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Davant vostre, a ses mans o a sa pantalla, teniu un nou nombre
de sa revista Aguait. Aquesta revista serà distribuïda i llegida
majoritàriament en format digital més que en format físic i en
paper, pel fet que s‘associació passa un mal moment
econòmic.

En es moment de sa publicació d’aquesta revista, alguns minuts
abans s’havia produït una bona noticia, ja que si Déu vol
s’haurà presentat i votat en assemblea s’entrada d’un nou
equip, encarregat de cosir una nova vela i penjar-la del màstil
per tal que aquest barco que es diu ADE Escoltes de Menorca-
MSC torni a navegar cap a un nou rumb. Molts d’ànims a n’es
nou equip.

En aquesta revista, sa segona del curs 2013/2014, hi podreu
trobar principalment fotos i escrits de sa diada de sa Llum de sa
Pau de Betlem, que la va organitzar s'AE Sant Antoni Mª Claret i
es va celebrar a la seva parròquia, i on hi van assistir un bon
nombre d’al@lots/es, pares/mares, caps dels diferents
agrupaments així com també alguns excaps escoltes.

També podreu veure ses activitats, sortides dels nostres, que són
els vostres, agrupaments. Saber quin reconeixement se li ha fet a
s’AE Sant Bartomeu per la seva trajectòria i implicació a
Ferreries, Sa trobada de Polaris, que es va celebrar a Toledo
organitzada per MSC i on hi van participar uns 800 escoltes de
tot es territori nacional i dels quals 11 eren companys escoltes
d’aquí de Menorca.

Així mateix, també podreu trobar alguns actes als quals s’ha
participat com a associació com és s’assemblea, sa trobada de
4vents, formació que s’ofereix des de MSC per a tots es caps, i
s’entrevista a 2 dels nostres membres: un p/c i un ll/da. I sobretot,
no vos oblideu d’estirar ses orelles, molt carinyosament, a qui
estigui d'aniversari!

Així doncs, comença a llegir i fullejar sa revista dels Escoltes de
Menorca, i si per algun motiu no surt el teu escrit i/o fotografia,
per a la propera xerreu-ne al vostre cau per tal que arribi a sa
data adequada per poder-lo publicar.
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FESTA DEL PAS - A.E. TRAMUNTANA

Aquest cap de setmana (10 i 11 de novembre) hem anat
d’acampada amb tot l’agrupament a Binixems. Nosaltres, els P/C,
vam anar caminant fins la casa.

Quan vam arribar, vam descansar i preparar la benvinguda per en
Jordi i n’Iñigo, dos ràngers que han pujat a la nostra unitat. Quan
vam acabar de sopar vam fer la vetllada, que estava relacionada
amb el bona nit.

Pel mati vam preparar les pregàries i després vam jugar una estona
amb els ràngers a "pi". A mitjan mati, abans de fer la celebració,
van fer el pas que consistia en passar per un plàstic banyat amb
aigua i sabó, i tenien que passar amb els ulls tapats i amb l’ajuda
d’una corda.

Després de la celebració, vam dinar i recollir les nostres coses.
Quan ho vam tenir llest, els P/C i R/G van anar a veure una cova
que hi ha al costat de la casa, però no les vam poder veure
perquè son privades i no ens van obrir. Però igualment ens ho vam
passar bé, alguns jugant a "pi" i alguns fent la siesta, fins que els
pares ens van venir a cercar.

Aina Llopis. Pioners/Caravel@les
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS

LA LLUM DE PAU DE BETLEM VA ARRIBAR A MIGJORN
A.E. CRISTÒFOL BARBER

DIUMENGE DIA 22 CAPVESPRE, ELS FUTURS CAPS DE
L’AGRUPAMENT A.E. CRISTÒFOL BARBER CONJUNTAMENT
AMB ELS FILLETS I FILLETES DE LA MIJAC I GENT DEL POBLE
VAM REPARTIR LA LLUM DE BETLEM PER TOT EL NOSTRE
MUNICIPI. VAM VISITAR TOTES LES CASES DE LES PERSONES
MAJORS I MALALTES QUE PER UNA CIRCUMSTÀNCIA O
ALTRE NO PODEN SORTIR A CELEBRAR NADAL AIXÍ COM
VOLDRIEN, CANTAN-LI UNA NADALA I DEIXANT-LI UN
FANALET DE LA PAU DE LA LLUM DE BETLEM VAREM
VISITAR UN TOTAL DE 19 CASES.

