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La necessitat d’internacionalització a la nostra societat és avui més evident que mai. Una internacionalització protagonitzada per 

organitzacions però també per persones, que individualment, esmercen recursos en aprendre idiomes i poder desenvolupar-se en entorns 

multiculturals. Pels joves aquesta internacionalització és cada cop més necessària tant per la millora de la seva formació com per la 

recerca d’oportunitats professionals.  

En aquest sentit, des de fa molts anys, entitats catalanes amb presència internacional promouen espais d’aprenentatge on joves de 

diversos indrets del planeta comparteixen visions, eixamplen horitzons i des de la convivència aprenen a respectar la diversitat.  És a 

l’estiu quan aquests casals, esplais i organitzacions escoltes concentren molta de la seva activitat internacional. Enguany, malgrat la crisi, 

han seguit promovent aquestes trobades de creixement i capacitació, oferint als joves, des de ben petits, l’oportunitat de viure i aprendre 

en un entorn internacional.  

Dins de la FOCIR, Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, trobem moltes entitats que, des de diferents 

posicionaments, treballen en aquest àmbit com són la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, l’Associació de Casals de Joves de 

Catalunya o Esplais Catalans . A continuació us oferim un resum de l’activitat que han portat a terme aquest estiu així com alguns 

testimonis de joves que han participat en les seves activitats internacionals. 

Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes.  La dimensió 
internacional de les organitzacions catalanes 

www.focir.cat   programes@focir.cat   @focircat 



 

 

 

Esplais Catalans és una associació d’esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant 

l’educació en drets dels infants. Entre els seus valors 

trobem el de l’internacionalisme que identifiquen amb la 

capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de 

compartir experiències per tal d’entendre el context 

quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una consciència 

de responsabilitat mundial compartida.  Precisament  de l' 1 

al 10 de setembre celebraran el curs internacional d'Esplac 

"Right to Diversity: Acting for Inclusion" que tindrà lloc a 

l'alberg "La ruta ferro" de Sant Joan de les Abadesses. En 

aquest curs, adreçat a monitors i monitores i entitats 

internacionals, treballaran temes com: la diversitat cultural, 

la inclusió social, l'aprenentatge intercultural o l'educació en drets. 

En aquesta mateixa línia i amb la intenció d’enfortir els esplais, aquest estiu molts centres han desenvolupat activitats internacionals. 

Trobem, entre ells, els joves dels esplais Vic-Remei, del Geps i del Roques Albes que han viatjat a Pasaka, Lituània, per participar d’uns 

campaments internacionals. A continuació la Kati i la Queralt ens expliquen el seu testimoni. 

 Per a més informació:   Marc Garcia  ‐   internacional@esplac.cat  ‐ 93 302 61 03 ‐ www.esplac.cat ‐@esplac

“A banda de que ens ho vam passar de conya, vam aprendre molt anglès -cosa que 

sempre ajuda a l’hora de convèncer als pares-,  vam conèixer noves cultures i vam fer 

molts amics”. 

 Kati i Queralt. Campaments Internacionals de la Lithuanian Young Falcon Union a Pasaka, 2012. 



 

 

 

Després de tres hores de vol, de tres hores d'impaciència, finalment 
baixem de l'avió i ens trobem un Vilnius fred i congelat. Només ens 
queda l’opció de  cobrir-nos amb mil jaquetes,  les jaquetes que ens 
acompanyaran  tot el viatge. 

Entre la poca foscor amb la que viuen, només 4 hores cada nit, i l'eufòria 
que nosaltres dúiem acumulada, ens toca despertar-nos tots mig morts 
de son. A les 9 del matí comencem la ruta turística per Vilnius, la capital 
de Lituània. Primera parada: esmorzar!  
 
Després d’omplir la panxa vam iniciar l’itinerari turístic per la ciutat 
començant per la catedral neoclàssica amb la seva torre. Tot seguit vam 
pujar en funicular fins a la Torre de Gediminas, des d’on vam poder 
veure tota l'extensió de Vilnius. Vam fer un dinar ràpid i vam tornar a 
visitar esglésies, carrers concorreguts i parcs on poder jugar a algun joc 
d’esplai sota la mirada curiosa d’algun lituà, per acabar tornant cap a la 
residència després de sopar una pizzeta. L'endemà vam haver de 
matinar, ja que ens venien a buscar els monitors dels campaments per 
agafar el bus cap a Pasaka, el campament on estaríem la resta de dies. 
 
Ja no recordem quantes hores de bus vam fer, però si que recordem que 
només arribar vam anar a dinar. Què dir-vos del menjar... doncs el 
menjar simplement era diferent. Però el pitjor de tot va ser l’aigua. 
Sempre ens donaven tes i caldos, i com que no estan acostumats a beure 
aigua no sabíem si l’aigua de l’aixeta era potable, així que vam estar un 
parell de dies sense tastar-la  fins que finalment ens van dir que sí que 
era potable. 

