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Editorial
Sense quasi adonar-nos l’estiu ja torna a ser aquí, i amb ell s’acaba el curs. Com sempre
a final de curs ens venen els records de tota la feina feta durant l’any transcorregut. Però
no tot són coses negatives, el final del curs vol dir inici de les vacances d’estiu i això
també significa anar de Campaments i de Ruta!!!
Aquest tercer trimestre no hem parat, vam començar amb la Trobada General, on tot va
sortir molt bé i ens vam poder retrobar amb els nostres companys d’altres caus, després
vam anar de Pelegrinatge a Montserrat, que tot i el possible mal temps, al final va sortir
d’allò més bé; i per últim hem anat de costellada per, amb els nostres pares celebrar el
final d’un curs intens i ple d’activitats.
Ara ja només queden els campaments, aquest any els es faran a Alins i seran 15 dies
molt divertits en que els Castors el Llops i els Ràngers s’ho passaran d’allò més bé
envoltats de natura. Els pioners també es passaran pel campament, però serà cap al fina,
després d’haver acabat la seva ruta que aquest any serà travessant Andorra de punta a
punta. El clan róver farà una ruta per la zona de la Pica d’Estats i el Certascan.
Esperem que vingueu tots, ja sigui als campaments i rutes o l’últim dia a Alins a buscar
els vostres fills.
Ens veiem aviat!

Andrés Antón,
Sempre A Punt!

Escoltisme

Seguint amb les curiositats de l’escoltisme…. coneixeu l’origen de la Bona Acció escolta??
Doncs llegiu, llegiu!!!

LA BONA ACCIÓ DIÀRIA
Era el final de la tardor de 1909. Durant el dia, la ciutat de Londres havia estat submergida com
en una sopa de pèsols, amb una boira espessa que pràcticament havia aturat tot el tràfic i tots
els negocis de la capital britànica.
Un publicista nord-americà, el Sr. Boyce, de la ciutat de Chicago, tenia dificultats per trobar una
adreça al centre de la ciutat. S’havia aturat sota una dels llums del carrer per a orientar-se millor,
quan de cop i volta va aparèixer un noi entre la boira.
– Puc ajudar-lo senyor? –va preguntar el noi.
– I tant que sí. –va dir el senyor Boyce– Voldria que m’indiquessis com arribar a aquesta adreça...
– Jo l’acompanyaré fins aquí senyor –va dir el noi, i es va encaminar en la direcció desitjada pel
Sr. Boyce.
Quan van arribar al lloc, el senyor Boyce va buscar en les seves butxaques algunes monedes per
donar-les al noi de propina, però abans que tingués l’oportunitat d’oferir-les el noi li va dir:
– No senyor, moltes gràcies, sóc escolta, i un Scout no accepta res per ajudar algú.
– Un Scout? I què és això? –va preguntar en Boyce.
– No ha sentit parlar dels Boy Scouts de Baden-Powell?
El senyor Boyce no havia sentit mai res sobre això.
– Explica’m coses d’ells –va dir.
Així és que el noi li va parlar al nord-americà sobre ell i els seus germans escoltes.
El Sr. Boyce va quedar molt interessat i després d’atendre els seus negocis, li va demanar al noi
que el dugués a les oficines dels Boy Scouts britànics.
Aquí va desaparèixer el noi.
A l'oficina, el senyor Boyce va conèixer a en Baden-Powell, el famós militar anglès que havia
fundat el Moviment Scout dos anys enrere.
En Boyce va quedar tan impressionat amb el que en Baden-Powell li va dir sobre l’escoltisme
que va decidir importar-lo al seu país quan va regressar als Estats Units.
Què va passar amb el noi que va ajudar a en Boyce? Ningú no ho sap. Ningú va tornar a saber
res d'ell. No obstant això, mai se’l va oblidar. Els Scouts d’Estats Units van regalar al Centre
Internacional d’Ensinistrament, el Parc de Gilwell, a Anglaterra, una bella estàtua d’un búfal
americà, amb una simple inscripció que diu: "A l’escolta desconegut que amb la seva lleialtat al
compliment diari de la Bona Acció, va fer possible portar el Moviment Scout als Estats Units
d'Amèrica".
Una bona acció a un home, es va transformar en una bona acció a milions de nois.
Aquesta és la força de la Bona Acció.