VA SER UN RECORREGUT MÀGIC, PORTAR AQUEST
MISSATGE DE PAU I DE NADAL ENS VA OMPLIR A TOTS

CAVALCADA DE REIS - A.E. TRAMUNTANA

Diumenge passat, dia 5 de gener, els escoltes de
Tramuntana vam participar en la cavalcada de Reis. Va
ser una experiència molt polida i divertida, on els
components de l’agrupament s’ho van passar d’allò més
bé en aquesta nit tan màgica, saludant el públic present
i tirant quilos i quilos de caramels.
El grup de Llops i Daines van ser els encarregats de lluir la
carrossa temàtica de Tadeo Jones. Els petits del cau, així
com també els seus caps, van representar els seus
protagonistes, en Tadeo, na Sara i la Mòmia.

El grup de Ràngers i Guies, juntament amb alguns Pioners
i Caravel@les i els seus respectius caps, van anar vestits amb
els seus pijames a la carrossa dels regals, amb unes
enormes sabatilles d’anar per casa, gots XXL de llet i
galetes gegants, simulant l’espera dels Reis a les llars de
l’illa.

I per acabar, els altres Pioners i Caravel@les van anar
vestits de cuiners acompanyant el gran “roscón” de Reis
que després van ajudar a repartir a la plaça de
l’ajuntament.

Una nit rodona per a tot l’agrupament de Tramuntana,
excitant i, sobretot, inoblidable!

David Hernández, cap de Llops i Daines (i la Mòmia)
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
D’EMOCIONS I ALEGRIA. VA SER UN PETIT GEST PER PART NOSTRA QUE ENS VA ARRIBAR A TOTS AL
COR.

DESITJAM QUE AQUESTA LLUM I AQUEST SENTIMENT PERDURIN TOT L’ANY DINS NOLTROS. QUE
TINGUEU TOTS UNES MOLT BONES FESTES DE NADAL I QUE EL 2014 VENGUI PLE DE SALUT, PAU I
AMOR.

A.E. CRISTÒFOL BARBER

SECCIÓ ESPORTIVA - A.E. SANT ANTONI Ma CLARET

Ja tenim en marxa des de fa uns anys la secció
mecànica i aquests dies esteim preparant la que serà la
secció esportiva de l'A.E. i que està dirigida a joves i
escoltes que practiquen regularment esport.

La Secció Esportiva de l' A.E. Sant Antoni Ma Claret és
una iniciativa que pretén engrescar i motivar joves
d’entre 12 i 18 anys que estan fent esport d'una manera
regular i federada. Els monitors/es responsables de la

secció d'esports prepararan xerrades, tallers i dinàmiques amb professionals, esportistes   i tècnics
del sector de l'esport (fisioterapeutes, metges i psicòlegs esportius, podòlegs...) i tota una sèrie
d'activitats que permetin als joves integrants millorar tant esportiva com humanament.   Per
l'assistència, com hem dit, un cop per mes, a un taller o xerrada de 2 hores, fent alguna dinàmica
(i algun voluntariat addicional), a canvi,  els escoltes rebran sempre que vulguin una mica de
material esportiu com a patrocini directe de vàries empreses del sector.

El convidat al primer cau és el ciclista professional Albert Torres, que quedà amb nosaltres dilluns
dia 30/12 a les 18.00h. La propera trobada, si Déu vol, serà per Pasqua, per començar totalment
en serio el proper Octubre de 2014. Sempre a punt!

