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O tema escollido por este grupo foi  a infancia e a xuventude,  enfocado cara a unha

organización, como o son os equipos scouts.

1.1. 3 posts que definen a traxectoria do traballo

“O escultismo? Algo relacionado coa escultura, non?”

24 de febreiro

Continuamos tralos pasos do noso grupo de scouts, Guía Vasco da Ponte, e despois de

recompilar datos, informacións e sobre todo vivencias, aventurámonos a saír á rúa para

coñecer as ideas que a sociedade ten do concepto de scout e todo o que o rodea.

Non  é  difícil  darse  conta  de  que  hai  unha  serie  de  nocións  preconcebidas,  quizais

facilitadas polo cine norteamericano e as novelas que nos introduciron no mundo dos boy

scouts  estadounidenses. Pois ben, a nosa primeira pregunta foi se alguén nos sabería

dicir  algo  acerca do termo  escultismo.  E  a  resposta,  unánime:  algo  relacionado coa

escultura, que ben seguro sería o que responderiamos a inmensa maioría. Ou no seu

defecto, a opción máis escollida foi dicir “que non tiñan nin idea”. Aquí vos deixamos o

vídeo que demostra a nosa experiencia.

https://www.youtube.com/watch?v=dxUVAychcno

E nós preguntámonos: que é o que falla? Será a falta de comunicación externa por parte

das asociacións, ou a falta de interese dos cidadáns nestas actividades? O que está claro

é que a realidade dos scouts é vista como algo que está moi lonxe de tocarnos a nós.

En vindeiros posts os meus compañeiros e eu encargarémonos de achegarvos o traballo

deste grupo, a resolución do enigma por parte dunha das participantes na asociación (que

é o escultismo), e máis material facilitado pola experiencia vivida co grupo Guía Vasco da

Ponte, o cal aínda estamos analizando e organizando. O venres teredes novidades!

IGLESIA CASTIÑEIRA, SILVIA 151.H03

(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/24/o-escultismo-algo-relacionado-coa-

escultura-non/)

https://www.youtube.com/watch?v=dxUVAychcno
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/24/o-escultismo-algo-relacionado-coa-escultura-non/
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/24/o-escultismo-algo-relacionado-coa-escultura-non/


O que o Movemento Scout protexe

12 de marzo

Ao  tratar  un  tema  como  o  dos  scouts,  directamente  relacionado  coa  infancia  e  a

xuventude, ao ser os máis novos os que conforman esta organización, este grupo ve

necesario explicar o contexto no que nos movemos. É dicir, dar unha pequena orientación

do que son os Dereitos dos Nenos. Consiste nun Tratado amparado polas Nacións Unidas

que establece cales son os dereitos que protexen a tódolos menores de 18 anos, así

como os deberes que están obrigados a cumprir.

Entre os puntos máis importantes, estarían o dereito á vida, á non-discriminación ou á

toma de decisións, por parte dun adulto ou organización encargada, que máis favoreza

ao neno, así como o respeto ás  opinións que transmita de xeito acorde á súa idade e

madurez e sempre que non atente contra outros dereitos. E o Movemento  Scout, como

organización que vela polo benestar e a boa formación e educación dos máis novos, está

intimamente  involucrado  en  todo  o  que  ten  que  ver  coa  protección  deses  dereitos.

Especialmente, o que recolle o dereito ao espacirmento, ao xogo e á participación en

actividades culturais e artísticas, o que vén sendo a verdadeira razón de ser da existencia

de dito Movemento.

A participación  xunto  coa  Organización  das  Nacións  Unidas  é  unha  das  actividades

fundamentais  dos  Scouts.  Ambos  pretenden  erradicar  o  traballo  infantil  e  previr

eficazmente  a  drogodependencia.  A concienciación  do  perigo  das  enfermidades  de

transmisión sexual, e especialmente do SIDA, ocupan gran parte do intento por mellorar a

calidade de vida e os sistemas de  saúde en tódolos países do mundo. Neste enlace

ofrécensenos as pautas de como a Asociación de  Scouts de España ASDE traballa na

protección  da  Convención  dos  Dereitos  do  Neno: http://www.scout.es/asde-y-el-dia-

mundial-de-la-infancia/.

