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Hola amics i amigues,

Tenim el plaer de presentar-vos un nou Aguait, el primer que treu
a la llum el nou Equip Diocesà d’Escoltes de Menorca.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que fan possible
aquesta revista, i en especial als agrupaments, que amb les
seves aportacions omplen de vida l’Aguait!

Us animem a que us endinseu a explorar els textos d’aquest
número, plens d’interessants notícies, activitats, experiències...

Trobareu el dia a dia dels agrupaments (sortides, activitats dins
els pobles, tallers, accions d’implicació mediambiental, ...), la
passada Brancaco a Biniparratx, un article relacionat amb la
Diada del Pensament que vàrem celebrar dia 22 de febrer; us
parlarem també de la trobada de 4Vents que es va celebrar a
finals de gener, de l’assemblea extraordinària d’Escoltes de
Menorca en què es va dissoldre la gestora per donar pas a
aquest equip, i de l’assemblea extraordinària que també va fer
MSC, en la qual es va constituir un nou “Consejo” amb en Jesús,
com a president, i que vàrem tenir el gust de conèixer durant la
nostra Diada del Pensament.

Podreu llegir un interessant article sobre el posicionament dels
escoltes menorquins en contra de les prospeccions petrolieres, i
com no, les nostres seccions de sempre: “un dels nostres”,
“Aniversaris”, “La nostra fe”...

Com veieu, el moviment escolta segueix ben viu, fins i tot ens
atrevim a dir, que més viu que mai, esperonat per les adverses
circumstàncies que hem viscut els darrers temps.

Volem animar-vos a seguir endavant amb tot el que feu, tan
nens/es, joves, caps, kraals, consiliaris, pares i mares, ... perquè
entre tots farem més fort el moviment, hem de creure en les
possibilitats de l’escoltisme i el potencial que te per intentar
donar un gir a aquesta societat en que vivim. Perquè, com diu
el nostre lema: “JUNTS MOVEM L’ESCOLTISME”.

Gràcies per la vostra atenció, i desitgem que gaudiu amb
aquesta nova entrega de l’Aguait. Sempre apunt!!

Equip Diocesà A.D.E. Escoltes de Menorca 2013-16.
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
SANT ANTONI Mª CLARET

1 Març 2014

45 membres de l' A.E. Sant Antoni Mª Claret es desplaçaren ahir diumenge dematí a la zona de
Cala'n Carabó, d' acord amb l' Àrea de mediambient de l' Ajuntament de Ciutadella, on sobre
les 12.30h recolliren unes 20 bosses industrials de residus (plàstics, bòtils, cordes, garrafes, sabates i
altres coses que la mar ( i les persones) deixen sobre el codolar).

L' àrea de mediambient de l' ajuntament de Ciutadella és la que recollirà aquestes deixalles,
amb un parell d' embarcacions que es desplaçaran a la zona.

Els joves Escoltes de entre 8 a 17 anys es demanaven constantment d' on sortien aquestes coses
tant extranyes en un paratge natural i protegit com aquell. El nostre agrupament repetirà
aquesta neteja però a un altra zona si tot marxa sobre el previst el proper Maig, ja dins la
campanya a nivell internacional "Clean up the Med" promoguda per 4 vents.

Moltes gràcies.

A.E. SANT BARTOMEU

CARNAVAL

Com cada any a Ferreries, s'organitza una rua per
celebrar es carnaval, i aquest passat cap de setmana,
dissabte dia 1 de març, els pioners/caravel.les de
l'Agrupament Estolta Sant Bartomeu hi vàrem participar.

Feia dies que ho preparàvem, primer vàrem decidir de
que ens disfressaríem. Havia de ser un tema que
poguéssim ser molts, que fos fàcil de fer, que no tingués
massa complicacions, ni haguéssim de gastar-nos molt
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS

NETEJA DEL CAMÍ REIAL

El passat cap de setmana del 15 i 16 de febrer els
Ràngers/Guies de l'AE Sant Bartomeu, com ja és habitual
cada any, vam fer una sortida amb l'objectiu de fer la
nostra part de feina de neteja i manteniment del Camí
Reial.

