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Pedres Vives
Minyons Escoltes i Guies

Aquest cap d’any, les pedres de Montserrat han
estat més vives que mai! Del 27 de desembre de
2009 a l’1 de gener de 2010 l’abadia de
Montserrat ha acollit la 6a trobada de Pedres
Vives. MEG hem estat l’entitat acollidora que ha
dut a terme la planificació, organització i gestió
del campament, coordinadament amb les dues
conferències.
Pedres Vives és un campament escolta i guia on
es treballa la dimensió espiritual de la persona
des d’una visió catòlica. Un esdeveniment
organitzat per la regió Euromediterrània de la
Conferència Internacional Catòlica d’Escoltisme
(CICE) i la regió Europea de la Conferència
Internacional Catòlica de Guiatge (CICG)
conjuntament.
Durant els sis dies de la trobada s’han realitzat
diversos tallers, ponències, presentacions i
xerrades sobre escoltisme i cristianisme: pregar
a través dels símbols, celebrar amb les
branques, el paper de MEG com a cristians de
frontera i el paper de la dona a l’Església,
l’acompanyament espiritual, etc. També s’han
desenvolupat raids, cafès tertúlia i espais
d’intercanvis culturals. S’han descobert els

secrets i la història de Montserrat a través d’una
visita guiada per les dependències del monestir.
A més a més, s’ha gaudit de l’actuació dels
grups “Utopies amb Peatge”, que van ensenyar a
pregar a través de la cançó, i els catalans
Pocasolfes.
Els més de 40 participants provinents de 12
països diferents han pogut gaudir de les
reflexions de l’actual consiliari general del
Moviment, Jordi Font, de l’antiga comissària
general de MEG, Neus Forcano, el vicari general
del Bisbat de Lleida i antic consiliari de MEG,
Ramon Prat, i el consiliari de la regió europea de
la CICG, Mossèn Jean-Luc Depaive, entre altres
personalitats de l’àmbit eclesiàstic i educatiu.

Dissabtes culturals
Núria Estany

Museu Industrial del Ter
Vam a arribar a Manlleu amb una boira que amb
prou feines ens hi vèiem. Ens vam trobar a la
porta del Museu Industrial de Ter. És una antiga
fàbrica tèxtil : can Sanglas. Primer vam visitar pel
nostre compte una exposició sobre els rius
mediterranis a les sales del pis superior. Després
vam visitar la part de baix, acompanyats per un
guia molt didàctic que ens va explicar tot el
procés de la conversió de la bala de cotó en fil.
Per acabar ens va engegar l'antiga turbina de la
fàbrica. Va ser una visita molt instructiva.

Cap al migdia ens vam desplaçar a Sant Hipòlit
de Voltregà, concretament a la Colònia
Lacambra, per veure el Museu del Coure.
El museu és petit, però molt curiós. El racó més
pedagògic és la cabina on vam veure un
innovador audiovisual que explicava com es
recicla el coure i quines són les moltes utilitats
d'aquest metall. Seguidament vam visitar la
farga: vam veure com el coure sortia fos de dins
el forn i es transformava en un cable de sis
centímetres. Per una passarel·la superior vam
anar al magatzem on pesaven i embalaven el
cable de coure, deixant-lo a punt per la
comercialització.
Les visites d'aquest primer dissabte cultural van
ser relament molt agradables i interessants.

La Seu d'Ègara
El dia 19 de desembre trenta-cinc antics escoltes
vam desafiar el fred i ens vam trobar a Terrassa
per visitar el conjunt monumental de la Seu
episcopal d'Ègara. Ens vam trobar a les 10 a la
plaça de Mn. Homs, davant l'església de Sant
Pere. Estàvem a 4 graus. Vam entrar al recinte
que havia estat palau episcopal en el s.VI. Una
guia molt amena i didàctica ens va començar a
explicar com aquesta terra, entre dos torrents,
havia estat habitada des de l'antigor com ho
demostren les sitges ibèriques que s'hi han
trobat.

de Sant Miquel. L'últim temple que vam visitar va
ser l'església parroquial de Sant Pere, que no ha
deixat mai d'estar oberta al culte des del s.V
ençà. S'hi conserva un magnífic retaule gòtic de
Jaume Huguet: el retaule dels Sants Metges.
En sortit del recite de les esglésies visigòtiques,
vam fer una curta passejada pel parc de
Vallparadís, vam veure el castell-cartoixa i ens
vam acomiadar al mirador sobre la nova estació
dels Ferrocarrils Catalans. Va ser una sortida
"fresqueta", però molt interessant.