Isto  quere dicir,  con respecto ao núcleo deste traballo,  que é a comunicación,  que o

Movemento Scout traballa alén dos seus. Pese a ser unha asociación pechada, en canto

ó alto nivel de fidelidade que se esixe aos seus compoñentes para favorecer o traballo en

grupo, tamén se move intensamente fóra dos “límites” que marcan as longas andainas, as

acampadas e as pañoletas. Tal e como nos afirmou unha das nosas scout entrevistada,

Uxía Cabaleiro, “a idea que se pretende acadar é a de facer unha sociedade mellor, onde

exista unha colaboración mutua, así como fomentar os valores que axuden a crear esa

sociedade mellor”.

http://www.scout.es/asde-y-el-dia-mundial-de-la-infancia/
http://www.scout.es/asde-y-el-dia-mundial-de-la-infancia/


En vindeiros posts profundizaremos na relación da infancia e da xuventude cos medios.

Tamén  falaremos  de  como  eses  medios  de  comunicación  retratan  ás  asociacións  e

organizacións como as Scout, e como ese retrato que se dá pode influir na visión que a

sociedade ten acerca do escultismo.

GRUPO 151.H00

GÓMEZ CASTRO, DAVID 151.H01

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, AIDA 151.H02

IGLESIA CASTIÑEIRA, SILVIA 151.H03

LAREO VILELA, LIDIA 151.H04

(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/12/o-que-o-movemento-scout-protexe/)

O escultismo en Galicia

24 de marzo

Como xa dixemos anteriormente, o movemento scout naceu a comezos do século XX,

coa figura de Baden-Powell como cabeza visible e principal impulsor do escultismo.

A España, e concretamente a Galicia, non tardou moito máis en chegar. No ano 1920

fúndase  en  Ferrol  o  Primeiro  Consello  Local  dos  Exploradores,  baixo  o  mando  de

Emiliano Balás: o grupo 19. Xa dende os seus comezos tivo unha gran acollida, chegando

a  contar  con  máis  de  300  rapaces  voluntarios  a  pesar  das  difíciles  etapas  que  se

aveciñaban. A duras penas foi sobrevivindo durante a Guerra Civil, con notables baixas

dentro da asociación.

No ano 1940, xa cun sistema totalmente diferente ó existente nos seus inicios, unha Orde

Circular enviada polo Ministerio da Gobernación obriga a suspender tódalas actividades

que estaba a realizar a Asociación Nacional de Exploradores. Comezaba deste xeito un

período  de  espera  polo  rexurdimento  da  actividade  escultista,  aínda  que  con  moitos

intentos de retorno nese intervalo de tempo.

Xa no ano 62 formalízanse e dáselles forma a eses intentos de regreso, comezando a

cristalizarse  os  primeiros  grupos  scout  en  Galicia  como  tal.  Dez  anos  máis  tarde,  o

movemento é ramificado en dous: en escultismo laico e en escultismo católico. En canto

ao primeiro, Galicia conta na actualidade con seis agrupacións escultistas laicas.

Considérase que a primeira en nacer foi a xa mencionada Grupo 19, que conta cunhas

raíces que proceden da década de 1920.

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/12/o-que-o-movemento-scout-protexe/


Logo da caída da dictadura, a actividade scout é retomada con máis forza que nunca,

sendo unha época na que fructiferan numerosos grupos de rapaces con intención de

realizar tarefas coas que aprender e divertirse ao mesmo tempo. Destes, sobreviven o

Grupo  Scout  Chan,  nacido  en  Santiago  de  Compostela  no  1975,  o  Grupo  Scout

Semente na Coruña un ano máis tarde, o Grupo Scout Hércules, na mesma cidade no

1977.