Vam aprofitar el cap de setmana per a fer una sortida a
dormir a Sobrevell. La partida va ser el dissabte
capvespre, caminant pel mateix Camí Reial, apropant-

nos així a la natura i bellesa del camí. En arribar al nostre
destí gaudírem de jocs, vam fer-nos fotos contra les prospeccions petrolieres, com tots els
agrupaments aquell cap de setmana. I també hi va haver temps per a treballar per patrulles per
a preparar i fer la presentació de les diferents idees d'expedició, i finalment fer la seva elecció.

El diumenge matí, després de berenar,
era moment per a fer una mica de
feina. Ens vam dirigir fins el Camí
Reial per a fer la nostra feina de
neteja i manteniment. I en un parell
d'hores ho teníem tot enllestit, i vam
poder tornar i continuar amb
moments de jocs. Després de dinar
ja era el moment de recollir i
netejar. El nostre cap de setmana
havia acabat, esperant que arribi la
propera sortida.

de doblers; i al final vàrem decidir fer l'Arca de Noé. En diferents dissabtes al cau, vàrem muntar
s'estructura d'un gran vaixell de cartró, i després cadascun de nosaltres havia d'anar disfressat
d'algun animal; i qui no ha anat disfressat alguna vegada d'animal? Per acabar de posar-hi sa
gràcia vàrem anar a cercar un colom de veritat i al finalitzar el passacarrers el vam amollar.

El dissabte a les 17:30 davant tota la plaça de Llevant plena va començar la rua, noltros tots ben
guapos, i a passejar pel poble; acabàrem a la Plaça de l'Oar, on hi havia el grup "Pinyeta Pinyol"
animant la festa. I mira per on hi havia un concurs, i vàrem guanyar el premi al millor grup!

Aquí en teniu la mostra, i fins l'any que ve "si déu vol"!
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
A.E. SANT CLIMENT

RUTA A ES CANUTELLS

Amb una setmana de retard, però
finalment vam poder dur-ho a terme
quan el temps ens va deixar! Ens
vam dirigir a Cales Coves i pel camí
de Cavalls vam arribar fins a
Canutells, on ens vam convertir en
detectius i vam realitzar diverses
activitats. Després de dinar, vam
aconseguir trobar el tresor perdut, i
ja cansats després de tan dures
investigacions vam anar-nos-en a
descansar!

BINITALAIOT CIRKUS

Sac de dormir, coberts, llanterna, perruca...? Per a què ens fan dur tot açò els caps? Amb aquest
i altres dubtes com ara qui conseguiria tenir es fulard començava l'acampada. Des del pàrquing i
després de creuar l'illa en cotxe, es va iniciar l'aventura; això sí, després de reprogramar es GPS i
consultar google maps. Un cartell molt xulo ens donava la benvinguda, ens vam instal@lar, vam
col@locar sa compra i el material amb uns R/G molt col@laboradors com la resta d'acampada.
Després de sa bereneta, vam desvelar les incògnites de la temàtica (Circ) i qui optaria a l'anhelat
fulard! Vam començar el primer taller i seguidament la primera prova “cuinar truites”! Era hora de
sopar i recarregar forces. Ens quedava el plat fort del dia! A la vetllada, ens vam posar les nostres
millors perruques, un gran maquillatge i vam crear la nostra pròpia vestimenta. Tot estava a punt,
el show podia continuar i ho va fer a ritme de “Cómo están ustedes?”. Pallassada rere pallassada,
va arribar el moment de descansar després d'un exercici de relaxació.

