
Fo. molt de temp::;~ en un 
lluny d'aqu{~ hi havia 
mdquina que regulava 
del temps. 
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" UNA NIT POT SORTIR EL SOL " 

starring: equips de Demarcae1:ó; Subdemarcaeió t- sector. 

guest stars: Caps experimentats. 

guió: lectura esperançada de la hietória (s'entregard en 

fascicles posteriors). 

direcció (democràtica): equips pedagógie i de FO. CA. 

rodada als estudis del Debat dels Mêtodes. 

exteriors: La Riba (Tarragona) del 23 al 26 de març de J!JïB, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

viJ. invitació l detalls en fulls anexos l trameses que 

seguiran. 

·,-___ _ 



111 UNA NIT POT SORTIR EL SOL 11 /El que en diem nosaltres 

"Una nit pot sortir el sol" és un conte que comença en 
un paf. s~ lluny d 'aqui, on hi h:xvia una màquina que reguZava 
eZ pas deZ temps ..• 

Ss un conte, Pa!'Ò, aue encara no està escrit deZ tot. - . 
I no està escrit deZ tot perquè eZs seus protagonistes, 

que ja tenen nom i cognom, no Z'han viscut encara. 

"Una nit pot sortir el sol'' és una invocació. 

Invoca el que podria succeir en un paia, prop d'aqui~ 
si eZs protagonistes del conte apareguessin a regular eZ pas 
de Z temps. 

Si fócsin capaços de concretar les seves esperances en 
el seu traball. 

Perquè "Una nit pot sortir el sol" és també un treball-. 

Es un treball intens, però pausat. 

Es un treball que demana de cada protagonista deZ conte 
la seva imag·Dnació, la seva f€., la seva comprensió, la seva 
experiència •.• 

/Ss un treball- que demana de co.da protagonista deZ conte 
que es decideixi a ésser. 

Perquè) sabeu?, 11Una nit pot sortir eZ soZ" podria es
devenir una llegenda. 



QUE EN DIU LA PREMSA DE "UNA NIT POT SORTIR EL SOL" 
"Utia interesante expE<:r>iencia que pone de manifies'to la urgencia de que Zas fUerzas progresistas mantengan la iniciativa en el aatual proeeso de c.onsolidaciór. demoor&tiaa" 

TRIUNFO, 5 de febrer, 

"El centralisme baroelowt està aprenent a disfressar-se i es des plaça a comarques tarragonines, com ho feia el senador Portabel1a a Paris, per seguir mantenint eZ control real de la situaei6 11
• 

PREStNCIA, 10 de febrer. 
11Poeitivo expe1'imento de inseraión de sesiones de trabajo en un marco natural. El aprovechamiento de Zas energ!as eólicas de la Conca de Barberà en benficio de una pedagogia de base y no ela-sis ta". 

AJOBLANCO, 3 de febrer. 
11La reouperaoión y la po·tencia·ción de lo imaginaria sirven en "Una nit pot sortir el sol" a la reareaaión de una .pedagogia basada en la aonsolidación de los proyeatos propios de los niños y adol~saentes~ entendidos como telón de fondo de una educación del caracter~ de la iniciativa~ ·del esp{ritu critico~ del ci-. " vtsmo . .. 

CUADERNOS DE PEDAGOGIA, gener 78. 

fiEls actes programats per al ritual estètic-art{stic "Una nit pot sortir el sol 11 ens ofereixen ta visió d'un escoltisme reno vat~ que pot tor>n·ar a serVi!' el pu.is com ho fet: de bell antuvi. Una primera fase de revisió de ta p¡-·1otioa eduvativa actual do narà pas a la creació d'una m{tioa que serveixi de suport a una nova proposta pedaç;àgica 11
• 

SERRA D'OR, gf$ner 78. 

11La Catalogne~ ae su1'prenant petit pays qui rassemb·le des mani festations de plus d'un million de pe1'sonnes~ nous épate à nouveau avec la plus importante des initiatives de renouvellement pédagogique. 11Una nit pot sortir el sol" (le soleil peut se lever un soir) est le paint de départ d'un nouveau scoutisme qui va impaate1' l'EuPope•. 
LE MONDE, 11 de febrer. 



, 
UNA NIT POT SORTIR EL SOL 

-Camp de Pasqua 1978-

Prediccions astrològiques 

MINYONS ESCOLTES/GUIES SANT 

JORDI DE CATALUNYA 

PLA DE TREBALL 

Hi ha previstos cinc eclipses o sessions de treball que 
es duran a terme separadament per branques i que, segons assenya
lin els horòscops, s'alternaran amb ronC~lles interconstel.la
cions. 

Dijous 23 vespre 

Divendres 24 mati 

tarda 

Dissabte 25 

Diumenge 26 mati 

tarda 

Rondalla. Organització d;l Camp. Celebra 
ci6. Es importantíssim ser-hi des d'aquêst 
moment. 

Eclipse nQ 1: la vida a les Unitats. 

Discus_i6 sistemàtica per a posar en ordre 
els elements que defineixen un marc de 
vida de les unitats de cada branca. 

Eclipse nQ 2~ nous projectes. 

Estudi d'un inventari de possibilitats 
d'activitilts al cau i al camp, i d 1 una 
llista de noves accions, operacions i em 
preses. 

Estudi de reportatges d'empresas. 

Eclipse nQ 3: Tot el dia destinat a plan
tejar-se quin podria ser el fons rnftic i 
imaginatiu de l'aventura que proposem 
viure. als nois i noies. 

Invenció i representació d'un conte o dj 
una situació per acaaa branca. 

Sortida del sol? 

Eclipse nQ 4~ Revisi6 dels rituals nece
ssaris per a la vida i la consolidació 

"dels grups: promesa, constatació del pro 
grés·, adquisisció de responsabilitats, -
festes, etc. 

Invenció i estudi dG signes. 

Eclipse nQ s~ Estudi i crftica d'una no
va proposta de sistema de progressió pe~ 
senal dels nois i noies en l'escoltisme. 


