 
dominico malagueño “muy salao”, que 
junto algunos jóvenes  más, y después 
de un campamento como Grupo Juvenil 
en Serra, empezamos la  Primera 
Ronda  como scouts inscribiéndonos en 
la Asociación. Y ahí empieza nuestra  
historia como Grupo scout.  

Esta última década han sido años 
de  muchos cambios: renovación de 

Kraales, del Comité de Grupo,  de 
párroco, también (afortunadamente) ha 
aumentado el número de chavales que 
asisten al grupo, hemos  cambiado al 
nuevo  método Alba…

Por todo esto quisiera, en primer lugar,  
dar gracias a Dios que siempre ha estado 
a nuestro lado en los buenos y sobre 
todo, en malos momentos  (que de todo 
hemos tenido) y que de todas y cada una 
de  las dificultades hemos podido salir, 
doy fe de ello,  con la ayuda de nuestro 
Padre.

También quisiera agradecer  a todos los 
grupos de  la comarca de L´Horta  Sud, 
por haber compartido con nosotros, 
trabajo, inquietudes, experiencias  y 
por  tantas veces que nos han echado 
una mano en momentos difíciles. Y como 
no, gracias a nuestra  Asociación, que 
siempre ha estado ahí para  formarnos, 
asesorarnos, guiarnos y ayudarnos, etc, 
etc….

Dar gracias a la parroquia de Ntra. 
Sra. del Buen Consejo y a todos los 
párrocos que por ella han pasado, por 
acogernos, por prestarnos los locales, y 
por apoyarnos  siempre en la difícil tarea 
de educar en la fe. 

Y también, y sobre todo, dar las 
GRACIAS a todas las personas que han 
pasado por nuestro grupo, tanto scouts, 
como scouters, miembros del comité, 
padres de scouts y toda la gente que ha 
colaborado para que este grupo, en esta 
ronda, pueda celebrar los 25 años … ¡y 
esperemos que muchos más!.

¡¡¡FELICIDADES!!!  UNA SCOUT.

¿Estoy viejuno para esto 
del escultismo?

La redacción del Scouts Press se ha visto 
obligada, por cuestiones de espacio, a 
acortar este artículo. Lo encontrarás 
íntegro en la web de la Federació. 
www.scoutsfev.org Sección Opinión

Antonio Losada
Patrono de la Fundació Scout Sant Jordi

“You are old, father William” es un 
precioso poema que aparece en el 
capítulo V del libro de Lewis Carrol 
Alicia en el País de las Maravillas, que 
aprovecho para recomendar vivamente a 
todos los/las scouts de todas las edades. 
Y es una composición que, creo, refleja 
con bastante pericia cómo me siento 
cuando acudo, en calidad de miembro 
del Patronato de la Fundació Scout Sant 
Jordi, a alguna de las convocatorias de 
la FEV.

Aunque, como el padre Guillermo del 
poema, pegue saltos o me ponga boca 
abajo, me vista como un joven boy-
scout o, incluso, adopte una actitud 
circunspecta y acorde con nuestra edad 
provecta –la de los patronos, claro-, 
me siento interpelado por la actitud de 
los/las jóvenes y los/las niños/as del 
movimiento activo. En realidad, por 
convicción y espíritu, me siento un scout 
de pleno derecho, pero mis vivencias, 
mi aprendizaje, mi relación con el Gran 
Juego fueron tan diferentes a lo que 
veo hoy, que no puedo por menos que 
pararme y pensar ¿es esto lo que yo 
conocía como escultismo?
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Envia els teus textos a comunicacio@scoutsfev.org
i els veuràs publicats en La Tauleta en els pròxims

números del Scouts Press
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Sant Jordi FEV 2010
P or su interés reproducimos la noticia publicada en el diario Información sobre el Sant Jordi 

que celebramos en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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N o sabem ni com, ni perquè, ni quan …  Bó si, va ser 
a Vinalesa, els nostres amics de l’Hiawatha es van encarregar 
d’organitzar la Cerimònia de la Llum de la Pau de 2008 i el 
nostre agrupament, per l’amistat que ens uneix, va quedar 
a la seua disposició per ajudar-los en tot allò que calguera. 
Aquesta va ser l’espurna que encengué la flama del nostre 
projecte, el Consell de l’A. E. Alezeya va veure la llum en la 
Llum.

Desprès de treballar la idea durant l’estiu, la vam presentar a 
l’assemblea MEV. A partir d’aquest moment tot l’agrupament 
es posa a la feina per donar-li forma, fent partícips del nostre 
projecte a tot un poble, Massamagrell. Aleshores començaren 
els preparatius: consells de Kraal i Comitè de pares, reunions 
amb els representants de les institucions públiques, contactes 
amb el MEV i un fum de gestions més.

Ens quedava el més important, la llum venia a Barcelona duta 
pels escoltes de Castella-La Mancha, des d’Àustria, per poder 
ser distribuïda a tot l’estat. Nosaltres, com a representats del 
MEV, érem els encarregats de dur-la als escoltes valencians. 
La cerimònia va ser a una parròquia de barri, pot ser una de 
les més humils de la ciutat. Però la força de la llum va fer l’acte 
inoblidable per als que allí estàvem. Ens va servir per adonar-
nos de la magnitud del projecte de la Llum de la Pau de Betlem 
que ara compartíem amb els escoltes del món.

I per fi, amb la llum a Massamagrell, arribà el gran dia. Un 
dia en el que vam aconseguir veure els colors dels escoltes de 
tota la província junt a molta més gent que no viu l’escoltisme 
de primera mà. Un dia en que l’A.E. Alezeya va viure de prop 
la força de l’escoltisme. Tots amb un objectiu, el d’acollir la 
llum que simbolitza la Pau al Món.

L’AE Alezeya amb la Llum
Kraal de l’AE Alezeya 
(Massamagrell)

E            l día 19 de diciembre de 2009 se celebró el encuentro 
para la recogida de la Luz de la Paz de Belén. Este año fue 
organizado por el Grupo Scout Gilwell y tuvo lugar en la 
Parroquia El Salvador, de Alicante. El acto tuvo una duración 
aproximada de una hora y consistió en una dinámica , una 
pequeña obra de teatro y la recogida de la luz, todo ello 
amenizado con canciones scouts que recordaban la luz y la
Navidad.