El diumenge matí l'alarma dels monitors no va arribar a
sonar. Molts d'ells ja estaven desperts i fins i tot algun no
havia aconseguit poder dormir de sa nirviada. Van seguir
els tallers, jocs i ses proves a els 9 candidats. A la fi va
arribar l'hora de ses promeses; cal destacar que tots van
superar ses proves i que després de llegir ses promeses i
compromisos, se'ls va fer entrega del seu fulard com
mana sa tradició. A ritme de “Fent camí per la vida”,
vam finalitzar sa cerimònia. Després de girar sa clau a
n'es pany i amb ganes d'una bona dutxa d'aire calent,
vaig pensar que tenim uns escoltes que tot i que un poc
pillos, són una meravella!
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
A.E. SANTA EULÀLIA

SORTIDA D'INTERCANVI

Els llops i daines de l’Agrupament Santa Eulàlia d’Alaior vam fer una sortida els dies 8 i 9 de febrer.
Vam anar a Son Putxet amb els llops i daines de Ferreries dels que vam aprendre moltes coses.
Dissabte capvespre vam assistir a l’acte de ses promeses, que ens va agradar molt i va ser molt
entretingut.

Durant la vetllada, vam gaudir d’unes presentacions fetes pels de Ferreries en les que ens van
explicar els colors de les camises, els Sant Jordis, el significat de fer la promesa, etc.

Diumenge, vam fer una gimcana i
va ser molt divertida! Ens vam
ajuntar per grups amb llops i daines
de l’Agrupament de Sant Bartomeu
i vam haver de muntar tendes, fer
nombres amb el cul o diferenciar els
diferents fulards de tots els
Agrupaments de Menorca, entre
moltes altres coses. Vam xalar molt i
vam fer nous amics!!

LL/D AE Sta. Eulàlia

www.facebook.com/escoltesdemenorca

@EscoltesMenorca
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ELS NOSTRES AGRUPAMENTS
A.E. TRAMUNTANA

INTERCANVI AMB A.E. SANT CLIMENT

Hola amics i amigues.

El dia 16 de febrer, els R/G i P/C de l'A.E. Sant Climent i
l'A.E. Tramuntana vam fer un intercanvi. Varem fer una
ruta tots junts, de Cales Coves a Cala’n Porter. Ens vam
trobar a Cales Coves, on vam fer un joc de presentació i
després vam començar a caminar.

La ruta no va ser gens difícil, la veritat que no és gens
complicada. Quan vam arribar a Cala’n Porter vam anar
directament cap a la platja. Allà vam descansar una
miqueta, després vam partir a jugar sobre sorra. Quan ja
va ser hora d'anar a dinar, tothom esteia callat, per la
gana i pel cansament que tenien.

Després de dinar, vam fer una mica de vessa, però
després vam començar a jugar. En conclusió, que vam
acabar rebentats de tant de córrer sobre la sorra, i
sobretot sorra i cops per tot...

Clara Vidal
Cap de R/G

SANT JORDI 2014

“Fes de la Vida un Joc, i del Món el teu pati”

Un dels grans esdeveniments de l'Escoltisme, és el
Sant Jordi. Un temps per veurer-nos tots i totes, i
poder compartir coneixences, experiències, estar a
la natura...

Enguany qui s'ha encarregat de l'organització és
una comissió formada per membres dels diferents
Agrupaments, que han fet una feinada i ho tindran
tot ben preparat perquè vos ho passeu de dalt de
tot.

Així idò, els dies 26 i 27 d'abril ens trobam a
Biniparratx, que s'omplirà de tendes, foulards,
camies, i molts molts somriures.



ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA ESCOLTES DE MENORCA
Ferreries 7 Febrer 2014

El passat 7 de febrer es va celebrar a Ferreries
l’assemblea extraordinària d’Escoltes de Menorca
després d’haver gairebé esgotat el temps de
funcionament de la gestora, que havia quedat com a
responsable de l’associació degut a la manca de la
presentació d’un nou equip.

En aquesta trobada la Gestora va informar del temes
relacionats amb la manca de finançament públic que
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VIDA ASSOCIATIVA
TROBADA BRANCACO

El passat 1 i 2 de febrer a Biniparratx va tenir lloc sa
sortida de Brancaco, on es van poder trobar un bon
nombre de caps escoltes de diferents agrupaments de
l’illa.