Així que ja sabeu,... les petites accions són poderoses. I si sumem les petites
accions de 30 milions d’escoltes i guies arreu del món, poden tenir un poder
aclaparador.
Doncs, petits i grans…. a fer cada dia una bona acció. Primer a algú que
coneixes, després a un que no, a una persona més gran que tu o més petita,
a casa o fora d’ella!!!
Siguem cada dia una mica millor que l’anterior!!!!

Enric Martín
Sempre A Punt!

Opinió
És possible gestionar els béns globals?

La cooperació internacional per la gestió coordinada o integrada d’un bé públic global

1. Què són els béns globals
Els béns públics globals (BPG) es defineixen com: “aquell bé que dóna beneficis a totes
les persones i regions del planeta [...]. Es caracteritzen per millorar la qualitat de vida
dels éssers humans, per ser de lliure accés, traspassar les fronteres nacionals i perquè el
seu ús per part d’un individu no restringeix els altres de l’accés al mateix (no són
excloents)” (Amycos, 2005).
Així doncs, segons la definició de la ONG de cooperació Amycos, s’observa que un bé
global és un bé públic, les externalitats del qual van més enllà de les fronteres d’un país
i que per tant, la seva gestió suposa un repte per la governança mundial.

1.1 Classificació dels BPG

El concepte de béns públics globals va començar a prendre forma a finals del S.XX, quan
es mostren els desafiaments que planteja la globalització. L’evolució dels BPG es pot
dividir en tres fases o generacions, que amplien el concepte (Amycos, 2005):






Primera generació: els BPG són els generats per
la inversió pública dels Estats. Actuen contra les
desigualtats i redueixen els conflictes socials.
Segona generació: s’expandeix el concepte i es
comencen a incloure també els recursos naturals
i culturals com a BPG.
Tercera generació: s’inclouen les polítiques
globals que busquen afrontar els desafiaments
mundials.

La taula que es presenta mostra una classificació dels
béns públics globals dividits per generacions i amb
exemples de cadascun dels grups (Alonso, 2003).

1.2 Tesi de la recerca

Així doncs, com es deriva de la definició i classificació dels BPG, el fet que els efectes
d’aquests béns traspassin les fronteres dels països (tant les externalitats positives com
les negatives) suposa un repte per la governança global.
En un context de globalització creixent, la gestió d’aquests béns es presenta com una
problemàtica sobre la que cal intervenir. Per això, la tesi d’aquesta recerca defensa que:
la gestió dels BPG és possible, i les solucions passen per les estratègies de cooperació
internacional, per la regulació pública nacional i internacional, per l’establiment
d’estructures supranacionals de control i gestió i per últim, per la consciència social
sorgida d’una l’educació a favor del control social dels BPG.

2. Arguments i exemples a favor de la possibilitat de gestió dels béns globals
A continuació s’exposen les quatre línies de treball que s’haurien de seguir per
aconseguir una gestió global i eficient dels béns públics globals.
2.1 Amb cooperació internacional és possible regular els béns globals

La cooperació internacional al desenvolupament és una eina per la gestió d’aquests BPG
de forma eficient i democràtica, a partir d’instruments globals. Algunes de les propostes
que ofereix la ONG Amycos centren la cooperació internacional en els següents àmbits:







Governança: defensa dels drets humans i suport al sistema multilateral de
gestió.
Coneixement: donar suport a les xarxes de transmissió d’informació.
Estabilitat econòmica: creació de normes internacionals i suport als processos
d’integració regional.
Seguretat: prevenció de conflictes i programes de seguretat alimentaria.
Salut: suport a la investigació en vacunació i accés als medicaments bàsics.
Medi ambient: programes per combatre el canvi climàtic i per la regeneració de
les fonts d’aigua.