La obra de teatro se titulaba Misa del Gallo y versaba sobre 
el nacimiento de Jesús en Nochebuena. Fue interpretada por 

los lobatos de la Manada Nyeri y algunos troperos de nuestra 
Tropa Darwin. La dinámica fue ejecutada por los Pioneros y 
consistía en un mega puzzle en 3D con cajas de cartón en 
el que había una gran imagen que formaba el camino que 
recorre de la Luz desde Europa hasta España.
Cuando le dieron la vuelta al puzzle, apareció la flor de lys 
mundial.

Al acto asistieron la mayoría de Grupos Scouts de Alicante, así 
como Juan Carlos, el consiliario de la Parroquia El Salvador y 
Carmelo, el de SdA.

Teatro para recibir la Luz
Kraal del GS Gilwell
Alicante



 o va eixir com esperàvem, però aixì encara vam 
acabar aquell diumenge de  febrer amb molt bo sabor de 
boca. Sobre tot per l’ambient de col.laboració que trobarem 
entre tots els assistents i per què, una vegada més, a l’AE Iter 
es desmarcà la premissa escolta de superar les dificultats amb 
alegria.

L’AE Iter no s’entén sense el seu entorn, el barri de Natzaret. Per 
això l’aposta era clara: Poder compartir amb tots els nostres 
amics scouts el lloc on nosaltres treballem i, a més a més, 
que junts portarem els nostres missatges de pau, cooperació, 
alegria… de les nostres cançons als veïns d’aquesta zona de 
València.

Les coses estaven pensades per a omplir els carrers del barri 
amb un fum d’activitats i centenars d’ scouts. Però a meitat 
setmana la possibilitat de pluja començava a sonar en boca 
dels meteoròlegs. Encara, que amb una alternativa en cas de 
ruixat, ens resistirem a pensar en que l’aigua ens obligaria a 
amagar tot el que havíem preparat. El dissabte a la nit tot era 
optimisme. El sol havia lluït amb força!

Però al matí del gran dia, el cel estava gris. Ens agarrarem a les 
prediccions dels vells de la contornada i del parts de l’Agència 
Estatal que parlaven de pluja a partir de la vesprada. I tot 
anava bé fins a que li donarem l’últim retoc a la plaça on 
ens reuniríem tots. Començà a ploure i arribaven els primers 
agrupaments. 1.200 persones vingueren eixe dia

A partir d’ací, molts ja conegueu com es va desenvolupar el 
dia. Una pena que se’ns avariara l’equip de so, una pena que 
les normes del poliesportiu foren a vegades tan restrictives… 
De totes formes, nosaltres ens quedem amb les cares d’alegria 
i d’il.lusió de molts de vosaltres, com ens ajudareu a re-
preparar el Festival, com estàveu sempre atents per a tirar-nos 
una mà, i perquè, sobretot, ens recordareu que un Festival de 
la Cançó és alguna cosa més que pujar a cantar.

EFICACIA,
SEGURIDAD

Y PRECIO
AUTOCARES

SERVICIO DISCRECIONAL · COLEGIOS - FÁBRICAS · VISITAS CULTURALES

TEL. 963 560 895 · TEL. MÓVIL 610 402 243 · FAX 963 720 225
¡ ¡  P R E C I O S  E S P E C I A L E S  A  G R U P O S  S C O U T S  ! !
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Música i festa a Natzaret

Kraal del AE Iter
(València)

La pluja, present al 25é Festival de la Cançó del MEV, no desllueix l’esperit 
escolta d’aquest encontre
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Un moment del 25é Festival del MEV



 l passat 17 i 18 d’abril, el CJCV va tornar a canviar 
d’equip directiu “permanent”en la seua XXXVI assemblea 
celebrada en Finca Masarra (Bocairent). Entre els membres 
de la nova comissió permanent, es troba Salvador Martínez 
Berenguer, antic tresorer de la FEV i Carmen Robles ‘Papi’ 
actual presidenta de la FEV.

En ella es va aprovar un equip de treball amb un projecte, 
els pilars fonamentals del qual són la defensa dels drets de 
la joventut en la societat, i sobretot davant l’administració 
pública. A més de canviar la tendència econòmica que el 
CJCV de la joventut havia pres en els últims anys.

Per descomptat, açò és un pas més d’un procés en el qual la 
FEV porta construïnt molts anys, intentant aportar al CJCV una 
visió més humana i com no, la capacitat de treballar en equip 
que s’aprèn en els agrupaments escoltes des de ben menuts.

Aquesta assemblea ha suposat un abans i un després en el 
CJCV,  ja que després de tres anys amb continus conflictes 
interns, el consell ha tornat a escollir una permanent basada en 
l’equip humà per sobre de qualsevol cosa. En ella, participen 
persones de consells locals, partits polítics, sindicats i entitats 
estudiantils. Una permanent paritària, per primera vegada en 
la història del CJCV.

El consell ofereix a la Federació la possibilitat de relacionar-
se amb altres entitats, que treballen en altres àmbits i amb les 
quals intercanviar coneixements. A més de ser un espai més on 

construir un altre món. Un espai de democràcia participativa, 
on trobem la possibilitat que nostres veus, idees i propostes 
siguen escoltades (que no és poc).

Però com no, igual que en la Federació, l’important d’aquesta 
tasca que es porta a terme en l’àmbit local, des d’on ens 
impliquem amb la realitat més directa que ens envolta, on 
podem treballar en xarxa amb els col.lectius del nostre entorn 
fa que ens impliquem amb la societat que ens envolta, perquè 
els xiquets, xiquetes i joves dels nostres agrupaments toquen 
la realitat.