 I l'aigua del mar... va parir que freda estava! Però no tothom pot dir que 
s'ha banyat al Mar Bàltic, oi? Un dia els  lituans ens van acollonir una 
mica perquè deien que quan venia tempesta el mar era perillós i se’t 
podia endur endins, però els catalans no ens podíem estar de remullar-
nos-hi. 

Hi va haver dos dies que juntament amb una delegació d’Alemanys vam 
decidir fer una mica de turisme per la zona i vam visitar els búnquers, la 
ciutat de Klaipéda i la reserva de Nida. Eren llocs que per nosaltres 
semblaven pobres i apagats, però quan et fixaves en els boscos, no hi 
havia comparació amb el verd que trobem aquí-  
 
En quant a les activitats vam comprovar que els lituans també són 
diferents. Els hi encanten els espectacles, sempre que podien, és a dir 
cada dia, n'organitzaven un: que si pels 20 anys dels Falcons, que si 
l’elecció del president, que si per dir hola al mar, que si per dir-li adéu... 
Total que cada dia vam haver de preparar un espectacle. S'ha de dir que, 
tots el membres de Falcons, que eren els components del campament, 
al·lucinaven amb nosaltres: sempre amb energia, els espectacles més 
treballats i divertits, sempre cridant, ballant i saltant, i imposant les 
tradicions catalanes.  Com que sempre cantàvem l'himne de Bages-
Berguedà al final fins i tots ells s’hi van unir! Vam arrasar amb el nostre 
moment d'energia de l'esplai, però el més tens va ser quan vam acabar 
l'últim espectacle per acomiadar-nos. Va ser un moment molt emotiu 
recordant tot el que havíem passat junts: la gent es va posar en peu 
mentre ploraven d’emoció i de tristesa de dir adéu. 
 
Finalment vam marxar molt a contracor perquè la majoria hauríem volgut 
quedar-nos uns quants dies més, però ens consolava la idea de poder 
tornar l'any que ve i tornar-nos a trobar amb molts amics que vam trobar 
allà. És una experiència que recomanem a tothom. A banda de que ens ho 
vam passar de conya, vam aprendre molt anglès (cosa que sempre ajuda 
a l’hora de convèncer als pares), vam conèixer noves cultures i vam fer 
molts amics. 

Queralt i Kati 
Campaments Internacionals de la  Lithuanian Young Falcon Union a 

Pasaka.  

 



 

L'escoltisme i el guiatge formen el moviment de joventut més nombrós i extens de tot el 

planeta, amb prop de 40 milions de membres a més de 170 països. És un moviment educatiu 

d'infants i joves en el temps lliure, des de la gratuïtat, basat en una metodologia pròpia, la 

pedagogia de l'acció, i uns principis fonamentals, orientats a educar les persones en els valors 

de la llibertat, el respecte, la responsabilitat, el compromís i la solidaritat. La Federació Catalana 

d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) és l'organització territorial que aplega tot l'escoltisme i el guiatge 

que es fa a Catalunya 

Enguany, la FCEG, va agrupar l’important contingent català que va participar del 20 al 28 de 

juliol a la Roverway, una trobada de joves escoltes europeus de 16 a 22 anys que va tenir lloc a 

Finlàndia sota el lema “see.feel.follow”. La Roverway va ser organitzada per les regions 

europees de la World Organization of the Scout Movement (WOSM) i la World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts (WAGGGS), entitats internacionals de les que forma part la FCEG. La Roverway s’organitza cada 3 anys i va ser 

una oportunitat per conèixer joves escoltes d'arreu del món, participar en una ruta per llocs impressionants de Finlàndia, formar part d'un 

enorme campament. o tenir l'oportunitat de desmuntar un cotxe a cops de martell. 

 

 Per a més informació: Elisenda Rovira ‐   comunicacio@escoltesiguies.cat   ‐ 93 590 27 00 / 686 378 434‐ www.fceg.cat ‐   @fceg_cat 

Per a mi ser escolta és viure al màxim el moment sense fer mal a ningú i això és el 
que vaig fer durant aquests vuit dies, primer de ruta pels voltants de Hèlsinki, la 
capital de Finlàndia, i després de festa i realitzant activitats amb altres països i 
compartint altres maneres de veure la vida.   

Enric Cardelo Ruiz. Roverway 2012 Finlàndia. 



Roverway 2012. See, feel, follow: Una experiència única 

Des que vaig entrar en un agrupament cap al 2001 aquesta era la meva primera 
trobada escolta internacional. Hi havia coses que m'havien explicat que vaig poder 
comprovar, com la diferència en el nivell d'escoltisme que portem a Catalunya, envers 
països com el Regne Unit que fan distinció de sexes o altres països més del nord que 
realment viuen amb l'escoltisme com si fos l'única manera de viure.  