Un exemple de Béns Públics Globals regulats per aquesta via serien els patrimonis
naturals i culturals globals, que la UNESCO mitjançant una resolució de 1972 va
denominar-los Patrimoni de la Humanitat. Això implica que aquests béns, monuments
o espais de biodiversitat pertanyen a tots els ciutadans del món i que ofereixen beneficis
pel conjunt del planeta, pel que cal protegir-los. Aquesta resolució de la UNESCO, seria
doncs, una acció pública a favor de la protecció i manteniment dels béns públics globals.
2.2 L’establiment d’estructures supranacionals (agències u òrgans internacionals) permeten la
gestió i garanteixen l’accés als BPG

A banda de la gestió dels BPG per evitar que es malmetin i/o desapareguin, hi ha una
part de la regulació que ha d’incidir en garantir que totes les persones tinguin accés al

que es consideren els béns públics globals i ningú quedi exclòs del seu benefici. Un dels
exemples més patents en els nostres dies és la coneguda bretxa digital, entre les
persones que tenen accés a internet i les que no en tenen. Des de la ONG Amycos, la
solució passa per l’establiment de mètodes democràtics per garantir el subministrament
a tots els éssers humans, a partir d’una gestió feta des d’una estructura supranacional.
En aquesta línia treballa l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel
Desenvolupament (AECID): “La provisió de BPG requereix l’acció de les institucions
internacional, incloent la construcció, reforç i coordinació de les accions nacionals [...]
en els àmbits del desenvolupament sostenible i medi ambient, pau i seguretat,
estabilitat econòmica i financera internacional, salut global i diversitat cultural”.
2.3. Cal una reconceptualització de la forma de fer polítiques públiques, ja que amb la
globalització, les mesures nacionals tenen afectació a escala internacional

“Gestionar la globalització exigeix comprendre i establir el subministrament de béns
públics globals pel benefici de totes les parts del públic global” (Kaul, Conceicao, Goulven
y Mendoza, 2002). Per aquests autors, per tal de gestionar millor els BPG, és clau canviar
el procés de polítiques públiques; això es demostra pel fet que tant països industrials
com els menys desenvolupats veuen cada cop més necessària la cooperació
internacional per assolir les seves metes nacionals. Temes com el VIH, l’estabilitat
financera o la pau de les nacions tenen un destí compartit, pel que les polítiques
públiques i els seus objectius també s’haurien de realitzar en línies generals de manera
conjunta, tot i que la implementació regional diferencial depenent del context.
Els autors proposen la renovació de les eines analítiques, per tal que mostrin millor les
realitats actuals dels béns públics globals, a banda de fomentar la interacció entre sector
públic i privat per aprofitar sinergies.
2.4. Importància del control social

Com exposa Stiglitz, les solucions al problema de la sobreexplotació i/o esgotament de
recursos comuns, passa per posar restriccions al seu ús, com ara la privatització. Aquesta
estratègia, però, no és aplicable als béns públics globals, ja que en ells no intervé el dret
de propietat.
En aquests casos, la solució passa pel control social a través de la intervenció de l’Estat,
amb controls socials i legals. Implica factors morals, com ser ‘mal vist’ davant d’activitats
socialment condemnables, com contaminar. Les societats democràtiques han reconegut
la necessitat d’acció col·lectiva davant d’accions amb beneficis socials, com la limitació
de la pol·lució. A aquesta consciència social s’hauria d’arribar a través de la formació
tant en l’etapa de socialització primària com a les posteriors, a través de l’ensenyament
i instruments pedagògics.