Xa en 1985 aparece en Ferrol a asociación protagonista en tódolos nosos posts, o Grupo

Scout Guía Vasco da Ponte.  E moi recentemente, comeza a súa andaina en Lugo o

Grupo Scout Tesela no ano 2014.

Todos eles pertencen a ASDE Galicia, pero o fundamental é que teñen o propósito de

acadar unha mellor convivencia en sociedade, algo que se debe aprender dende ben

novos e que non se debe esquecer aínda que se madure.

IGLESIA CASTIÑEIRA, SILVIA 151.H03

(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/24/o-escultismo-en-galicia/)

Para  a  escolla  destes  3  posts  baseámonos  nas  palabras  clave  arredor  das que nos

movemos durante toda o proceso de traballo. Unha das cuestións clave que plantexamos

dende o comezo para crear incertidume e chamar a atención dos compañeiros foi a de

que é o escultismo. Ademais, queriamos saber se era un vocablo de dominio público ou

non, por iso plantexamoslle a pregunta a distintas persoas alleas ao tema, a priori,  e

subimos o vídeo ao blog. Desta forma, os compañeiros puideron comentar sobre o tema

e, nos seguintes posts, xa lles explicamos o significado de escultismo. Así, conformamos

un  marco  terminolóxico  no  que  se  pode  situar  todo  aquel  que  estivese  perdido  nun

primeiro momento porque pensara que a palabra “escultismo” era algo relacionado coa

“escultura”.

A nosa  andaina  continuou  definindo  os  obxectivos  que  persiguen  as  asociacións  de

scouts como a que colaborou con nós (Grupo Scout Guiía Vasco da Ponte),  que é a

preservación  dos  dereitos  dos  máis  novos,  así  como  a  inculcación  dos  valores

promovidos  por  Baden-Powell  alá  polos  comezos  do  século  XXl.  É  por  isto  que

consideramos este post outro dos eixos principais da nosa labor. Falar do que se inculca

dende  estas  asociacións  axuda  a  que  a  xente  que  descoñecía  a  súa  existencia,

comprenda a boa labor social que están levando a cabo. 

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/24/o-escultismo-en-galicia/


Por último, optamos por romper con esa idea imperante de que so existen os Boy Scouts

de América, cando en realidade os temos moito máis preto e bastante afastados desa

imaxe que todos tiñamos na cabeza nun primerio momento. É por isto que eliximos como

terceiro  eixo  un  post  no  que  falamos  dos  scouts  galegos.  Porque  en  Galicia  hai

numerosas asociacións,  tanto  laicas  coma católicas,  e  todas elas comprometidas cos

valores do movemento. En concreto, a que nos eliximos como protagonista provén de

Ferrol,  por  ser  un  grupo  que  dende  o  primeiro  momento  se  mostrou  completamente

disposto  a  colaborar  no  noso  traballo  e  a  proporcionarnos  tódala  información  que

puidésemos precisar, así como pola cercanía xeográfica, acrecentada polo feito de que

unha das integrantes do noso grupo é da zona anteriormente citada. Así, tamén tratamos

de amosar que todo o que estea interesado nestas actividades, non ten que ir moi lonxe

para atopalas, porque, como diciamos, non so en Estados Unidos hai scouts. 

Por todo isto, vemos necesario que se den a coñecer, eliminando así certos estigmas

tradicionais e non demasiado precisos, por non decir nada precisos: como se dicía nalgún

comentario, tiñase a sensación de que os scouts baseaban as súas actividades en facer

fogatas, vender galletas polas portas das casas do barrio máis achegado, e rezar. Sobre

todo, rezar moito. Neste caso traballamos cunha asociación que é completamente laica,

algo  que  non  debería  supór  unha  novidade.  E  non  só  eliminándoos,  senón  que

sustituíndoos por uns novos e máis axustados á realidade dos scouts do século XXI: uns

scouts que non exclúen por ningún motivo sexual, relixioso ou racial, entre outros. Uns

scouts que prestan a súa axuda mutuamente, que aprenden a convivir en sociedade, a

ser mellores cidadáns, a colaborar, así coma o verdadeiro significado da palabra amizade

e do termo compromiso, con todo o que elo conleva.