SANT ANTONI - A.E. FEDERICO PAREJA

Un any més els escoltes han estat presents a la tradicional
fira de Sant Antoni. Cada any a la plaça del costat de
l’hospital, comerciants, ONGs i instituts munten paradetes
de dàtils i taronges.

El mati començava ennuvolat i amollant quatre gotes,
semblava que en qualsevol moment hauríem de
desmuntar, ja que enguany no comptàvem amb el
resguard de les voltes de l’hospital. Però al final s’ha
aclarit i ha sortit el sol.

L’A.E. Federico Pareja hem venut dàtils, taronges i uns
quants cactus, mentre que just al nostre costat, temien
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LES NOSTRES SORTIDES - A.E. SANTA EULÀLIA

Aquest Setembre vam obrir es cau de s’Agrupament Escolta Sta.
Eulàlia d’Alaior.

Esteia un poc antigós i ho vam decorar tan bé que ningú s’ho
podia imaginar.

ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
l’A.E. St. Antoni Mª Claret amb una gran varietat de cactus ben elegants i aclarits.

Els Ràngers i Guies de Federico Pareja, juntament amb alguns Llops i Daines que també han
ajudat, han treballat de valent i donant un toc de distinció: regalant una abraçada per cada
cucurutxo de dàtils que compraven. Aquest acte d’afecte ha creat un ambient agradable on
tots se n’anaven amb un somriure a la cara. Cap al migdia hem tingut la idea d’anar
deambulant pel territori amb capses plenes de dàtils i amb
unes etiquetes penjant on s’hi deien frases gratificants
com: “avui pot ser el teu millor dia, no te’l deixis perdre” i
amb el “sempre apunt” dels escoltes. La gent reia i ens
donava abraçades, ha sigut molt divertit! De fet, ens ha
motivat i creiem que pel pròxim Sant Antoni ho hauríem
de tenir present i preparar-ho amb antelació. Algunes
coses que creiem que podem millorar és la presentació
de la parada: tenir un cistell on s’aguantin millor els
cucurutxos de dàtils, pintar els suports dels cactus, tenir
una taula més gran per preparar els cucurutxos, així com
posar un signe més clarificant i distintiu del nostre
Agrupament Escolta, com per exemple, un segell amb el
logotip de Federico Pareja a cadascun dels cucurutxos.

Dit tot açò, esperem que hagueu passat una bona diada des nostre poble carregada
d’abraçades i somriures. Us deixem aquí amb aquest aquesta frase de Josep Anselm Clavé i
Camps (1824-1874), compositor, polític i escriptor català: “instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i
sereu feliços, associeu-vos i sereu forts”.
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS

Primer vam anar a fer una bunyolada a Son Putxet. Vam fer jugar als pares i mares, va ser
divertidíssim!!!

Després d’uns quants caus, vam anar a sa Vinyeta d’excursió.
S’excursió estava ambientada a sa cuina. Una sisena va preparar el sopar: pilotes salades amb
patates sense sal; una altra sisena va fer es berenar: torrades de pa i suc, i una altra sisena es
dinar: macarrons flaquíssims.

Per Nadal vam anar a cercar la llum de pau de Betlem i la vam anar repertint a la gent major del
poble desitjant-los un Bon Nadal.

I pel cap de setmana 8 i 9 de febrer tenim prevista una sortida a dormir a Son Putxet,
conjuntament amb els LL/D de l’AE St. Bartomeu de Ferreries.

LL/D Reporters de l’AE Sta. Eulàlia.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA ESCOLTES DE MENORCA

El passat dia 8 de novembre de 2013 va tenir lloc l’Assemblea Ordinària d’Escoltes de Menorca, al
local cultural d’Es Migjorn Gran.

Aquesta assemblea es va caracteritzar per la finalització de la prorroga de l’equip diocesà que
havia d’acabar el mes de maig de 2013.

L’acte va tenir una gran assistència, tant de caps en actiu, membres dels consells dels
agrupaments (caps d’agrupament, consiliaris, representants de pares i mares, secretaris,
tresorers), així com també d’un grup d’antics escoltes.