3. Són realment els béns globals una tragèdia?
Un cop hem introduït què són els béns globals i com els podem gestionar, cal parar
atenció en un altre punt; són realment aquest béns globals una tragèdia? La postura
defensada ho nega, ja que el fet de poder-los gestionar evita la Tragèdia dels Comuns.
Ens situem en un món on cada vegada hi ha més apropiació de recursos i espais
(privatització), fet que provoca que cada vegada hi hagi menys béns d’ús comú.
Autors com Garret Hardin defensen que els béns globals no es poden gestionar, i que
per tant, degut a la llibertat de la població a créixer i arribar a sobre-població, aquests
béns inicialment globals s’han de convertir en béns d’ús privat.
Confrontada a aquesta posició, trobem la del professor Horacio Capel, qui presenta els
béns globals com aquells que estan sotmesos a règims molt diversos de propietat (accés
lliure per tothom, propietat privada, comunal o estatal), amb diferents formes per
excloure alguns usuaris (per exemple, els d’altres municipis) i amb procediments molt
diversos de regulació de l’ús entre els potencials usuaris. Per tant, aquests béns es poden
gestionar sense necessitat de convertir-los ens béns privats.
L’autor exposa que aquesta gestió dels béns comuns ja la trobàvem a les societats preindustrials o a les societats indígenes, que posseïen sistemes eficients de propietat i
explotació de béns comuns (destruïts a vegades per situacions colonials o per mesures
jurídiques de caràcter privatitzador).
Paral·lelament, l’economista Raúl González (Universitat de Buenos Aires), opina que hi
ha “béns comuns que els pot administrar de manera autogestionaria una comunitat [...]
o poden ser delegats als governs, como la gestió de l’espai radio-elèctric. Aquest autor
incideix en la dimensió jurídica dels espais públics. “La promoció dels béns comuns està
a la cruïlla de l’ètica, l’economia i la política de desenvolupament, i en el debat entre
liberalisme i comunitarisme”.
En definitiva, els béns globals no són una tragèdia ja que es poden regular i gestionar de
manera que no siguin sobreexplotats per alguns grups i que es mantinguin per a la
comunitat en general. S’ha de limitar el seu accés i gestionar la seva explotació.
Un exemple clar d’aquesta conclusió és l’aigua; un bé global que podem trobar en
qualsevol lloc del planeta i només cal acudir al Tribunal de les Aigües de València, una
institució de justícia encarregada de regular els conflictes que es deriven del us i del
aprofitament de l’aigua de rec entre els agricultors, per tenir un exemple de curosa
gestió i regulació d’aquest béns globals.

4. Importància de la gestió segons tipologia de BPG
Un cop definits i explicat com es poden gestionar, cal conèixer quins tipus de béns
globals hi ha i com els podem organitzar per gestionar-los d’una forma efectiva i eficient.

Per classificar-los, ens centrarem en uns estudis monogràfics realitzats per el PNUD
(Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament).












Equitat i Justícia: l’equitat i la justícia són béns globals? La resposta és afirmativa,
ja que aquest béns no poden ser obtinguts de manera aïllada pels consumidors i
aporten beneficis compartits per tots. Exemples: una societat justa aporta
beneficis per a tots ja que dóna seguretat i confiança en les institucions o
l’eliminació de la pobresa comporta un benefici col·lectiu eradicant desigualtats
i augmentant l’estabilitat comercial.
Eficiència dels mercats: l’eficiència dels mercats com a béns globals poden
desenvolupar una justícia econòmica que creï més prosperitat i una major
estabilitat pels mercats. Si els mercats són estables crearan contínuament
prosperitat econòmica per la població en forma de llocs de treballs i béns de
consum; en canvi si no ho són hi haurà desigualtats.
Medi ambient i patrimoni cultural: aquest béns globals han estat subjectes del
debat de la privatització i la regulació. Des del nostre punt de vista, considerem
que són béns globals ja que es poden regular i gestionar de manera que no siguin
explotats, com es demostra en resolucions com la de la UNESCO a favor del
Patrimoni de la Humanitat o en la Convenció de la ONU sobre Dret del Mar.
Salut: la salut com a bé global provoca l’evolució de l’assistència sanitària arreu
del món, és a dir, una assistència mínima garantida pel fet de ser ciutadà del
món. És un dels béns globals més importants ja que transmet estabilitat,
assistència i seguretat sanitària, a l’evitar la transmissió d’epidèmies en un món
globalitzat. Tot i això, s’ha de diferenciar la salut com a un bé privat, segmentat.
Coneixement i informació: el coneixement i la informació com a béns globals
transmeten llibertat d’expressió, de coneixement, etc. En definitiva, transmeten
igualtat per la creació d’un esperit crític.
Pau i seguretat: Adam Smith va ser el primer que va individualitzar la seguretat
nacional com a bé global fa més de 200 anys i fins ara s’ha mantingut.