Aquesta trobada va ser organitzada pels caps
d’agrupaments, es taller del dissabte capvespre consistia
en contestar dues preguntes, simples però a la vegada
difícils de definir. Una era què entenem per ser escolta?
Som escoltes? I l’altra, què entenem per fer escoltisme?
Feim escoltisme? Es van fer petits grups i cadascú havia
de treure ses seves conclusions, es van dir moltes coses,
entre elles es viure en compromís i fer escoltisme, es
posar en pràctica els coneixements adquirits amb valors i
predicar amb s’exemple. A sa vetllada es van fer
dinàmiques de mímica i proves tabú.

L’endemà es va dividir en 2 parts es matí, sa primera era
fer una posada en comú i compartir d’aquelles coses
que feim en es cau i com les feim, desde ses promeses,
passos de branques fins a sa pedagogia des projectes.
Mentrestant, anaven arribant els expresidents i consiliaris
d’Escoltes de Menorca, ja que també se’ls havia convocat per xerrar principalment del
finançament de l’Associació. Es caps ja anaven per sa segona part, sa qual consistia en preparar
una part del Sant Jordi d’aquest curs.

Va ser una trobada molt enriquidora per ses temàtiques donades i ses aportacions dels
participants. I no ens podem oblidar, tampoc d’anomenar a s’equip de pares i mares de
s’Agrupament Escolta Sant Antoni Mª Claret, els quals ens van venir a preparar es dinar amb
postres fetes per ells mateixos. Moltes gràcies!



rebrà l’associació i va donar pas a la presentació de la
candidatura d’un nou equip, una presentació ben
dinàmica amb la què havíem d’endevinar qui eren els
membres de l’equip amb una sèrie de pistes sobre la
seva vida i el càrrec que desenvoluparan.

Després de la presentació es va dur a terme la votació i
per majoria absoluta la candidatura va ser aprovada i ja
vam poder dir que teníem equip diocesà nou, format pel
President, Sisco Bosch; el secretari, Carlos Pons; el tresorer,
Jesús; el coordinador de caps d’agrupament, Jordi
Calafat; la coordinadora de formació, Lali Allés; la

directora de l’escola de formació Esperança Pallicer i el consiliari, Bosco Martí.

Seguidament ens van presentar el logo, el lema, els seus objectius i el pla triennal i anual així com
el pla de formació.

Per acabar es va aprovar enviar una carta al diari Menorca on els escoltes exposem el nostre
descontent amb les formes amb les quals se’ns ha comunicat que enguany no tindrem la
subvenció que des de fa més de vint anys cobrava l’associació.

Des de l’AE Cristòfol Barber vos desitjam molta força i vos donam tot el nostre suport.
Sempre apunt!
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VIDA ASSOCIATIVA

JJUUNNTTSS MMOOVVEEMM LL''EESSCCOOLLTTIISSMMEE
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DIADA DEL PENSAMENT
COM AFRONTEM UN NOU REPTE
Finançament de les associacions

Dia 22 de febrer del 2014, en commemoració del naixement de Sr. Robert Baden Powel, el
fundador del moviment Scout, va tenir lloc al edifici de Calabria de Maó (Seu de Càrites) la taula
rodona que amb el títol “Com afrontem un nou repte (finançament de les associacions)”.

Es va fer un debat sobre com cercar noves maneres de
finançament i com fer-ho. Aquesta taula la van presidir
quatre persones, en Sito Pons Moll, excap d’agrupament
de l’AE Sant Bartomeu de Ferreries com a moderador, na
Tònia Florit, exescolta de Federico Pareja i exdirectora de
Formació de Escoltes de Menorca i que participava en
aquesta taula com ha representant de Càrites Menorca,
en Cristòfol, en representació del GOB i en Jesús María,
president del Moviment Scout Catòlic (MSC).

Ens van explicar des de l’experiència de la seva entitat
com fan feina i com cerquen finançament, així com
també van donar idees de com combinar els tres agents,
administracions, empreses i les associacions. Va ser una
vetlada molt interesant i en la qual vam poder captar
idees per poder-les anar posant en pràctica.

L’equip de Pares de l’AE Tramuntana ens va preparar un
poc de bereneta per poder fer en acabar un poc de
tertúlia entre els assistents.