El punts de l’acte entre altres van ser la presentació d’alguns agrupaments, com la reobertura de



AGRUPAMENT ESCOLTA SANT BARTOMEU
(Premi de l'Agenda Local 21, 2013)

Bon capvespre a tothom. En primer lloc, gràcies a tots els presents: Representants d'entitats, de
partits polítics, de l'Ajuntament, del taller de l'Agenda Local 21, de l'Agrupament Escolta Sant
Bartomeu... Gràcies per haver pujat fins a La Sala per assistir a aquest acte senzill en què es farà
entrega del premi en reconeixement per la seva feina, a l'Agrupament Escolta Sant Bartomeu, tal
com vam acordar en la reunió celebrada el passat mes de novembre.
Hem de dir que, després que fa dos anys es comencés amb aquesta iniciativa de premiar i
reconèixer entitats o persones que treballen en diferents àmbits pel bé de Ferreries, en aquesta
ocasió vam optar per unanimitat per donar aquest premi a l'Agrupament Escolta Sant Bartomeu,
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l’A.E. Sta. Eulàlia, la situació de l’AE. Àngel Ruiz i Pablo,
donar la benvinguda a l’AE Cristòfol Barber des Migjorn
Gran, així com l’entrada a ple dret de l’AE. Sant Climent.
Motiu important i de satisfacció per el moviment.

Seguidament es va aprovar l’acta de l’assemblea
anterior, es va presentar i aprovar el Balanç del curs
2012/2013, així com també es van presentar i aprovar les
modificacions dels estatus, per tal que l’entrada d’un
nou equip fos més fàcil.

A continuació es va passar al punt 7: Presentació de la
candidatura i aprovació del nou Equip. Aquest punt es
caracteritzava perquè si no hi havia un mínim de 5
persones per formar un nou equip Escoltes de Menorca
passaria a gestora. Durant l’assemblea, es comptava
amb 3 persones disposades a formar part del nou equip i
una 4 que es va decidir en el moment, però tot i així no
es va aconseguir el mínim de 5 persones. Per aquesta
raó, els caps d’agrupament van passar a presidir l’acte,
cosa que implica que Escoltes de Menorca passaria a ser
una gestora per els pròxims 90 dies, termini durant el qual
s’haurien de cercar persones suficients per formar un nou
equip i convocar una nova assemblea. L’assemblea va acabar amb un torn de paraula dels
assistents i seguidament amb una picada, on sa gent va aprofitar per fer debat i tertúlia i a la
vegada conèixer-se un poc millor.

Hores d’ara, hi ha convocada l’Assemblea Extraordinària per dia 7 de Febrer 2014 a Ferreries, en
la qual es presentarà i elegirà el nou Equip d’Escoltes de Menorca.

Ànims i coratge pel nou equip que es presenta i que enceta aquesta nova etapa d’Escoltes de
Menorca.



tot recordant la seva àmplia i extensa trajectòria de treball educatiu al món dels infants i joves,
que duen a terme des de fa més de 25 anys.