5. La regulació acaba amb les problemàtiques tradicionals dels BPG
Aquestes regulacions proposades i la gestió a través de cooperació internacional, dóna
resposta a les problemàtiques tradicional que presenten els béns públics globals:


Sobreexplotació i esgotament de recursos: tal i com mostra la Tragèdia dels
Comuns, d’Stiglitz, la tragèdia dels terrenys comunals es dóna quan hi ha un
recurs que tots poden usar lliurement, pel que cada usuari no pensa en que les
seves accions poden perjudicar als altres, perdent de vista el bé comú. Es dóna
inicialment a les pastures angleses, quan la sobreexplotació dels camps feia que
la terra es deteriorés, acabant amb l’espai de pastura. En l’actualitat, el problema
dels comuns es pot aplicar al sector pesquer, ja que tots els països tenen
incentius per enviar vaixells a pescar, ja que les aigües són d’accés lliure. Això,
però, comporta que el peix disponible disminueixi i pugin els costos, perjudicant
a totes les parts. Són exemples de com la no coordinació porta a resultats
perjudicials per tots i de la necessitat de regulació.



Externalitats negatives: com serien la contaminació o l’escalfament global,
accions d’un país que tenen efectes negatius sobre tercers països. Per això, cal
crear mecanismes de control i sanció pels països que creen les externalitats, amb
un sistema de càstigs-recompenses prou sòlid perquè els incentius a controlar
les externalitats siguin alts i no hi hagi acció free riding degut a que els beneficis de
la no col·laboració siguin més alts.

David Estefanell
Sempre A Punt!

Natura

Núria Diago
Sempre A Punt!