La FEV pren força al CJCV
Papi i Salva Martínez entren a la nova permanent del consell

fev

E
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Papi i Salva posen amb els seus companys de la nova 
permanent desprès de l’assemblea

Cocina y comedor. Servicios y duchas con 
agua caliente. Piscina. Area de ocio al aire 
libre. Capacidad para 55 personas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
96 287 71 06
696 304 130

CAMPAMENTO 
REFUGIO BORJA
Paraje La Llacuna (Villalonga)

Carmen  Robles ‘Papi’
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Educació en valors
Després de més de dos anys de treball i amb l’esforç d’un bon grapat de persones. Després 
d’haver arreplegat les necessitats d’uns, les inquietuds d’altres i les propostes de tots, en breu 
contarem amb un nou fitxatge en la proposta educativa de la FEV: Una eina per a educar en 
valors. Hui contem en Scouts Press amb la seua presència ja que ens ha concedit una entre-
vista en exclusiva.

S couts Press: Duem anys treballant l’educació en valors 
de moltes maneres per a què serveix aquesta proposta?

Proposta per a educar en valors: Vull oferir-me per a enriquir 
als xavals i als agrupaments escoltes amb un enfocament 
proactiu, fomentador i preventiu, no ser una proposta 
terapèutica que actua només cap als símptomes. Cal tenir 
una idea clara de què volem aconseguir i com es tradueix (en 
quines metes, en quines prioritats, en quins objectius, en quina 
elecció de recursos... es transforma i es projecta) per a cada 
branca, per a cada educant i per a cada moment del procés 
educatiu.

SP:...i el Programa de Joves que es va renovar fa tres anys, no 
és suficient?

PEV: Jo no vinc a contradir al Programa de Joves, ni dic 
que el que hem fet fins a ara està malament. Al contrari, els 
agrupaments escoltes i la FEV hem avançat molt en els últims 
anys però podem seguir millorant. Sóc una eina que ve amb 
la idea d’ajudar a planificar l’educació en valors que ja estem 
portant a terme.

SP: Però… l’escoltisme no és una proposta educativa integral 
que pretén incidir en tots els àmbits de la vida de les persones? 
O és que només anem a educar en valors?

PEV: En efecte, l’escoltisme no desatén l’educació cognitiva 
o la formació procedimental, simplement les posa al servei 
de l’educació en valors. El paradigmàtic i diferencial de 
l’escoltisme és una proposta educativa basada en uns valors 
des dels quals el jove actua, sent, reflexiona, viu... Una proposta 
educativa per a i des de la promoció d’uns determinats valors, 
una proposta educativa des d’una forma d’entendre a l’ésser 
humà i a la societat.

“Cada agrupament és un món, fins 
i tot cada educador pot oferir coses 
diferents. Per això intente ser el més 
adaptable possible.”

SP: Tot açò em sona a més treball...

PEV: Educar en valors no és una tasca senzilla, i si decidim ser 
educadors escoltes és perquè, d’alguna manera, acceptem 
aquest repte. Jo vull facilitar la realització i el seguiment del 
PEA. La majoria dels agrupaments ja estan programant d’una 
o altra forma, així que, imagina tenir fitxes, dinàmiques, 
propostes concretes i noves idees amb les quals poder afrontar 
la preparació d’una ronda solar tenint en compte tot el que 
afecta al agrupament.

SP: Però, has dit educació en valors i hi ha coses de 
l’agrupament que no tenen gens que veure...

PEV: És cert que tenim el costum d’entendre l’agrupament 
com compartiments estancs i ens resulta complicat pensar que 
les tasques de gestió puguen tenir una mica que veure amb 
l’educació en valors; d’altra banda, no tots els agrupaments 
tenen la sort de contar amb un comitè dedicat a açò i s’acaba 
repartint el treball entre les mateixes persones que formen 
els kraals. Amb la meua col.laboració, podem incloure cada 
acció i cada activitat que es realitza en l’agrupament dins 
d’un mateix projecte. Dedicant un temps al principi de cada 
ronda podrem tenir una programació que resoldrà la gestió 
de l’agrupament i a més contribuirà a la millora de la nostra 
proposta educativa.
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SP: Tot això està molt bé, però no tots els agrupaments 
funcionen igual ni tenen les mateixa capacitats.

PEV: Tens raó. Cada agrupament és un món, fins i tot cada 
educador pot oferir coses diferents. Per això intente ser el més 
adaptable possible perquè cada agrupament puga utilitzar-
me d’una forma distinta. Podríem dir que tinc un tronc bàsic, 
fàcil d’engegar i a partir d’ací diferents possibilitats i nivells 
d’aprofundiment. A més, amb el temps m’aniré renovant i 
podré tenir altres eines concretes que m’ajudaran a adaptar-
me als canvis que es produïsquen i us facilitarà treballar amb 
mi.

SP: Moltes gràcies per la teua atenció. Esperem que aquesta 
nova etapa siga el millor possible per a tots els qui formem 
la FEV i et pugues integrar ràpidament en la vida dels 
agrupaments.

“Sóc una eina que ve amb la idea 
d’ajudar a planificar l’educació en 
valors que ja estem portant a terme.”

Evidentment, aquesta entrevista és fictícia i únicament hem 
intentat resoldre algunes dels dubtes més comuns que han 
aparegut durant el procés. Esperem que aquesta nova 
proposta que vol complementar el Programa de Joves siga 
una eina capaç d’enfortir els agrupaments i facilite la nostra 
lluita educativa cap a un món millor.

Diana, Israel, Carla, Esther i Carlos

ALBERGUE JUVENIL 
PARA CAMPAMENTO DE INVIERNO

CAPACIDAD 110 habitaciones de 4, 8 y 12 plazas
SERVICIOS Comedor, salas para reuniones, cafección de
energía solar, zona deportiva, amplias zonas de juego, 
rocódromo y piscina
ENTORNO Situado en una zona rural
EXCURSIONES Río Juanes, cuevas Turche y de las Palomas, 
barranco de Carcalín, castillos de Buñol y Macastre

[DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE]

ACTIO · www.lahoya.net/actio · www.actioactivitats.com · albergue@actioactivitats.com · Tel./Fax: 96 374 11 56
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     os pioneros son adolescentes, lo que por definición suele 
significar jóvenes en búsqueda y construcción de su propia 
identidad, de su lugar en la vida, chavales que experimentan 
y descubren las cosas por sí mismos, a través de su propia 
experiencia. Son viajeros en la vida que no llevan un rumbo 
fijo, aunque si tienen un objetivo en mente. Teniendo en mente 
éstas características vimos que el marco simbólico ideal para 
la rama sería la Odisea.

