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 País Núm. 1 

PAÍS: 
Eix del nostre escoltisme de 

Menorca 

 

Aquest Mussol vos aporta el  
que fa 10 anys van ser les  

conclusions sobre l’eix País del  
I CONGRÉS DELS ESCOLTES DE 

MENORCA. 
Després d’aquest temps  

hi ha molts aspectes a  
seguir reivindicant i molts a recuperar.  

Caldrà fer-ne una acurada lectura i  
refer les propostes, així construirem més el 

nostre país: Menorca. 
 

A l’apartat dels principis dels nostres 
estatuts, i com a objectiu que assenyala la 
personalitat del nostre escoltisme, podem 
llegir: “El descobriment i l’estima del nostre 
país, per ajudar a fer conscients de les 
peculiaritats del país on vivim i impulsar el 
diàleg i la creativitat dels homes que hi viuen; 
descobrir els problemes i intervenir en la seva 
transformació positiva”. 
“PAÍS” és, per tant, un “eix” que defineix la 
nostra identitat, un eix que manté desperta la 
nostra consciència de poble, un eix que ens 
exigeix una disposició oberta i compresa. 

 

Associació 

Diocesana  

d’Escoltisme 

Menorca 

—————— 

Setembre 1996 
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“PAÍS” és així mateix, un “eix” per fidelitat a Baden Powell que 
escriu el nom de PÀTRIA al costat del nom de DÉU. 
 

* Arrel de la xerrada de na Joana Barceló que tingué lloc a Es 
Canaló es proposà als agrupaments l’anàlisi de quatre apartats: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Consciència de país; b) Objectius; c) Mitjans; d) Dificultats. 
 Quan els Agrupaments intenten respondre al primer apartat 

ho fan fent ús d’uns mots que ara aquí tan sols transcrivim de 
forma juxtaposada:  llengua, història, espai natural i 
geogràfic, catalanitat, tradicions, defensa del territori, cultura, 
festes populars, defensa de la pau... 

 En la concreció dels “objectius” els agrupaments 
suggereixen: conèixer i aprofundir la història, potenciar la 
llengua, defensar la natura, “fer escoltisme”, tenir actitud 
crítica quan es visita un lloc determinat, etc. 

 A l’apartat dels “mitjans” es parla de les sortides, dels 
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campaments, de l’adhesió al II Congrés de Llengua Catalana, 
de l’edició de revistes, de treballs concrets a l’hora de 
reivindicacions ecològiques, 

 En la transcripció de les “dificultats” es té en compte les que 
sorgeixen en el poble de cada Agrupament (immigració, 
manca de consciència refús de la nostra parla...) i les que cada 
agrupament viu en l’ordre intern. 

 

 

“UNES LAMENTACIONS” 

 

 El “temps” ha desposseït al menorquí de la seva “consciència 
de país”, de la seva pròpia nacionalitat. L'ésser “espanyol” no 
defineix el que és un menorquí. És més bé una perspectiva 
il:lusòria que ha intentat suplantar la realitat del poble 
menorquí. 

Així és com el nostre poble ha viscut un llarg temps d’alienació, 
situació en la qual hom és desposseït del que li és propi en profit 
d’una realitat enganyosa, il:lusòria, aliena. 
 

 No expliquem les nostres arrels històriques si partim dels reis 
catòlics, d’en Carles V, d’en Felip II, ... i arribem als nostres 
dies sense fer menció ni dels reis de Mallorca, ni de la corona 
catalano-aragonesa, ni a fer diferències entre Ramon Llull i 
Alfons X el savi. 

A les escoles de fa pocs anys res es mostrava dels episodis que 
han configurat la fesomia històrica del nostre poble. No tenim 
records històrics. No tenim memòria història, i açò és greu! 
 

 

I DE CULTURA CATALANA, QUÈ N’HEM 
DE DIR? 

 

Qui coneix la geografia de la nostra parla? Quin sentiments de 
comunitat lingüística es bressolen en la nostra consciència? Què 
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volen dir les expressions “menorquins si, catalans no”, encara 
massa vigents a llavis de molts ciutadans? El percentatge 
d’analfabetisme català és altament vergonyós. Existeix un total 
desconeixement dels nostres literats... 
Tot s’ha de fer a contracorrent; s’ha de vèncer la inèrcia de molts 
segles d’imperialisme castellà, s’ha de convèncer molta gent; 
hem de neutralitzar encara avui decisives influències dels grans 
mitjans de comunicació social.  
En el marc d’aquesta funesta realitat es fa greument difícil la 
idea de PAÍS. 
 

 

EL PROCÉS AUTONÒMIC, 
 

 un dels més endarrerits de l’estat espanyol - en el que ens 
trobem pateix de moltes deficiències, la culpabilitat del qual 
en som - també nosaltres - molt responsables. 