Ara bé, resumir en unes poques paraules aquest extens treball, enumerar-lo, ni que sigui un poc
per damunt, em resulta francament difícil, donat que m'és pràcticament impossible abastar totes
i cadascuna de les moltes activitats i projectes que aquest col@lectiu està duent a terme.
És per açò que intentaré centrar-me en les línies generals de treball que vénen desenvolupant a
partir de posar en pràctica la Llei Escolta, que es conté en 10 punts, i dels tres eixos: Fe, Educació
i País, que són els punts bàsics dels seus compromisos. Voldria recordar en primer lloc, que des del
1984 han estat moltíssims els nostres fillets i joves que han passat per l'escoltisme a Ferreries;
sortides de cap de setmana, activitats as cau, campaments d'estiu, voltes a Menorca, etc.
Basteixen hores de treball, d'esbarjo, de conviure i de compartir. Vull recordar, també, la
implicació dels Escoltes en la vida cultural i associativa del poble, organitzant els festivals infantils
de Sant Bartomeu, participant en les successives Primaveres Culturals, organitzant jocs populars,
festes multiculturals, festivals… Participant en Diades de Sant Jordi, o també, en trobades Escoltes
a nivell internacional. Menció apart mereixen la seva implicació i compromís en temes de natura
i medi ambient, la seva participació activa en la recuperació del Camí Reial i del Camí de
Cavalls, en el programa
“Adopta una Platja”, en
l'organització de
successives Rutes
Ecològiques per donar a
conèixer el nostre
patrimoni natural, com
també, la seva implicació
amb la Parròquia i
compromís amb la gent
gran i malalts, en què, la
cantada de Nadales i la
feina d'anar a passejar
persones majors, en serien
dos bons exemples.
I tota aquesta feinada, que al llarg de molts anys ha mogut tanta gent, que ha estat atesa per
uns 180 caps o monitors, que ha comptat amb la inestimable i imprescindible participació dels
pares i mares, tot açò... “per a què?”, ens podríem demanar. Els motius poden ser molts, però a jo
m'agradaria recordar només dos lemes que els escoltes tenen molt presents: un seria "voler deixar
el món millor de com se'l troba," i l'altre, "fer feina tant com puc", a aquest darrer hi podríem
afegir "i més si fa falta", ja que aquest és el que es desprèn del grau de compromís que assoleixen
els escoltes en la tasca educativa integral que consisteix en anar sembrant una llavor tot i
esperant que els fruits floreixin i es multipliquin.

Permeteu-me que abans de donar per acabat aquest resumit recorregut, faci esment a dues
coses més. Una és, que gràcies a la iniciativa dels Escoltes i a la col@laboració dels pares, s'ha
pogut dur a terme la recuperació i adequació de les cases de Sobrevell, i és que, iniciatives com
aquesta només són possibles si es té molt clar que s'ha de fer feina amb esforç, tenacitat i amb
molta il@lusió i entusiasme. Així mateix, tot i que podríem recordar moltes persones que han passat
per l'escoltisme i deixat la seva empremta, ara mateix, voldria tenir un record especial per en
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Martí Martí que ens va deixar fa encara poc temps i que va encarnar tan bé els valors de
l'escoltisme.

Per tot el que acab de senyalar, encara que dit de forma resumida, creiem des del taller de
l'Agenda Local 21, que l'Agrupament Escolta Sant Bartomeu és mereixedor d'aquest
reconeixement que avui li feim. Gràcies a tots i a totes els que formau part de l'Agrupament.
Esperam que seguireu fent feina assumint els reptes canviants del món que ens ha tocat viure. És
més, podríem afegir-hi, que avui és més necessària que mai la tasca educativa d'entitats com la
vostra. Avui és més necessari que mai, ser generosos i compromesos. Que la vostra feina segueixi
sent un referent i una esperança per a tots els que creiem en els valors de l'educació, del
compromís i de l'esforç per canviar aquest món nostre i deixar-lo, tal com voltros deis, "millor del
que l'hem trobat".

LLUM DE LA PAU DE BETLEM

Molts joves escoltes, caps, responsables i familiars es varen trobar al
pati de l'Agrupament Escolta Sant Antoni Ma Claret per celebrar la
Llum de la Pau 2013, sota el lema Mantén la Flama Encesa, el
passat dissabte dia 21/12 a les 17.00h.

Els rumors d'un nou i formidable equip diocesà ja havien engrescat
els presents. Però calia afegir una bona recollida de menjar per a
Caritas Diocesana feta pels més de 400 assistents a l'acte i la breu
però senzilla presentació de l'acte feta per una caravel@la i un
pioner, amb la posterior encesa de la flama per part d'un membre
de l'equip de pares i mares de l'agrupament, per fer aquesta feina
preciosa (al parer de molts).