La Llum de la Pau de
Betlem
Movimiento Scout Católico (MSC)

El projecte és una iniciativa dels Escoltes i Guies
d'Àustria que, amb la col·laboració d’escoltes de
diferents països europeus i altres continents,
reparteixen la Llum de la Pau encesa cada any
per un nen o nena austríac a la cova del
Naixement de Jesús a Betlem.
La distribució de la Llum de la Pau a tots els
països participants es realitza des de Viena. Allà,
unes setmanes abans de Nadal, es reparteix la
Llum a totes les delegacions escoltes i guies
assistents perquè la facin arribar als seus
respectius països amb un missatge de Pau.
Posteriorment, els escoltes i les guies la
distribueixen per hospitals, residències per a
gent gran, presons i altres associacions dels
seus respectius pobles i ciutats.

Entràrem a l'església de Santa Maria, que havia
estat la basílica més important del bisbat
medieval de Terrassa (segles V-VIII). D'aquesta
seu s'ha pogut recuperar l'antiga piscina
baptismal situada a la porta d'entrada.
Seguidament, vam entrar a la petita esglesiola
de creu grega dedicada a Sant Miquel. A
començaments del s.XX s'havia cregut que era
un baptisteri, però les últimes excavacions i
estudis demostren que era un edifici funerari.
Vam baixar a la cripta semisoterrada, sota l'altar

Noia guia austríaca encarregada d'encendre la Llum de la
Pau a Betlem

Cada any, ens preparem per a acollir a casa
nostra la Llum de la Pau de Betlem amb un
seguit de materials que ens acosten al sentit del
Nadal. Per obrir fronteres, és el lema d’enguany.

La Llum de la Pau de Betlem arribà a Barcelona
de la mà dels Scouts Catòlics de Castella-La
Manxa, a la Pàrroquia Sant Agustí, el dia 13 de
desembre des d'on sortiren nombroses
delegacions per distribuir-la arreu de l’Estat.

crear formalment a la Sessió Especial de
l’Assemblea General de les Nacions Unides
sobre infància.

Dol a Madagascar
Catalunya,
seu
del
Moviment Mundial en
Favor de la Infància
Minyons Escoltes i Guies

La Generalitat de Catalunya i el Moviment
Mundial en Favor de la Infància (MMFI) han
signat un conveni de col·laboració en el que
s’estableix Catalunya com a seu permanent i li
atorga l’estatus de donant, al mateix nivell que
Estats i institucions. Barcelona serà la ciutat que
acollirà l’oficina central. Aquest conveni permetrà
la celebració de conferències i esdeveniments
internacionals sobre infància i desenvolupament
a Catalunya, concretament a Barcelona. La
ciutat Comtal estrenarà el càrrec aquest mateix
any acollint la 1ª Conferència Mundial sobre
Infància i Immigració.
El conveni també estableix que el MMFI
participarà activament en les iniciatives que
impulsi la Generalitat en matèria de cooperació,
salut i pobresa infantil, així com en projectes
adreçats a la infància en situació de risc social.
També donarà suport a les iniciatives
d’universitats, col·legis professionals, entitats
públiques, el Tercer Sector i la societat civil
catalana en general.
Així mateix, el MMFI oferirà tres places a becaris
catalans que podran optar a treballar a la seu
central de Catalunya o a les seus d’Amèrica
Llatina i el Carib, d’Àfrica i d’Àsia. S’ha d’afegir
que les entitats catalanes tindran un
representant al patronat del MMFI.
El Moviment Mundial en Favor de la Infància es
va crear l’any 2000 i està integrat per 6 grans
ONGs: UNICEF (Nova York), Save the Children
(Londres), Enda Tiers Monde (Dakar), Plan
(Regne Unit), Redlamyc (Uruguai) i World Vision
(Califòrnia). La seva missió és unir esforços per
construir un món digne per a la infància (lluitar
pels drets dels infants, controlar la mortalitat
infantil, garantir l’educació de qualitat per tots els
nens i nenes, i lluitar contra la violència infantil).
El MMFI ha estat impulsat pel Premi Novel de la
Pau i expresident de Sud-Àfica, Nelson Mandela,
i la seva esposa i exministra d’Educació de
Moçambic, Graça Machel. El Moviment es va