Una autonomia que sols aspira a solucions administratives i 
burocràtiques, una autonomia que no contempla la recuperació 
de la nostra identitat catalana, una autonomia governada per 
opcions clarament centralistes,... una autonomia així de reduïda i 
deficitària ens dóna poques esperances de futur. 
 

 Quins són els mitjans de comunicació social? 

Els diaris, la ràdio, la televisió... tots empren el codi castellà i és 
el castellà el mitjà preeminent de comunicació. 
I el poble n’està satisfet! 
TV3 no pot parlar a les Illes, ni de les Illes; no pot, ni tan sols, 
avisar-nos de si farà sol o vindran les pluges. No tenim cap mitjà 
que faci realitat un projecte de país. Tot, encara avui, és 
prohibitiu!  
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 El fet de la IMMIGRACIÓ és un problema o una realitat 
complexa i que s’ha d’afrontar amb la més gran comprensió 
però així mateix també amb la més gran valentia. 

 

 

NOTES PER A POSSIBLES OBJECTIUS: 
 

 Idea clara de país 

 Conèixer i estimar el nostre país; conèixer les nostres 
deficiències i mancances i sebre descobrir una terra que ha 
viscut una determinada història, que ha optat per una llengua, 
que ha donat proves d’una maduresa altament acceptable... 

Cal conèixer i estimar tot el país: les muntanyes, les valls, les 
planes, els barrancs, les plantes del camp, els arbres dels nostres 
boscs, les herbes i les petites flors dels prats i de les voreres, el 
bestiar que s’hi cria, els ocells que volen el nostre cel, els peixos 
del mar, els noms dels vents que bufen per tots els costats,... 
Conèixer cada un dels pobles, la gent, les formes de vida, els 
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costums, les tradicions... 
Conèixer les fronteres físiques i polítiques, els lligams que ens 
uneixen amb els nostres veïns... 
 

 Recuperar la història 

 Obrir-nos a les realitats 
socio-polítiques del país. 

 Promoció de la llengua i de 
la cultura catalana. 

 Servei al país. 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÈGIES 

 

1.– ARRELAMENT I CONEIXEMENT DEL PAÍS 

 

 L’agrupament ha d’estar present en els activitats i 
problemàtica del poble... tot participant en les nostres festes i 
en les altres manifestacions populars. 

 

 Aprofitar excursions, sortides i campaments per a conèixer la 
nostra història, els monuments que en donen compte i que fan 
referència a diversitat de cultures que han estat presents en el 
decurs del temps: cultura talaiòtica, calçades romanes,... 
Presència dels àrabs, els catalans, els anglesos, els francesos... 

 

 Establir lligams culturals i estreta germanor amb la resta de 
les Illes Balears i amb tot el que es coneix per “països 
catalans”. 
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 Aportar el nostre recolzament a les entitats culturals i socials 
del nostre poble: associacions de veïns, grups folklòrics, 
sindicats, associacions musicals, etc. ... 

 

 Intentar descobrir els símbols que ens identifiquen i fer-ne 
l’ús corresponent. 

 

2.– COMPROMÍS EN L’OPCIÓ DE PAÍS 

 

 Que l’opció de país entre en els objectius pedagògics del 
moviment, ja sigui a nivell de Delegació, d’Agrupament, 
d’unitat... 

 

 Cal potenciar l’opció de país en les formacions de caps. 
 

 Procurar que els caps assisteixin a trobades que sobre l’eix 
País es fan fora de Menorca. 

 

3.– ASSUMIR LA NOSTRA NACIONALITAT MENOR-

QUINA DINS L’ÀMBIT DE LA CATALANITAT 

 

 Fer renéixer la nostra identitat catalana tot remarcant la 
història i els lligams que ens uneixen. 

 

4.– INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS 

 

 Acolliment dels immigrants tot procurant llur progressiva i 
total integració en la nostra realitat menorquina. 

 

5.– LA LLENGUA 

 

 Potenciar l’aprenentatge de la Llengua Catalana. 
 

 Fer ús del català en totes les situacions quotidianes. 
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 Que el país conegui que l’escoltisme es fa en català. 
 

6.– MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

 Col:laborar perquè els mitjans de comunicació siguin més 
forts en llengua catalana i que s’expansionin. 

 Millorar els mitjans de comunicació en català. 
 Rompre les barreres administratives que dificulten la difusió 

dels mitjans de comunicació entre els països catalans. 
 Procurar que els Agrupaments tenguin una “Revista” on els 

al:lots i al:lotes i els caps hi participin i que així mateix, 
serveixi d’intercanvi entre els diferents Agrupaments de 
l’Illa. 