A tots, ponents, equip de pares, Càrites (pel local), i els
assistents moltes gràcies per participar d’aquesta Diada
del Pensament i contribuir a que fos possible.

VIDA ASSOCIATIVA

ASSEMBLEA GENERAL SCOUTS MSC

El passat dia 1 de febrer va tenir lloc la 60ª Assembla
General extraordinària de Scouts MSC.

En aquesta assemblea hi havia dos temes molt importants
que s’havien d’aprovar: un era el nou Consejo de MSC
per els pròxims tres anys, i també la documentació que
va sorgir arran del Congrés de POLARIS, que va tenir lloc
els passats dies de la Constitució.

Tot va sortir aprovat i el nou equip que va sortir està
presidit per Jesús María, que ve de Scouts de Madrid, i
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VIDA ASSOCIATIVA

COMUNICAT ESCOLTES MENORCA EN CONTRA PROSPECCIONS PETROLÍFERES

“Els/les escoltes estimam la natura”, així ho diu un punt de la nostra llei escolta, i és per això, que
no podem quedar indiferents davant les possibles agressions que el medi natural pot patir.
Una vegada més, els escoltes menorquins, volem alçar la nostra veu per dir NO, a una nova
amenaça pel nostre ecosistema, les prospeccions petrolíferes.

Aquesta illa, declarada Reserva de la Biosfera, l’estimam i apreciam , aprenem d’ella i les nostres
activitats com escoltes hi van molt lligades. Agraïm a totes les persones que fins a dia d’avui l’han
cuidada i l’han preservada fins als nostres dies. I així ho volem seguir fent nosaltres per les futures
generacions.

Escoltes de Menorca diu NO a les prospeccions petrolíferes, tan a Menorca, com a les Illes Balears
o a tot el Mediterrani.

Per aquest motiu recolzarem aquelles plataformes i iniciatives que s’encaminin en aquest sentit, i
també nosaltres, des de les nostres possibilitats, emprendrem accions reivindicatives per mostrar el
nostre desacord amb aquest sistema d’obtenció de carburant agressiu per la vida.

Ha arribat l’hora del canvi del model energètic, un model respectuós amb el planeta que cerqui
la reducció del consum, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, amb un
desenvolupament sostenible amb el medi.

Escoltes de Menorca i tots els agrupaments, també diuen NO a les prospeccions petrolíferes

Sempre apunt!

per set persones més, entre les quals hi ha en Guillem Mir com animador de Pedagògica i que
forma part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

Els seus pilars que s’han emmarcat són:

Propers i útils a els agrupaments. Capacitat de créixer en qualitat.
Compromesos amb l’església. Actiu amb l’àmbit internacional.
Divers i plural. Econòmica sostenible.
Amb imatge e identitat clares. Apostant per un Programa de Joves sòlid.

I com no, amb l’ajuda de tots, esperen seguir construint
un mon millor per els nens/es i joves estant sempre al
servei de la societat.

També el comitè federal va fer entrega d’un record al
Consejo, que acabava el seu servei al capdavant del
moviment, MSC.
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VIDA ASSOCIATIVA
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La Quaresma pels cristians és
un temps durant el qual volem
fer un camí que ens condueixi
a celebrar amb més goig
Pasqua de Resurrecció.

Un temps que hem de voler
dedicar a la reflexió i la
pregària, fent aquelles accions
que ens ajudin a madurar en
la fe i com a persones, per
poder celebrar amb més joia
la festa més importat pels
cristians: PASQUA DE
RESURRECCIÓ.

Són cinc diumenges, més
el diumenge de Rams.
Nosaltres ens fixarem
enguany, la Quaresma
com a CAMÍ per arribar a
Crist ressuscitat. I
centrarem la reflexió en
les primeres lectures que
cada setmana es llegiran
a les eucaristies dominicals.
Anirem progressant
setmanalment fins arribar al
cim: PASQUA.