La Odisea es, como mucha gente sabe, un relato que narra la 
historia de Odiseo, más conocido como Ulises, un héroe griego 
que participó en la Guerra de Troya (de hecho la treta del 
caballo de madera fue idea suya) y que tras terminar ésta trata 
de regresar a Ítaca, su patria, en donde le esperan su mujer, 
Penélope, y su hijo. Pero Ulises había ofendido a Poseidón, 
dios de los mares, que en su ira se ocupará de que el héroe no 
logre un fácil regreso a casa, por lo que lo tendrá diez años 
vagando por los mares viviendo grandes aventuras, gloriosas 
gestas y momentos de suma desesperación y tristeza. Pero a 
pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, mediante su 
tesón y perseverancia, Ulises logra finalmente regresar a Ítaca 
y se reúne de nuevo con sus seres queridos. 

métodes
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La Odisea
La historia de Ulises como marco simbólico de la Expedición 

L
Sergio Lópes Serrano
Equipo Pioneros Lluerna

Atenea, diosa guerrera, 
armada con la lanza y 
el escudo, y sabia, es la 
patrona de muchos héroes, 
a los que ayuda, aconseja 
y protege. Ésta ayuda de la 
diosa simboliza el auxilio 
aportado por el espíritu 
a la fuerza bruta y valor 
personal de los héroes. 
Es la Guardiana de la 
Relación Vivir, enseñándole 
al héroe que en el progreso 
como persona, mente, 
cuerpo y espíritu deben ser 
cultivados a la par.

Hermes, es el patrón 
del desarrollo de las 
habilidades manuales y de 
los descubrimientos, por 
lo que como guardián de 
la Relación Descubrir, su 
misión será ayudar a Ulises 
a aprender y descubrir las 
habilidades que hay en él, 
así como las maravillas del 
mundo.

Herramientas del Programa de Jóvenes



métodes

13

Tiresias, el famoso adivino 
al que Ulises encuentra 
ya como espectro en el 
Inframundo, reúne por 
ambas circunstancias 
las cualidades que le 
convierten en un conocedor 
de lo oculto y el mundo 
de la trascendencia. Es el 
guardián de la Relación 
Buscar, y su misión será 
la de ayudar a Ulises a 
descubrir más sobre esa 
parte divina que hay en su 
interior.

Alcinoo, el rey de los 
feacios, un buen rey, 
honorable y respetuoso con 
los demás, muy querido 
por sus súbditos debido 
a su bondad de espíritu 
y justicia en sus actos. Es 
el Guardián del verbo 
Servir, mostrándole con 
su ejemplo a Ulises como 
debe comportarse con 
sus súbditos y huéspedes 
cuando llegue a Ítaca.

Así, como Ulises, el pionero (por definición un aventurero) 
sería un viajero, que acompañado de sus compañeros de 
rama, la expedición, se embarcará en un periplo que durará 
toda la etapa de pioneros y que finalmente les llevará, a cada 
uno de ellos, a su propia Ítaca. Pero igual que Ulises no estaba 
solo en su camino, ellos tampoco lo estarán. Contarán pues 
con toda una serie de personas que estarán a su alrededor, 
ayudándoles y apoyándoles a cada paso, o disuadiéndoles 
de seguir el mismo. Son los modelos de persona, tanto 
negativos, como positivos que envuelven éste marco simbólico 
y nos ayudarán a darles forma física a los diferentes valores 
que queremos trabajar con nuestra rama. De entre ellos 
destacan sin duda los llamados Guardianes de las Relaciones, 
cuatro personajes que en el relato de los viajes de Ulises se 

destacan por su mayor aportación al viaje del héroe y que 
hemos elegido, por sus cualidades y características, para que 
representen a cada una de las Relaciones.

Como se puede ver en ésta brevísima presentación, la 
Odisea es un tema muy interesante para un marco simbólico 
para la rama de pioneros debido a su riqueza de recursos 
pedagógicos, los cuales quedan perfectamente resumidos en 
el poema Ítaca de Konstantino Kavafis, inspirador de éste 
marco simbólico y herramienta indispensable para el mismo.
Esperamos que estas líneas hayan despertado el interés del 
lector lo suficiente como para desear profundizar más en 
éste tema y así conocer un poco más a éste recién llegado a 
nuestra metodología.



 l CAFRE puede definirse como un curso de formación 
formado por otros dos cursos, el ADF (Curso de Adjunto 
de Formación) y el REF (Curso de Responsables de Equipos 
Federativos). Ambos cursos se imparten a la vez, ya que 
comparten algunas de las sesiones.

Por un lado está el ADF que consiste en capacitar al formando 
para la creación de sesiones y para poder ejercer como 
formador y coordinador de la escuela y aunque las sesiones 
están enfocadas a ser formador del AJ, los conocimientos 
adquiridos son válidos para crear cualquier tipo de Curso. 
Además, como conocimientos complementarios, hay sesiones 
sobre educación en valores, modelos pedagógicos y demás 
elementos del método scout. En cuanto al REF consiste en 
informar al participante sobre la situación actual de la FEV, sus 
herramientas y posibilidades y en formarlo para que pueda 
participar y coordinar de forma eficiente en la misma.

Pero, si se le pregunta por el curso a alguien de los que han 
hecho el CAFRE, rara vez definirá literalmente el contenido del 
mismo, la mayoría de la gente se centra en las experiencias allí 
vividas. Los participantes éramos gente que nos conocíamos 
casi todos, ya que la mayoría habíamos coincidido en otros 
cursos, asambleas y demás reuniones de la FEV. El curso 
se hace en un albergue, reservado exclusivamente para 
los participantes del curso. Lo que hizo que estuviéramos 
conviviendo durante varios días como una gran familia, 
comiendo, durmiendo y pasando el tiempo juntos. Gracias a 
esa convivencia, pudimos  conocer mejor a todos aquellos que 

van a ser nuestros compañeros. Y aunque las motivaciones 
que nos llevaron a cada uno son muy dispares, todos 
estábamos allí, porque queríamos estarlo, y eso, se nota en lo 
participativos que estábamos todos. 