1.2. 4 Comentarios realizados e 4 comentarios recibidos

COMENTARIOS RECIBIDOS

A continuación, incluimos os comentarios recibidos (en imaxes) e os enlaces que levan ao

post orixinal no que se escribiron. Estes catro comentarios foron elixidos por un motivo

concreto, porque cremos que definen ben o que se tratou de facer ao longo de todas

estas semanas, a evolución do traballo e a repercusión que tivo nos nosos compañeiros. 



O primeiro comentario  escollido corresponde a un deixado por Carmen Rapado. Este

pareceunos interesante porque nel, a nosa compañeira reclamaba que se explicara o que

é o “escultismo”, e a esta reclamación lle respostamos nos seguintes posts. Ademais, no

seu comentario fai ver que estaba interesada no tema e que estivo investigando nel, o cal

reflicte un traballo de fondo. 

Outro comentario que nos gustou foi o da compañeira Linda Pipkova. En primeiro lugar,

porque toca o tema dos tópicos scouts,  que tantas veces temos mencionado nós. En

segundo lugar, fala da acción social dos scouts, de que son algo máis que o tópico de ir

vendendo  galletas  de  porta  en  porta.  E  por  último,  porque  nel  fala  da  súa  propia

experiencia como membro dun grupo scout na República Checa (o seu país), o que dá

máis forza ao noso argumento de que os scouts están en todo o mundo, pese a que os

máis coñecidos sexan os estadounidenses. 

Outro dos eixos sobre o que xira este traballo é o da educación. Debido a que a temática

na que se inclúe este traballo é a de infancia e xuventude, é lóxico tratalo. Nun post no

que falabamos de educación, a nosa compañeira Irma Rivera falounos dun interesante

modelo educativo, a pedagoxía Waldorf. Cada día máis coñecida (como os scouts), este

tipo de ensinanza trata de dar máis importancia a aspectos que na educación reglada

quedan relegados, como son a pintura, a música, o teatro…, deixando que os nenos se

desenvolvan  ao  seu  ritmo.  Famosos  como  Harrison  Ford,  Jennifer  Aniston  ou  Clint

Eastwood apoian este tipo de ensinanza. 

Por último, un comentario que nos chamou a atención tanto polo seu contido, como polo

documentado que estaba e pola súa extensión foi o de Cristina Pérez Marquina. No post

no que se deixou este comentario,  falabamos da parte do escultismo relacionada coa

muller, pois moitas veces a figura dos scouts está ligada ao home. No seu comentario,

Cristina comparte con nós a historia de dúas mulleres europeas que, enfrontándose á

realidade do seu tempo, destacaron en experiencias de guidismo. Isto acompáñao dos

enlaces, co que é un comentario completo, interesante e digno de ser destacado. 



(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/16/proyecto-grupo-scouts/#comments)

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/16/proyecto-grupo-scouts/#comments


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/27/el-escultismo-una-forma-de-

vida/#comments)

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/27/el-escultismo-una-forma-de-vida/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/27/el-escultismo-una-forma-de-vida/#comments


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/19/ensename-pero-bonito/#comment-

16006) 

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/19/ensename-pero-bonito/#comment-16006
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/19/ensename-pero-bonito/#comment-16006


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/10/little-ship/#comment-16428) 

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/10/little-ship/#comment-16428


COMENTARIOS REALIZADOS

A elección dos comentarios que foron realizados por este grupo baséase no nivel  de

implicación ou relación que exista entre o tema comentado e o noso propio tema, así

como a trascendencia que pode ter no noso futuro laboral, tendo en conta que somos,

ante todo, estudantes de xornalismo.