Déu ens dóna la vida: ens hem
de posar en camí

Plaer, èxit, poder: tres déus als
quals la persona sacrifica
sovint tota la resta, i ella
mateix. Lluny d’exaltar-se, es
deshumanitza en un culte retut
als ídols que s’ha forjat i com a
conseqüència nega Déu
substituint-lo. Cal fer una opció
decisiva, aquesta és la prova
que orientarà el destí de tot
individu i de tots els escoltes.
Text d’en B.P. (del llibre

LA NOSTRA FE

“Escoltisme per a nois”):
“ Un explorador estava en un
hospital de l’Índia atacat de la
terrible malaltia del còlera. El
doctor digué a l’infermer
indígena que en tenia cura
que l’única manera de salvar-li
la vida era escalfar-li els peus i
mantenir la sang en circulació
per tot el cos mitjançant unes
fregues contínues. Tan bon
punt el doctor girà l’esquena,
l’indígena deixà de fregar i
s’assegué a fumar
tranquil@lament. El pobre

pacient, tot i que no podia
parlar, comprengué tot el que
passava i s’indignà tant amb el
comportament de l’infermer,
que resolgué des d’aquell
moment de posar-se bo,
encara que només fos per
donar una lliçó a l’indígena. I
havent resolt de posar-se bo,
es posà bo.

Hi ha un lema escolta que diu:
”No parleu de morir fins que
estigueu morts”- i si hom posa
en pràctica aquest lema, se
sortirà de molts mal passos,
quan tot semblarà que li va en
contra. Açò demana una
barreja de coratge, paciència

i força que nosaltres
anomenem “resistència””.

L’escolta estima i valora la vida
com un do i una gràcia
rebuda de Déu, així ens ho ha
dit aquest text bíblic del llibre
del Gènesi, i en B.P.. La vida la
cuidem i la feim créixer cada
dia valorant-la i estimant-la.

Activitats complementàries:
Aquesta primera setmana, a
part de fer el mural que
seguirem cada setmana, serà

bo fer alguna activitat
que ens pugui ajudar a
valorar la vida, el seu
sentit i sobretot, la
importància d’estar en
camí, per aconseguir els
objectius de la Promesa
Escolta.

Aquest és el principi del
material que podeu

trobar als mussols per a
treballar el temps de
Quaresma i Pasqua dins les
unitats. Com ja dèiem el darrer
aguait és important que
treballem el creixement
integral de la persona, tant el
dels caps com el dels infants.
Intentem, idò, fer camí tots
junts, ja que en la mesura que
cadascun de nosaltres vagi
fent camí personalment
ajudarà a que faixi camí
l’agrupament i el moviment.
Sempre apunt!

Bosco Martí, consiliari diocesà.

LA QUARESMA
Camí cap a la plenitud de la Vida.
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LLUÍS LLOPIS ROMAN
Rànger de l'A.E Sant Bartomeu

Un color: Vermell
Un animal: Cavall
Una cançó: Fil de Llum d'Andreu Rifé
Un llibre: Juegos del Hambre
Una pel@lícula: Descubriendo a los Robinson
Un lloc de Menorca per visitar: Cala
Galdana
Una experiència dins l'Escoltisme: Sa
promesa.
Una persona a quí admir: Iker Casillas.

MARIA CLADERA LLUCH
Caravel@la de l'A.E. St. Antoni Mª Claret

Un color: Blau
Un animal: La Vinjolita
Una cançó: Emocional de Dani Martín
Un llibre: El món groc d'Albert Espinosa
Una pel@lícula: La vida es bella de Roberto
Benigni
Un lloc de Menorca per visitar: Faro de Punta
Nati
Experiència Escolta: Conèixer amics i aprendre
a cuidar un poc més la natura
Persones a qui admir: La meua mare i la meua
germana grossa.

UNS DELS NOSTRES
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HORA DELS ADEUS
NOCES Mª GRÀCIA I TITO

El passat dia 8 de març de 2014 a les 17h un gran esdeveniment va tenir inici a la parròquia de
San Francesc de Maó, presidit per Bosco Martí, consiliari de Escoltes de Menorca.

La secretària de l’Equip Diocesà d’Escoltes de Menorca del trienni 2010/2013, na Mª Gràcia i la
seva parella en Tito es casaven.

L’enhorabona i moltes felicitats!

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