“Si se le pregunta por el curso a alguien 
de los que han hecho el CAFRE, rara 
vez definirá literalmente el contenido 
del mismo.” 

Por otro lado, los allí presentes compartíamos unos objetivos 
comunes, lo cual creó sentimientos de fraternidad entre todos 
los participantes, lo que hará que el trabajo que realicemos 
en un futuro, lo hagamos con más ilusión y más ganas, y eso 
seguro que se notará en el resultado de nuestro trabajo.

escola
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Bitácora de un CAFRE

E
Noé Andrés Marcos

ESPORTS D’AVENTURA - ALBERG RURAL

ATREVIU-VOS AMB LES AIGÜES BRAVES DEL RIU CABRIOL
CANOA - RAFTING - ESCALADA - ORIENTACIÓ - PIRAGÜISME - DESCENS DE BARRANC
ALBERG RURAL “HOCES DEL CABRIEL” 
HABITACIONS DE 2, 4 I 6 PERSONES AMB BANY - BAR CAFETERIA - MENJADOR RESTAURANT - SALA USOS MÚLTIPLES

www.AVENSPORT.COM - www.HOCESCABRIEL.COM - TEL.: 96 123 50 76 / 659 388 183

La FEV celebró en Viver los cursos de Adjunto de Formación y 
Responsable Federativo



Cuando me comentaron que hiciera el curso del CAFRE, no 
supe muy bien a que me estaba apuntando, pero tras un salto 
de fe, me encontré rodeado de gente que como yo, habían 
ido medio a ciegas, pero confiando en aquellos que habían 
organizado el curso. Tanto los organizadores como los 
ponentes eran en su mayoría compañeros nuestros con más 
experiencia que nosotros, que nos transmitieron sus vivencias 
y experiencias para que pudiéramos aprender de ellas igual 
que lo hicieran ellos en su día. 

A parte de ellos también vinieron varios ponentes de fuera de la 
FEV que nos dieron un punto de vista más global completando 

así nuestra formación.

Otra de las cosas que más me gustó de este curso, es que, 
como su propio nombre indica, fuimos todos con ganas de 
hacer un poco el cafre, de hacer cosas que en otros contextos 
ni se nos ocurriría, como puede ser el lanzarnos de cabeza 
contra nuestros miedos, cantar, bailar…

Por último diré, que para saber realmente que es el CAFRE, 
hay que vivirlo.

escola
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En el CAFRE vivimos momentos muy 
divertidos como esta prueba en la que  
los participantes se lanzaban contra 
un muro de mochilas.



INFORMACIÓN Y RESERVAS
969 355 171
635 864 030

 l passat 18 d’abril el patronat de la Fundació, amb 
el seu president al capdavant Pep Mollà Navarro, vam poder 
compartir amb col.laboradors, amics i moviment actiu un dia 
fabulós amb boira matinal i sol a mig mati, però sobre tot vam 
poder compartir la culminació d’un gran projecte com es el 
Centre Scout la Calderona al Parc Natural del mateix  nom.

Un recinte amb 26.000 metres quadrats, dotat d’un edifici de 
dos plantes; a la planta de dalt trobareu l’alberg amb capacitat 
per a 20 persones, cuina, cambra de bany,  menjador i llar per 
a les nits mes fredes i a la de baix  els serveis, i un espai pensat 
per als tallers i les activitats pròpies d’un centre mediambiental. 
A la part més alta de la finca trobareu el refugi, pensat per a 
aquelles branques que sols necessiten d’un lloc a cobert per 
a desenvolupar el seu aïllant i el sac i a dormir. El refugi a 
diferència de la resta de les instal.lacions no té llum ni aigua.
 
Les instal.lacions compten amb un sistema de generació 
d’energia pròpia a través d’un aerogenerador i plaques solars 
que amb unes bateries acumulen l’energia per a que nosaltres 
tinguem el serveis mínim coberts, un sistema de depuració 
d’aigües residuals, i un bon sistema de aprofitament de les 
aigües pluvials. 

Però aquest somni no ha estat d’una nit. Ha estat un llarg 
procés que data de 1965, encara que la Fundació no entra 
(legalment parlant) a formar part d’ell fins l’1 d’agost del 2007 
i coincidint amb una data tan significativa com és la celebració 
del centenari de l’escoltisme, se signa davant del aleshores 
president de la Fundació J. Carles Cuenca, la donació dels 
terrenys per part de la família Palop Sancho.

fundació scout Sant Jordi 

 16

Un somni fet realitat
E

fundacio@fundaciosantjordi.com

CENTRE  SCOUT LA CALDERONA – PROJECTE MEDIAMBIENTAL CAIXA POPULAR

Diferents moments del dia de la inauguració del Centre Scout 
La Calderona

CAMPAMENTO DE VERANO 
FUENTES DEL CABRIEL
BONICHES (CUENCA)
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fundació scout Sant Jordi 