No  primeiro  caso,  Aida  deixa  constancia  do  seu  interese  no  traballo  dos  nosos

compañeiros, dado que era un tema de infancia e xuventude, ao igual que o noso. O trato

cos máis  novos era  un punto  común,  gracias  ao cal  se  podían achegar  posturas  ou

experiencias como complemento, tanto para o proxecto dun grupo como do outro.

En canto ao segundo comentario, realizado por Lidia, refírese a un tema que nos toca moi

de preto, no persoal, no académico e no que respecta á esencia e fío condutor desta

materia: a comunicación dentro dos grupos de investigación, concretamente na USC. Pois

de  nada  serve  a  investigación  se  non  chega  a  ser  recoñecida  nunca,  e  o  seu

recoñecemento só se pode acadar  mediante o proceso comunicativo cara o resto da

cidadanía. É por isto que eliximos este comentario. 

A terceira das nosas eleccións é un comentario realizado por Silvia, fundamentalmente,

por tratar un tema que nos toca máis de preto que ningún outro: o futuro do xornalismo.

Neste caso, tratábase da supervivencia do periodismo tradicional fronte á “ameaza” que

lle pode supór o dixital. Non é algo que estivese especificamente relacionado co traballo

do  noso  grupo,  pero  si  cremos  que  é  algo  de  especial  relevancia  para  nós  como

estudantes, ante todo, de xornalismo.

Respecto á nosa última elección, sucede o mesmo que co anterior. É un comentario de

David que fai referencia ao tema que máis preto nos queda: o xornalismo e a actuación de

moitos medios dentro dese campo. Información e opinión teñen suficientes diferenzas

como para non ter que mesturarse nunca. En canto ao noso traballo, procuramos deixar

ben  diferenciados  ambos  conceptos  en  cada  un  dos  nosos  posts,  coa  fin  de  evitar

confusións. 



(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/24/como-es-una-casa-familia/#comments)

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/02/24/como-es-una-casa-familia/#comments


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/09/de-ciencia-sociedade-e-

xornalistas/#comments) 

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/09/de-ciencia-sociedade-e-xornalistas/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/09/de-ciencia-sociedade-e-xornalistas/#comments


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/07/traballamos-co-publico/#comments)

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/04/07/traballamos-co-publico/#comments


(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/09/como-tratan-os-xornalistas-a-

informacion/#comment-15399)

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/09/como-tratan-os-xornalistas-a-informacion/#comment-15399
https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/09/como-tratan-os-xornalistas-a-informacion/#comment-15399


2. Intercambio de Lecturas Recomendadas

No  post  publicado  o  2  de  marzo  polo  noso  compañeiro  David  Gómez  Castro

(https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/02/que-soy/)  faciamos referencia a unha

das  lecturas  realizadas  nesta  asignatura,  a  de  “Los  imaginarios  sociales  en  la

Comunicación Interpersonal” de Salvador Moreno. Desta forma, relacionabamos unha cita

extraída dese texto co tema dos scouts. “A partir de creencias, ideas y valores podemos

tener diferentes interpretaciones de una situación humana y, por consiguiente, maneras

diferentes  de  comunicarnos  y  actuar”,  é  dicir,  segundo  os  valores  que  nos  sexan

inculcados,  segundo  as  situacións  que  nos  rodeen  ou  teñan  rodeado,  as  relacións

interpersoais que se sucedan van ser diferentes. Os valores dos scouts, do escultismo,

fan que, como dicimos no post, ser scout sexa unha forma de vida que determine un xeito

de enfrontarse a situacións do día a día. 