Tots els agrupaments presents
participaren d'una manera més o
manco activa reivindicant millores de

tot tipus: des d’instal@lacions o educació, fins a més alegria,
abraçades, senyals d'afecte  i accions positives enfront de les
males notícies que cada dia bombardegen  els mitjans de
comunicació. 

Unes breus però encertades paraules del Bisbe tancaren aquesta
emotiva trobada escolta que esperam repetir un altre any.

Agrair sincerament la feina feta per tot l'equip de caps i en
especial pel nostre consiliari en Bosco Martí.

VIDA ASSOCIATIVA
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POLARIS

Els dies 6,7 i 8 de desembre varem tenir el goig de participar a la trobada Polaris a Toledo.
Aquesta trobada està pensada per tal d’articular processos de reflexió i debat davant els canvis
socials que constantment estem vivint i dissenyar les estratègies a seguir i els recursos necessaris

que necessitarem els escoltes per millorar el moviment..

En aquesta trobada van participar per primera vegada
tots els, que d’una manera o altre, formen part dels
escoltes, joves, caps, pares i consiliaris, perquè cada un
d’ells aportés la seva visió i experiència sobre el temes
que es debatien.

Nosaltres, com a responsables de pares de R/G de
l’Agrupamernt Escolta Sant Bartomeu de Ferreries,
assistirem als grups de debat organitzats i destinats als
pares. La temàtica a debatre a tot els grups era la
mateixa, tot i que cada grup aportava la seva visió i les
seves propostes.

El que varem viure allà ens va fer veure que els escoltes
és un moviment ben viu, amb persones compromeses
amb la societat i en deixar un món una mica millor del
que l’han trobat. L’oportunitat de compartir
l’experiència de posar en comú les diferents maneres de
sentir i participar en l’escoltisme, la disposició de tots a
compartir les seves vivències, la sana discrepància i les
propostes que en varen sortir per tal de millorar el
moviment, foren llavors debatudes i aprovades o no per
la majoria.

Dir igualment el goig que va suposar participar en aquesta trobada va ser també el de la bona
relació personal que es va crear, tant amb tots els companys de Ferreries, com amb els
companys voluntaris de Sant Climent, i amb totes les persones en que varen compartir aquests
dies.

Donar l’enhorabona a la organització de la trobada per la acollida que se’ns va donar, per la
bona organització, tot pensant que érem més de 800 persones, pel condicionament i les
instal@lacions de l’escola Nuestra Señora de los Infantes i pels voluntaris i, el més important per la
feina ben feta.

Queda només que els documents que en van sortir de la trobada, puguin ser un nou impuls per
seguir i estar sempre a punt.

Bep i Eulalia
Agrupament Escolta Sant Bartomeu de Ferreries

VIDA ASSOCIATIVA
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TROBADA PRESIDÈNCIES - PROJECTE 4 VENTS

El cap de setmana de dia 25 26 de gener, es va participar a la trobada de presidències de 4
vents, que va tenir lloc a Girona, on es van xerrar de línies de futur.

Va ser un cap de setmana de convivència i formació, on
vam conèixer cares noves i també la bella Ciutat de
Girona, així com el centre d’acollida d’indigents “La
Sopa”.

Es va debatre la situació dels diferents membres que en
formen part: Minyons Escoltes Guies de Catalunya (MEG),
Escoltes de Menorca (EM), el Moviment Escolta i Guiatge
de Mallorca (MEGM), Escoltes i Guies de Mallorca (EGM),
la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV) i Escoltes i Guies
de l'Alguer (EGA). Així mateix, també es va rallar del
recolzament i ajuda per la situació que esta passant

Escoltes de Menorca.

Es va xerrar de fer activitats conjuntament i recolzar-nos
mútuament, ja sigui per situacions difícils del moment o
per temes de societat que ens afecten a tots com pot ser
el tema del TIL que afecta a les Illes Balears, així com
també de compartir formació, participar en trobades i
projectes de conscienciació i estima cap el medi
ambient.