1965 – El rector de Beniferri (mossèn Joaquín Sancho Albesa) compra els terrenys, instal.lant allí a tres treballadors  d’alcohòlics 
anònims qui s’encarreguen de construir les edificacions, els murs de pedra seca, etc. en el marc d’un projecte de rehabilitació 
d’aquestes persones. 
1965-1985 – És utilitzat per la família Sancho i per a realitzar activitats juvenils tant pels parroquians del pare Joaquín com 
per l’AE X-Pilar.
1992- En agost es produeix un incendi a la Calderona que afecta notablement al terreny i a les cases. En desembre mor 
Joaquín Sancho deixant testament a favor de la seua ànima (a mitges entre el Governador Civil i l’Arquebisbat). Cap de les 
dos institucions assumeix la liquidació i se subhasten  tots els seus bens.
13-10-1994 – La Família Palop Sancho adquireix mitjançant subhasta el terrenys de la Moreria.
1994-1998 – Es realitzen gestions amb la família Palop Sancho per a obtenir la cessió d’ús en favor del MEV o de la 
Fundació.
2000 – La FSSJ comença les primeres gestions per demanar a la conselleria de Medi Ambient l’autorització com a zona 
d’acampada ajudat per el geògraf Vicent Altur (AE Valldigna) i el biòleg Iván Broseta (AE X-Pilar) aleshores responsable del 
equip de Medi Ambient del MEV.
15-01-2002 – S’aprova la declaració de Parc Natural, qualificant els terrenys com a part de la zona més protegida del 
mateix
Octubre-2002 - La FSSJ presenta el projecte de centre scout medioambiental al cap d’area  del Medi Natural, Jose Luis Pérez 
Sopena
Novembre-2003 - Es reprèn el tema amb J.L.Pérez Sopena
Abril 2004 – Es presenta el Projecte al Conseller d’Educació, aleshores Esteban González Pons
Gener 2005 – L’equip de medi ambient de la FEV reprèn el projecte i planteja a la FSSJ i a la Conselleria de Medi Ambient 
una intervenció inicial de silvicultura i d’adequació de terrenys. La Fundació aprova una primera despesa de 1.000 euros, 
però mai arriba a executar-se
Febrer 2007 – La Caixa Popular ofereix a la FSSJ la cessió d’uns terrenys a la Font del Llentiscle,  molt a prop de la Moreria, 
oferiment que desestimem i encarem amb una possible col.laboració al projecte de la Moreria que ja va prenent forma. La 
Caixa Popular accepta el repte i s’uneix a la nostra aventura. La venda dels terrenys de Rubielos, permiteix plantejar un 
projecte digne i amb finançament adequat.
Abril 2007 –El aleshores secretari de la FSSJ Javier Palao planteja l’assumpte  davant la família Palop Sancho, que finalment 
accepten donar els terrenys.
Maig 2007 – Se li encarrega a l’arquitecte Franciso Oria (jr), el projecte tècnic
1 d’agost de 2007 – La família Palop-Sancho  realitza davant notari la donació dels terrenys i de les seus construccions.
Maig 2007-Agost 2008 – Es fan les oportunes gestions davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, conselleria de Medi 
Ambient, direcció del Parc Natural, arquitecte, Caixa Popular, etc
Agost 2008 - Es realitza la faixa perimetral d’extinció d’incendi per part d’una empresa d’inserció social del grup IUNA.
8 Novembre 2008 – La FSSJ concedeix el IX premi Sant Jordi a la família Palop Sancho en reconeixement per la seua donació 
dels terrenys a la Moreria 
Gener 2009 – La FSSJ realitza la seva repoblació als terrenys d’arbres i especies autòctones de gran port
Juliol 2009 – Desprès d’obtenir la llicència d’obres a l’ajuntament de Serra (amb l’aprovació de la direcció del Parc Natural 
i de la Conselleria), comencen les obres de reforma de les edificacions, inicialment previstes per a 4 mesos i que finalment 
s’han allargat fins l’abril de 2010

Ha estat un projecte molt llarg i que la gent té que conèixer, per això hem cregut oportú fer una cronologia del que ha estat el 
recorregut de  la Moreria, gràcies a les recopilació de dades del nostre company J. Luis Aznar:

I desprès d’aquesta cronologia de tot el que ha estat el procés 
de la Moreria, sols ens queda  dir que aquest projecte és de 
TOTES i de TOTS  i sobre tot  per a TOTES i per a TOTS, i 
que esperem que ho gaudiu: els agrupaments, els equips de 
la FEV, l’Escola Lluerna i tots aquells amics i col.laboradors 
de la Fundació i de l’escoltisme que vulguen passar una bona 
estona a aquest immillorable entorn.

Aquest és el nostre somni, el somni de molts.

Recordeu que la FSSJ està SEMPRE APUNT al servei de 
l’escoltisme. APROFITEU PER A DIR-NOS: QUIN ÉS EL VOSTRE 
SOMNI?



 orria el mes de gener de 2009  quan tres rutes i un 
Scouter del agrupament escolta Cohinoor de Xàtiva anaren 
a un vídeo-fòrum que feien els companys d’amics del poble 
saharaüí (APS) de Xàtiva.

Per aquell temps el clan del Cohinoor estava format per cinc 
companyes de Ruta. Una de les que no va poder vindre, mostrà 
interés i es possà en contacte amb APS perque li passaren els 
vídeos expossats per poder-los veure.

Fruit d’aquests esdeveniments el clan es decidí a conèixer 
aquesta associació per estar més al corrent del que succeïa 
als camps de refugiats. Paco i Carme (components d’APS) no 
dubtaren cap moment a ajudar-nos i estar ahí per tot allò que 
necesitàrem.

En primer lloc quedarem amb ells al nostre local, per veure 
que podiem fer ambdues associacions conjuntament. A les 
dues parts ens paregué un bon punt d’inici i ens adonarem que 
teniem moltes coses en comú i que podiem fer junts per enriquir-
nos totes dues.

En aquesta reunió decidirem convidar-los a la nostra acampada 
de Pasqua (a casa Cano), perquè veieren millor el nostre 
funcionament i perquè ens explicaren a pioners i companys de 
Ruta quina era la situació que hi ha políticamente al Sàhara, 
costums de les persones que viuen allí, com funciona la seua 
associació, les vacances en pau…

Una volta succeït aquest nou encontre, i fruit de l’interés que 
mostrarem tots els membres del clan, ens posarem mans a 
l’obra per poder traure diners i fer real el nostre somni d’anar a 
conéixer en primera persona la situació d’aquelles persones.

Buscàrem subvencions a les caixes d’estalvi, a la FEV, a 
l’ajuntament, ferem camisetes, rifes, cantàrem nadalenques, 
exposicions… Per allà al mes de juliol ferem una exposició al 
nostre local, en la qual els APS ens deixaren panells informatius 
per poder penjar-los, a més d’indumentàries típiques, i on la 
gent de Xàtiva acudí per ajudar-nos, deixant la voluntat i veure 
la situació d’aquelles persones, a banda de berenar, ja que a 
qui venia a veure-la el convidàvem a coques i mistela. Aquesta 
iniciativa no ens sorgí del tot bé, perquè el nostre local no té un 

accés fácil i perquè ens faltà difondre més l’iniciativa.
L’APS al saber millor a que ens dedicavem i tindre més contacte, 
ens digueren d’ajudar-los a preparar una acampada a Canals 
per tots els xiquets Saharaüís que estaven a les vacances en 
pau a la comarca de la Costera. Passarem un cap de setmana 
molt enriquidor amb una trentena de Saharaüís i gent de 
les associacions, en el que els companys de ruta prepararen 
activitats per als xiquets ajudats dels seus scouters i una scouter 
de l’estol.