La Roverway, que durava 8 dies, es componia de dues parts. La primera part era una 
ruta per Finlàndia que durava quatre dies i que es feia en petits grups anomenats 
tribus. La nostra patrulla era la única catalana de tota la tribu. Amb nosaltres venien 
un parell de grups espanyols, uns belgues, unes Girl Scouts del Regne Unit, un grup 
noruec, un parell de grups italians, uns hongaresos, un grup de finesos, uns 
portuguesos, un grup de Luxemburg i un grup de la República Txeca. Es notava molt 
la diferència de països alhora de parlar anglès, sobretot la gent del nord està més 
preparada a l'hora de parlar-lo que la gent del sud d'Europa. 

En aquesta ruta vam aprendre les tradicions que tenen a Finlàndia a l'hora de menjar, 
viure i sobretot com viuen allí els campaments. Cada nit encenen una foguera, que és 
els que més vaig trobar a faltar quan aquí vaig fer els campaments amb el meu 
agrupament. Ens van ensenyar les saunes i les vam provar, vam navegar amb tota 
mena d'embarcacions, allà fan servir sobretot llanxes per navegar per les illes. També 
vam cuinar un salmó al foc, tallant un tronc per la meitat i penjant el salmó al tronc, 
que és la seva manera tradicional de cuinar-lo.  

Del que més em quedo a la ruta és haver pogut parlar amb tota mena de gent de tot 
Europa i haver pogut fer activitats amb ells i aprendre noves danses lúdiques d'arreu 
del continent. 

Una altra cosa que em sorprenia molt al principi són les hores de nit que tenen a 
l'estiu: el sol es pon a les 12 de la nit i comença a sortir a les 3 de la matinada. Pel que 
es veu a l’hivern és tot al contrari, a les 12 del migdia surt el sol i a les 3 de la tarda es 
comença a pondre. 

Inrternational Day. Activitats organitzades per la FCEG. 
Roverway 2012 



Després d'aquests quatre dies de ruta ens van portar al campament, on ens 
havíem de trobar amb la resta de gent de la Roverway, aproximadament 3.000 
persones més. Aquest últims quatre dies van ser més de festa i activitats diverses 
que normalment no pots fer, com per exemple destrossar un cotxe o participar en 
una discoteca silenciosa. El concepte de discoteca silenciosa està molt bé, 
bàsicament perquè es tracta d'uns auriculars que reben una senyal radiofònica 
que es transmet des d'una taula de so i per tant si no et poses els auriculars no se 
sent res. Una bona iniciativa de discoteca per fer-la enmig del bosc!  

Altres activitats que es podien fer eren danses populars, tallers amb objectes 
reciclats, saunes, canoa, fer objectes amb fusta, etc.   

L'activitat més important a la Roverway era el RoverMomentum, que era 
reflexionar sobre problemes que podia tenir el nostre país i avaluar què es podia 
fer per solucionar-los i un cop estiguéssim aquí dur a terme totes aquelles coses 
que havíem pensat. D'això els ròvers li diem fer un servei, ajudar en algun àmbit 
social, ambiental o cultural a la gent que ens envolta. El RoverMomentum  de la 
meva patrulla serà netejar el bosc de Collserola i senyalitzar els camins forestals 
que encara queden per la muntanya. 

Per a mi ser escolta és viure al màxim el moment sense fer mal a ningú i això és el 
que vaig fer durant aquests vuit dies, primer de ruta pels voltants de Hèlsinki, la 
capital de Finlàndia, i després de festa i realitzant activitats amb altres països i 
compartint altres maneres de veure la vida..  

Anar-hi com a Federació Catalana té un afegit que ningú ens podrà treure, hem 
pogut mostrar al món qui som els catalans i què ens diferencia de la resta 
d'Espanya, en costums, maneres de viure, menjar i altres. 

Aquesta ha estat la meva experiència a la Roverway i si algun altre escolta està 
dubtant de si fer un campament internacional, que no ho faci: de ben segur que li 
agradarà i voldrà repetir. 

Enric Cardelo Ruiz 

L’Enric preparant-se per fer un castell. Roverway 2012



 

CASALS DE JOVES DE CATALUNYA 

Casals de Joves de Catalunya és una associació nascuda el 1994 que agrupa 26 associacions juvenils 

que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització dels mateixos i sota els 

principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i progrés. Si bé l´àmbit d´acció dels casals de joves és local, 

existeixen activitats i projectes que es desenvolupen en un marc més ampli. Parlem de projectes internacionals que, més enllà del “viatjar per viatjar”, 

suposen conèixer altres realitats, aprendre i compartir del que fan altres entitats, i crear xarxes estables entre joves de diferents territoris però amb 

projectes similars que aporten noves idees per a millorar el casal. 

Dins del seus objectius està el de fomentar la realització d’activitats internacionals i promoure la participació dels joves en seminaris i intercanvis. En 

aquest sentit, aquest mes d’agost Casals de Joves han viatjat a Palestina per fer un intercanvi juvenil i una visita d'estudis amb diferents entitats de 

joves de la zona.  

 

 

 

 

Per a més informació: Josan ‐   activitats@casaldejoves.org  ‐ 936011616 ‐  www.casaldejoves.org  ‐   @CasalsDeJoves 