Outra das lecturas propostas que ten certa relación co noso traballo, desta volta en vídeo,

é o filme Local Hero. En concreto, un dos eixos importantes, a tecnoloxía. Facendo un

símil con dita película, cando o protagonista chega a Escocia, é coma cando os scouts

van de ruta, as tecnoloxías, todas as comodidades do día a día quedan apartadas. Non

hai  móbiles, non hai  unha constante interacción online. É o momento de convivir  coa

xente que lles rodea (igual co que sucede en Local Hero) e sacar unha lección diso. 

O noso  método  de  traballo  garda  en  todo  momento  estreita  relación  co  descrito  por

Ryszard Kapuscinsky no seu libro “Los cínicos no sirven para este oficio”, lido por Aida .

Dicía o autor polaco que un xornalista non debe falar nin escribir sobre algo ou alguén co

que non se teña compartido nin un só minuto de vida. Neste senso, o noso traballo de

campo, baseado na integración no contexto da comunidade do grupo scout Guía Vasco

da  Ponte  cumpre  co  estipulado.  Ademáis,  este  mesmo  autor  sinalaba  os  prexuízos

individuais de cadaquén como un sesgo á hora de interpretar a información que outros

-condicionados, ademáis, polos seus prexuízos propios- lles proporcionan. É por isto polo

que nós, como grupo, comezamos derrubando inicialmente os nosos propios prexuízos

sobre o mundo scout para, a posteriori, proceder a derrubar os que tiña asimilados o resto

da clase.  Polo  que estes  nos levan contado nos comentarios,  parece que demos co

obxectivo a acadar. 

https://comunepersoal.wordpress.com/2015/03/02/que-soy/


Á hora de traballar con grupos scout, os conceptos que manexamos nesta materia cobran

máis sentido se cabe, posto que eses grupos sostéñense a base dunha estreita relación

entre os membros que forma a rede sobre a que descansan os principios de colaboración

e axuda mutua. Isto, vese especialmente reflectido no filme visionado por Silvia, “Caro

diario”, no que nun dos capítulos existía unha vila na que ningún dos seus veciños se

relacionaba entre si, co que xamais se chegaría a unha sociedade, nin sequera achegarse

a  selo.  A comunicación  que  existe  entre  un  grupo,  así  como  cos  demais  grupos,  é

indispensable para o intercambio de información ou para que chegue a existir un certo

grao de confianza. Se por algo se caracterizan os scouts cos que tratamos é porque, por

riba de ser membros dunha mesma organización, úneos sobre todo uns fortes lazos de

compañeirismo e cooperación, precisamente porque existe esa comunicación fluída.

'Stories We Tell' é unha das películas recomendadas que pode ser relacionada co tema

dos scouts, no sentido da unidade grupal e do compañeirismo. Os diferentes puntos de

vista para trazar unha historia poden ser relacionados cos scouts, que forman un grupo

unido, que coas discrepancias típicas de calquera comunidade, conseguen estar unidos

ante  todo  tipo  de  contratempos.  Na  película  todos  os  entrevistados  formaban  unha

comunidade, na que todos ou case todos se coñecían, ao igual que os scouts, que crean

unha comunidade, un grupo de amigos no que traballan, loitan e colaboran, pero sempre

baixo a unidade. Xuntos tamén crean unha historia común, xuntos, coas súas diferenzas,

coa súa forma de ser, crean unha unión perfecta como na película, na que opinión de

todas as persoas que son entrevistadas durante a duración da película se complementan

de forma fantástica a unha coa outra.

Se  ben  é  certo  que  con  estas  lecturas  realizadas  conseguimos,  todos  nós,  afianzar

determinados conceptos que non estaban aclarados totalmente, coa axuda e as ideas de

todos os compañeiros. Isto reflectiuse directamente no blog, pois dado que eses termos

estaban, na súa maioría, estreitamente ligados co tema que nós tratabamos, puidemos

falar  con  máis  propiedade  e  así  transmitir  a  mensaxe  que  pretendiamos  con  maior

precisión.