Aquesta nova experiència fou definitivament la que ens llançà 
a tot el clan a possar-nos mans a l’obra per treure els màxims 
diners possibles perque el viatge ens ixquera barat.
Al campament d’estiu ens possarem mans a l’obra per escriure 
el projecte i així poder-lo entregar amb possibilitats de que ens 
donaren subvencions.

A setembre els nostres amics Paco i Carme ens convidaren 
a sa casa per donar-nos més informació dels possibles 
viatges que podiem realitzar. Finalment ens decantarem per 
“Amaneixer 2010”, organitzat per CEAS (coordinadora estatal 
d’associacions pro-Saharaüís)

Dissabte, 14 de Novembre, l’scouter de l’estol, un scouter dels 
companys i una companya, juntament amb milers de gent 
formarem part de la manifestació a Madrid que organitza tots 
els anys per estes dates la CEAS.

Pocs dies després ixqué l’informació detallada d’”Amaneixier 
2010”, ens inscribirem i començarem a recaudar material 
per poder dur als campaments de refugiats. Tots els xiquets 
del Cohinoor respongueren genial i ens plenaren el local de 
material escolar, roba per xiquets, menjar…a més de cartes 
que ens havien donat les familias que reben els xiquets a estiu 
a la nostra comarca.
Ens repartirem el material entre els 7 afortunats que finalment 
prenguerem rumb cap al campament “27 de febrer”, on allí 
ens esperava la familia de Leila, una xiqueta que coneguerem 
a l’acampada de Canals.

Una vegada allí i després d’un viatge llarg, amb canvis d’hora del 
vol, transbord…arribarem a l’aeroport de Tindouf (Argelia), on 
l’impacte respecte a la T4 de Barajas era més que considerable. 
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Scouts baix la lluna del desert
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Ens vingué a buscar un bus que ens duia directamente a “27 de 
febrer”, i allí després de preguntar una mica per allí trovarem a 
Leila i Malada (una de les seues germanes).

Una vegada a sa casa Sukeina (sa mare) ja ens estava esperant 
per prendre el primer té de la nostra estància, mentres obríem 
les maletes i donàvem els regals per a la família, i Malada i 
Leila ens anaven explicant una miqueta les seues costums, ja 
que Sukeina i Asha (sa germana major) no parlaven castellà, i 
per supossat el bebé (Laura) tampoc que era filla de Asha.

Aplegà l’hora de dinar i als homes ens digueren que havíem 
de dinar a la haima amb la resta dels homes, i Ajmida (germà 
Menut de Leila) ens acompanyà amb la nostra taula, els nostres 
coberts, gots, aigua ,Coca-Cola i el nostre plat d’arròs. Allà hi 
havia 4 ó 5 homes seguint una novel.la a la televisió. El germà 
major de Leila era allí i ens digué que menjarem que ells després 
anaven a dinar a casa un amic.

Començàrem a dinar i la nostra primera impressió fou que 
menjàvem arròs amb sorra, pensàvem que era normal pel medi 
en què estavem. En acabar de dinar anarem a la casa i ens 
juntàrem amb les xiques per anar a l’escola (punt d’encontre), 
ja que allí teniem programada una xerrada per explicar-nos en 
que anava a consistir el viatge i per donar-nos la benvinguda 
per part del ministre d’exteriors del Front Polisari.

A l’hora de dormir ens donaren moltíssimes mantes perquè 
no passàrem fred, perquè per a ells, mitges temperatures per 
nosaltres eren molt baixes per a ells. Aquesta vegada sí que 
dormíem xics i xiques junts.

I arribà un nou dia, ens despertàrem i anàrem de nou cap a 
l’escola, al cap d’una estona vingué l’autobús per portar-nos 
cap a Rabuni (capital administrativa) on veiérem l’hospital 
nacional i una granja de pollastres i per falta de documentació 

no puguérem veure un projecte d’hort i el museu militar. El 
sorprenent d’aquell dia fou que quan aplegàrem a l’hort hi 
havia un grup d’scouts per alli jugant. Ens acostàrem per parlar 
amb ells i eren un agrupament escolta del Sàhara i uns escoltes 
Argelins.

Aplegàrem a casa a hora de dinar, i la nostra sorpresa fou 
que a la casa no quedava aigua embotellada, aleshores els 
2 scouters acompanyats per Malada i Leila anarem a una 
tendeta, aquesta estava tancada, després anàrem a un altra 
que no ens volia vendre en euros i per últim a un altra que 
finalment i després de regatejar sí que accepta els euros. Tota 
aquesta volteta ens feu arribar a casa passades les 15:00 i a les 
16:00 havíem quedat de nou, amb la resta del viatge per anar 
a Smara, a més eixe dia la família ens regalà melfes (tratge 
tradicional Saharaüí de les dones).

Com no aplegàrem a l’hora per agafar el bus, cridàrem a 
Baba (Saharaüí resident a Xàtiva), vingué a buscar-nos per 
acompanyar-nos a Smara, però no puguérem eixir perquè 
necessitàvem un permis, que no teníem.

Al dia següent anàrem a les dunes per veure-les i menjar allí 
pintxos de carn de camell. Aqueixa nit era cap d’any i ens tenien 
preparada una festa per a la gent de l’”Amanéixer”, però degut 
a la masificació de saharaüís que hi havia allà , s’anul. là 
i anàrem a disfrutar d’aquella vella vista que ens regalava el 
cel cada nit. Fou una festa de cap d’any molt diferent a què 
acostumem.

El nostre quart dia d’estada als camps de refugiats quedàrem 
amb Baba de nou perquè ens ensenyara Smara (campamento 
on vivien els seus pares) i veure l’escoleta de Castro (escola 
per a nens discapacitats) i comprar alguns souvenirs. Aquesta 
vegada ja teniem el permís. A casa de Baba menjàrem d’allò 
més bé (ensalada, spaghettis amb carn de camell i creïlles 
freixides). Tot un luxe! Dormírem a sa casa i ens acostà de nou 
a “27 de febrer” en el seu vellísim Land Rover, per estar l’últim 
dia amb la “nostra” família i fer les maletes de tornada.