Es va xerrar del PIOCAM, una trobada internacional per
Pioners i Caravel@les a Mallorca, una oportunitat única on
a traves de la convivència, el servei, l’aventura, etc es

conviurà del 6 al 17 d’agost. http://www.piocam2014.cat/

Rebombori: Un espai on es facilita el contacte entre els al@lots i joves, per tal que es coneguin
entre diferents agrupaments dels diferents entitats membres.

Gatamoix és una trobada per trucs de 4vents on es comparteix i s'aprèn a viure en comunitat
com es feia a la Colònia Agrícola de 1876.

Clean Up the Med. El principal objectiu de la campanya és augmentar la consciència
ambiental, al mateix temps que es redueix la contaminació generada per l'activitat humana.
Durant un cap de setmana de maig es participa conjuntament amb escoltes de tota la
mediterrània, ja sigui netejant una platja, muntant un punt d’informació sobre l’ecologisme,
guiant una excursió per visitar espais naturals de gran valor per demostrar la importància de la
conservació dels espais naturals, etc... Us podeu apuntar abans de l’abril (per branques, per
agrupaments) a través de la pàgina de 4vents, on també se us informarà i on obtindreu els
cartells per donar difusió a la campanya.

Podreu trobar més informació a la pàgina web: http://www.escoltes4vents.org

VIDA ASSOCIATIVA
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VIDA ASSOCIATIVA
ESCUELA DE MARZO

"El coneixement és la llum que iluminarà el vostre camí" (Robert Fischer)

La finalitat del moviment escolta és contribuir a
l'autodesenvolupament dels nois i noies perquè assoleixin
el màxim del seu potencial físic, intel@lectual, social i
espiritual com a individus, com a ciutadans i ciutadanes
responsables i com a membres de les seves comunitats.
Per això és important que els caps i responsables
estiguem preparats per a assolir aquesta finalitat, així
com per a poder atendre a totes les situacions amb les
que ens puguem trobar.

La “Escuela de Marzo”, organitzada per MSC, i dirigida a
caps i responsables escoltes és una bona oportunitat. Així,
durant el cap de setmana del 22 i 23 de març, a
NaturAlcalá (Alcalá de Henares) es realitzaran quatre cursos, on hi poden participar gent de tota
Espanya.

Participar a aquesta formació és molt més que assistir a
un curs per a adquirir nous coneixements. És una nova
experiència de convivència, de compartir moments de
diversió, conèixer gent nova, i també de compartir
experiències i formes de fer dins l'escoltisme.

Aquest any els cursos programats són:

1. Necessitats educatives especials. On es tractaran
aspectes com les necessitats educatives derivades de
discapacitats psíquiques i tècniques i recursos formatius
útils.

2. Xarxes socials: realitat i legislació. El continguts es centraran en com potenciar la comunicació
externa, la comunicació interna, millores en la gestió i la problemàtica legal.

3. Finançament alternatiu. Un curs on es tractarà sobre l’anàlisi de necessitats, la importància de
l’austeritat i l’eficiència, polítiques de finançament i formes de finançament alternatiu.

4. Safe From Harm. Aquest curs forma part d’un projecte europeu en el que participa MSC i té
l’objectiu de treballar per a la protecció de la infància. Com detectar situacions i sensibilitzar o
com afrontar el bullying seran qüestions que es treballaran en les sessions.

Des d’aquí animem a que consulteu la informació que hi ha a la web d’MSC i que us animeu a
participar-hi! Segur que l’experiència valdrà la pena!

Enllaç: http://scouts.es/escuela-de-marzo-2014/
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REPTE PELS CAPS!
T’ATREVEIXES A LLEGIR-HO FINS BAIX?

“La vivència de la fe és una experiència que transcendeix el pla personal i pren sentit quan
es viu en comunitat, en comunió amb altres persones. Els valors que conté (l’espiritualitat
transcendent, la humanitat, el sentit de la vida...) agafen el seu sentit més ple quan es tradueixen
en actituds i accions vitals de solidaritat, de caritat, de justícia, d’amor, de humanitat.