Amb data 21 de desembre hem rebut
d'Antananarivo la notícia de la mort de Charles
Ralaivao, l'exComissari de Madagascar que
durant anys hem estat ajudant des del Fons de
Solidaritat (vegeu Caliu d'octubre 2009) per la
mediació del P. Genís Samper. A través d'ell
hem rebut la carta uns fragments de la qual
transcrivim:
"…Père, Charles nous a laissé un grand vide
dans nos vies mais on se souviendra toujours
des valeurs qu’il nous a transmis avec amour aux
enfants ainsi qu’à moi. Nous avons vécu
quarante et un ans de vie ensemble dont les
vingt et un années, mon mari était dans sa
maladie. Dès fois, on se demandait comment
avons –nous, sur monté ces tant d’années
d’épreuves ?
C’est vrai, heureusement que le Seigneur était
toujours là à côté de nous, mais il ne faut pas
négliger nom plus, les amis fidèles, comme vous
scouts de Catalogne qui étaient toujours
présents et prêts à contribuer à notre cher papa
durant ses années. Vraiment, nous
ne
trouverons pas le mot pour vous témoigner notre
reconnaissance. Nous prions le Seigneur qu’il
vous comble de grâce et de protection. Rifle fois
merci.
….
Maintenant, malgré son absence qui est si
grande et le vide qui nous angoisse, nous avons
toujours l’image d’un homme fort qui ne s’est
jamais laissé abattre par les adversités et la
maladie, qui nous a toujours protégé des aléas
de la vie, qui est resté digne jusqu’au bout est a
su garde le sourire malgré les douleurs.
A jamais, il restera dans nos cœurs. Nous,
l’aimons très fort. Il mérite d’être à côté du
Seigneur. Cher Père, merci encore pour votre
attention pour sa petite famille.
Dans l’assurance de notre prière, recevez nous
souhaits de très bonnes fêtes de fin d’année.
Monique et les enfants."

Assemblea
d'Antics Escoltes i Guies
L'Assemblea anual d'Antics Escoltes i Guies se
celebrarà el dissabte 27 de febrer de 2010, a les
6 de la tarda, al Monestir de Sta. María de
Montsió (Monges dominiques), situat al carrer de
l'Església, 82, d'Esplugues de Llobregat. L'ordre
del dia el trobareu a part. Com que és difícil
aparcar per la zona, es recomana als qui hi vagin
des de Barcelona que utilitzin el Trambaix,
baixant a la parada 14 (Pont d'Esplugues).

Monestir de Sta. Maria de Montsió
Seguidament caminarem fins al monestir de Sta.
Maria de Montsió, de monges dominiques, on
visitarem el claustre, que originalment formava
part del convent que hi havia a Barcelona a la
cantonada dels actuals carrers de Montsió i
avinguda del Portal de l'Àngel. El 1888 va ser
traslladat a la Rambla de Catalunya i 60 anys
més tard va ser desmuntat novament i refet a
Esplugues.

Dissabte cultural
de febrer
Excepcionalment, el Dissabte cultural de febrer
no consistirà en visites matinals, sinó que aquest
cop les farem el dissabte 27 a partir de les 4 de
la tarda, just abans de l'Assemblea.

Museu Can Tinturé

Agenda
27 de febrer
Esplugues de Llobregat
Dissabte cultural
Assemblea ordinària
20 de març
Lleida
Descoberta de primavera
11 d'abril
Concert de l'Escoltisme
Barcelona

Començarà amb la visita al Museu Can Tinturé,
ubicat al carrer de l'Església, 36, d'Esplugues de
Llobregat. És el primer museu monogràfic de
rajola de mostra de l'Estat espanyol i va ser
format a partir de la col·lecció de Salvador
Miquel, adquirida per l'Ajuntament d'Esplugues
l'any 1999, que consta de més de 3.000 rajoles
de diferents èpoques. També exposa peces del
segle XIX procedents de la propera fàbrica Pujol
i Bausis, coneguda popularment com "La
Rajoleta".

17 d'abril
Lloc a determinar
Dissabte cultural
22 de maig
Lloc a determinar
Dissabte cultural
19 de juny
Lloc a determinar
Descoberta d'estiu