Curiositats

Llibre d’Or

Pioners i Caravel·les

24-27 de Març
Pasqua Pionera
La Pasqua d’aquest any, després de dos anys on només érem 5 pioners, vam venir uns
quants més (vam passar dels 10!!), i ens ho vam passar d’allò més bé (com ha de ser).
Primer, vam anar a la Carral, és a dir, vam menjar com uns cerdos, literalment, com
sempre que anem a la Carral (com pot ser que el menjar sigui infinit?).
Les activitats van ser diverses, algunes repeticions d’altres anys, però és important
recordar l’activitat de nit on es va simular que eren els jocs de la fam (que després de
l’activitat de bases de la nit anterior, va ser tot un èxit). Bàsicament, o corries en el joc o
mories, i si mories, també havies de córrer per reviure, per després tornar a córrer... Va
ser molt original i tothom s’ho va passar molt bé (va haver fins i tot alguns que es van
amagar sota un autocar tot el joc per no morir).
Però a part de jocs, també teníem és clar altres activitats més espirituals, com el camí
de la creu (preparada per AECH), que també van ser originals encara que alguns cops
avorrides.
Les nits, després de tot el dia fent activitats i jugant amb els altres agrupaments, tampoc
eren tranquil·les. No senyor. Fins ben entrada la nit (sobre les 4 o així!) que no venien
els monis cabrejats d’algun agrupament (mai el nostre) i llavors sí que ens posàvem a
dormir de veritat, però a les 8 ja tocava un altre cop llevar-se... El més divertit era que la
nostra habitació era la més transitada i on venia tot el món, però mai ens deien res a
nosaltres.
No oblidar sobretot l’himne, les polseretes identificatòries (on ens ho muntàvem perquè
ens toqués amb els amics) i Arrels!, que va estar molt present durant tota la Pasqua...
23 d’Abril
L’extrajob (Sant Jordi)
Per guanyar diners per a la ruta aquest any hem pensat de fer dos extrajobs: butlletes
de loteria i vendre roses de Sant Jordi. El segon extrajob el vam començar al segon
trimestre, però el vam dur a terme al 23 d’Abril, que va ser després de Pasqua, és a dir,
el tercer trimestre. Aquest ha sigut el primer cop que la Unitat Pionera ha decidit vendre
roses de Sant Jordi, així que, a part de que nosaltres hem anat una mica desorientats,
els monitors també. De totes maneres, el resultat ha sigut positiu i satisfactori.
Als primers dies de preparació hem tingut molt bones idees per fer i per vendre al gran
dia, però la majoria no s’ha ficat les piles per dur-les a terme. També és veritat que ens
hem proposat masses coses per fer i que al final hem hagut de triar solament les més
viables i les que aportarien un resultat positiu. És per això que la Unitat no ens hem ficat
manos a la obra fins dues o tres setmanes abans del dia de les Roses, així que podem dir
que la preparació de l’extrajob no ha sigut bona.
El dia 23 d’Abril, Sant Jordi, els del torn de matí i torn de mig dia hem anat al cau per
portar tot el material a la paradeta. Els de la tercera tanda tornarien tot el que ha sobrat
cap al cau. Quan hem arribat a la parada hem organitzat tot i hem començat a muntar
les roses i les roses de llaminadura. Després, els del migdia han anat cap a casa i els de

matí s’han quedat cap a la una. Jo, com que era del primer torn, haig de dir que fins les
dotze del migdia, hi havia poca gent als carrers. De totes maners, ens va venir a visitar
tot l’agrupament incloent pares i mares!
Al cap de setmana següent vam fer la revisió de l’extrajob i ens van dir quina era la
quantitat guanyada: 600 EUR aprox.!!
21 de Maig
Al CAU, aquell dia a esports vam fer futbol, amb una baixa participació de gent. Després
vam agafar el metro fins a Fòrum, allà vam fer una motivació molt dinàmica, que va
agradar a tothom. Després d'això, el Marc Viñas i l'Hugo ens van explicar la seva
especialitat, aquesta tractava de ensenyar a anar amb long i que nosaltres poguéssim
aprendre algunes coses. L'especialitat, va estar molt be i tothom la va gaudir.
Monzón
28 de Maig
Avui hem arribat 10 a esports i hem decidit fer futbol americà; realment ha estat un dels
dies que més hem suat. Quan ja quedaven 15 minuts perquè s’acabés esports hem
decidit canviar i fer bàsquet, que feia temps que no canviàvem d’esports i hem aprofitat
que els de comissió d’esports faltaven per jugar al que la majoria votés entre les opcions
que havien.
Després d’esmorzar i agafar forces, ens hem reunit tots a una de les aules i els monitors
ens han explicat la ruta que tenen pensada realitzar aquest estiu del 2016; una ruta que
s’aferra a l’objectiu de creuar d’Est a Oest Andorra, fent el màxim pics possibles! La idea
ens ha entusiasmat a tots i ens han entrat unes ganes terribles de començar-la a
preparar.
A continuació hem dedicat la resta de dia a preparar la celebració de l’últim dia de
campaments, i això ja si que no ho podem explicar per aquí! És una sorpresa que ens
trobarem tots el dia 24 de juliol, l’últim dia de campaments, on ens reunirem amb els
pares.
Esperant amb ganes el pròxim dia de Cau!
Roger Andreu
Atentament, els pioners i caravel·les de A.E.Ch
Sempre a punt!

Pioners i Caravel·les
Sempre A Punt!