Però aquesta vivència necessita d’un aprenentatge i d’un hàbit, igualment que qualsevol altra
experiència. I per a un moviment d’educació integral, com és l’escoltisme, és important explorar i
recolzar els elements propis d’aquesta “animació educativa de la fe”, incorporant-los a la
peculiar manera que dóna llum al mètode scout: l’aprenentatge entre iguals i en petit grup,
l’acompanyament adult d’altres joves, l’educació per a l’acció, el marc de la natura...

Des del Moviment Scout Catòlic volem recolzar aquesta vocació educativa dels responsables
scouts, proporcionant pistes i elements que “llevin ferro” a l’habitual temor reverencial pel treball
en aquesta àrea. L’educació de la fe no és més difícil que l’educació ambiental, dels valors, de
la solidaritat, etc..., per posar algun exemple. L’escoltisme, en la seva mateixa essència, ens
proporciona elements útils que, senzillament aprofitats, permeten la descoberta de la
transcendència i l’hàbit de “l’experiència de Déu a través de l’home”. I és possiblement en
èpoques com aquesta, de certa confusió ideològica i de inquieta recerca personal, quan és
necessari afirmar que la construcció, l’educació de l’home sense Déu, són només una part
incomplerta de l’aventura humana, i que és necessari explorar aquestes terres verges per a tants
de fillets, filletes i joves cap a un món millor.

Esper que pugueu aprofitar aquestes pàgines tant com es mereixen, i sobre tot, un agraïment a
tants que han col@laborat en fer-lo possible”.

Aquesta és la presentació que va fer Agustín Matia Amor (quan era president del MSC) en el llibre
“La Animación de la Fe en las Ramas” publicat el 2001. Han passat dotze anys, quasi tretze, però
sembla que la cosa no ha canviat molt en el nostre moviment. Com diu Agustín, l’educació de la
fe no és més difícil que els altres eixos, però ens han volgut fer creure,des de altres àmbits, que la
fe és una cosa tan privada, personal i individual, que ens resulta quasi impossible parlar-ne entre
nosaltres, i molt manco amb els LL/D, R/G i P/C ja que ho tenim tan amagat que quasi bé no
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sabem trobar-ho en el nostre interior. Ens pot fer la sensació que envaïm la intimitat de la persona
si intentam educar en la fe, quan el que proposam és ajudar a que la persona maduri la seva
intimitat des de la proposta de Jesucrist.

Si has arribat a llegir lo que estàs llegint és perquè t’has atrevit a llegir-ho tot.T’atreveixes a intentar
a posar-ho en pràctica a la teva unitat? (en teoria tots els Agrupaments tenen el llibre). Bona feina i
Sempre Apunt!

Bosco Martí, consiliari Escoltes de Menorca



HORA DELS ADEUS

LAZARO CARDELL GÓMEZ
Llop de l'A.E Federico Pareja

Un color: Verd
Un animal: Cavall i Ca
Una cançó: "Señorita" d'Abraham Mateo
Un llibre: Gerónimo Stilton
Una pel@lícula: Futbolín
Un lloc de Menorca per visitar: Santa
Àgueda
Un joc o activitat: Anar a pescar i bàsquet.

JORDI MUÑOZ GALMÉS
Pioner de l'A.E. Tramuntana

Un color: Daurat
Un animal: Pingüí
Una cançó: L'estaca
Un llibre: L'illa misteriosa (Jules Verne)
Una pel@lícula: Star Wars
Un lloc de Menorca per visitar: L'Illa d'en colom.
Un tema de debat: Volem enrgies renovables o
no?

UNS DELS NOSTRES

Gràcies al Sorteig de Sant Jordi, els
Agrupaments i l'Associació, tenen
l'oportunitat d'autofinançar-se.

Poseu el voltre granet d'arena i
col@laboreu amb noltros.

Poseu-vos en contacte a l'oficina per a més info.:
971368863 (dilluns, dimecres i divendres matí)

SORTEIG ESCOLTA SANT JORDI 2014