Per problemes en l’organització el viatge durà un dia menys 
de l’esperat però tota l’experiència que hem viscut des de l’inici 
d’aquest projecte, fins aquest viatge, serà un record que mai ens 
llevaran a les 7 persones que hem tingut la sort de disfrutar-ho, 
i del qual hem aprés a mirar la vida que tenim quotidianament 
amb altres ulls.

PER SEMPRE I MÉS: 

SÀHARA LLIURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

solidaris
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 es trobades escoltes són sempre històriques per la 
descoberta ingent de nous amics. Però si a més hi afegim una 
descoberta d’un territori preciós que desconeixíem, tot i tenir-lo 
tan a prop, tenim els dos ingredients bàsics de la nostra essència: 
escoltisme i natura. I açò és, dit clar i ras, el que s’esdevení al 
principi d’abril a l’illa de Menorca.

 Sota l’empar que proporciona 4 Vents, Escoltisme i 
Guiatge, es va celebrar Calabruix, el primer aplec d’Expedicions 
de Pioners i Caravel.les valencians, catalans, mallorquins, i 
també menorquins, que exercien d’amfitrions, ja que l’alberg 
de Sa Vinyeta, a Ciutadella, es va convertir en la residència 
temporal de més de 200 joves amb ganes de tenir noves 
coneixences.

 La trobada va durar 5 dies, i l’expedició de la FEV 
féu el camí més llarg i tortuós. Des de l’Olleria, per Alaquàs i 
València, vam fer camí amb bus cap a Barcelona on, juntament 
amb els companys catalans, agafàrem un vaixell que ens dugué 
a l’illa. Un cop arribats, van tenir una vetlada de benvinguda 
molt divertida.

 Però ja al matí següent començàrem a donar-li forma 
a l’aplec: férem equips i una introducció al Camí de cavalls, 
que es va convertir en un dels eixos de la trobada. Escoltes 
de Menorca ha estat sempre molt implicat en la recuperació 
d’aquest camí tradicional, que voreja l’illa per la costa, i que té 
una importància marcadament simbòlica per als illencs. 

El cas és que per equips vam recórrer diversos trams ja aquell 
dissabte de vesprada. La nit la passàrem per equips també, 
però va ser al dia següent quan férem la ruta més llarga, que 
ens permeté meravellar-nos amb les cales inaccessibles i les 
platges de postal, les aigües transparents, les pinedes frondoses, 
els prats de la Menorca recòndita i els amagatalls que només 
els oriünds coneixen. 

CALABRUIX 2010
L

Vicent Ferrer Miralles
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Més d’un no va poder evitar la temptació de fer el primer bany, 
tot i que la temperatura de l’aigua poc convidava a capbussar-
s’hi, i aprofitar així una ocasió única que no es repetirà a 
l’estiu.

Després d’una visita a Ciutadella, i una vetlada preparada per 
Expedicions, encara teníem un dia sencer per a tallers molt 
variats i interessants (cordam, castells, ball, pionerisme, fones, 
ciclisme, cuina, disseny de samarretes...), que es van veure 
interromputs per la pluja. Amb tot, la sorpresa del dia arribà 

a la nit, quan un exitós concert de rock va deixar bocabadat a 
més d’un. 

Calabruix posava així punt i seguit a les trobades de 4 Vents, 
que s’estan convertint en una fita indispensable del calendari 
escolta. La tornada cap a València al dia següent va servir per 
adonar-nos del que havíem fet i per començar a valorar la 
grandesa dels dies viscuts a Menorca en autèntica germanor 
escolta.

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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els nostres agrupaments

  la ronda solar 2007-2008 des de l’agrupament 
escolta VII de Calassanç de València vam celebrar el nostre 
50 aniversari. Més de mig segle d’escoltisme en què hem anat 
superant les diverses dificultats que hem travessat i gaudint de 
l’experiència de ser escoltes. 

L’ agrupament va nàixer a partir de la iniciativa de la comunitat 
escolàpia Sant Joaquim situada al barri de Velluters de la 
ciutat de València i en l’actualitat encara continuem lligats a 
l’escola i al barri que ens va donar l’oportunitat de créixer i ser 
un referent de l’escoltisme al País Valencià. 

Durant aquests cinquanta dos anys nombroses persones han 
format part d’aquesta família i han portat els valors scouts per 
tot arreu, és per aquest motiu que cal agrair a tota aquesta 
gent el seu esforç i la seua dedicació justificada en la il.lusió 
per ser actors d’aquesta societat i transformar el món en un 
lloc més just i solidari. 

Ara fa dos anys vam celebrar el nostre aniversari amb una 
macroacampada durant un cap de setmana a “El Regajo” 
(Ayora), on férem un fum d’activitats per a les xiquetes i xiquets 
que formen part de l’agrupament hui en dia, i les seues mares 
i pares, i per als qui van formar part i que decidiren anar 
construïnt fins  a l’actualitat el nostre agrupament. Van ser uns 
dies on vam compartir l’oportunitat de ser escoltes, els records 

viscuts durant l’estada a l’agrupament, rialles, converses, 
somnis i esperances. Van ser dos dies per commemorar aquest 
cinquanta dos anys d’existència, de servei a la societat i de 
formació de persones crítiques amb el món que ens envolta.

A partir d’ aquest any esperem anant sumant més aniversaris 
des del compromís amb la societat i la voluntat de canviar 
la nostra realitat per tractar de transformar el món de hui. 
Les nostres consignes són l’autonomia i el servei, a partir 
d’aquestes idees volem anar construint un món més humà, 
més just i solidari i fer de l’escoltisme una forma de viure i 
entendre les coses. I tot açò ho volem construir junts, amb el 
recolzament de totes i tots i amb el millor desig de compartir 
el fet de ser escolta. 

52 anys gaudint VIIé

A

      Consell de Grup VIIé



Termini 15 d’octubre de 2010

Apunta’t




