
LA TENDA 

E::s el serve; del Moviment per a posar a l'abast dels nos¡r-es nois: 

I 'unilor-me 

equipament persona! 

publicacions escoltes 

en les m!llors condicions de qualitat I preu. 

LA TENDA és de tots, TOTS hem d'anar a LA TENDA 

éL'acceptac!6 I co!.laboraci6 de tots en/or-teix el Moviment en ets seus va

':i Ior-s comun!lar-ls, encloent-hi els socials I econòmics. 

També hi trobareu: 
:-·: 

'} armònlques, discs Coral Sani Jordi, planells Alpln<'l, 

ll!br-es - novetat: "ESCRITS DE MN. BATLLE" 

material d'escalada HQUER", etc, 

LA TENDA està lnstal.lada a la 

CENTRAL COOPERATIVA- Auziàs March, 16-18 

Horari: de 9 a 2 1 de 4 130 a 6 (Dissabtes, 6'30) 

Es fan enviaments contra r-eembors 

M. S. C. MINYONS ESCOLTES 

DELEGACIONS DIOCESANES DE BARCELONA-GIRONA-VIC 

Circular del me,; de Març del 1967 
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és a flor de pell, no surava aixf en la 
poguem aprofundir al màxim la seva !l
és dWcil I que àdhuc en algunes de !es 

ntar-lo, han d'aparèixer lnevltablemenl
~--no hi poguem estar d'acord. Tant se val. El Que &s Important és que sapi
-guem aprofitar-nos d'aquesta primera aparlcl6 en la bibliografia, perquè ofe
reix prous elemen!s. 

El llibre, 1enlnt en compte la saleec!6 dels escrits, és molt entenedor pels e§_ 

coltes. Potser més endavant seria bó de donar-ne una saleedó menys !ami
llar, en l'aspecle escolta, l més universal perquè els qui no coneixen l"es
collisme no linguessln el per!!! de perdre-s'hi, Ara però, creiem que podem 
estar-ne molt conlenls i re!lerar el nos1ra agralrnenl a en Jordi GaH I I'Edl
wrtal Estela. 

Una remarca final, Potser algú, dels més antics, no haurà troba! el Mossèn 
que esperava. Es moll lÒgic. Cuan un mestra se'ns en va, cada ú en guar
da una Imatge I un retrat. En donar-nos-el a conèixer un altre prasenlador, 
que no sóm nosallres mateixos, és lÒgic que la lmalge no colncldeixl exacla
ment amb la nostra, Per ai,;Ò diu sincerament en Jordi GaH qua el menys IJU 
portant del llibre és la seva presentació. Qua al que té Interès són als es
crits da Mossèn. No obs!ant, llegiu-vos la presentació, !eu-na crítica I d'a
quest contrast treureu més profit del Mossèn Batlle directe dels escrits, 

!!MANS HÀBILS" 

Albert Boekho!l - Ed. Vllamala, 

Josep M$ Martorell 

Comi s sari Genera! 

En aquest llibre, dedicat als trebells de plonerlsme, hi trobareu dues 
ban diferents, La primera parla de Ioles las 6!nes del pioner (utilitat, 
trucd6, manteniment, etc.) I dóna a conèixer les diferents menes de 
La segona, mostra un bon nombra de projactes de real!zaclons de tota 
na, .donant re!erèncles prou precises de disseny I construcciÓ, 

parts 
cons-
!usia, 
me-

La primera part és molt lnlaressanl: per la qual!lat de les Indicacions que la 
sobre ceda etna I per la prac!ssló dels detalls I da les !!,lustracions. Trlieta 
de manara moll completa lot el que as relaciona amb !ss sines 1 las Justes: al 
que en dirrem el punt de partença. 

La segona part, en canvi, fa senllr al pas dels anys (la traducció catalana 
's'ha tei de la novena edlc!ó), Els projectes d'lnstal.lació Pr.oposats són una 
-mica recarrega ls, barrocs, d!Hcllmant realitzables amb la fusta que hom pot 
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. 1 els pioners han de !robar una mp crac que avu 
disposar actualment en un ca · 

1 1 M•!grat aixÒ hi trobareu quan-

' 

¡ ¡ · més Junc ona • ' , 
Unia de disseny m s s mp a 1 • m treballs da perleecionamant t,.c-
tl1at de petits trucs par al conJort d ~n ea p, 
n!c 1 mil camins obarls a la Jmaglnac•Ó · 

Joaquim mc, FraneK 
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