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Sota aquest lema i gairebé com_ a cloenda d'aquest any d'homenatge a Mossèn Antoni Batlle, l'ASSOCIA

CIÓ CATALANA D'ESCOLTISME i el GUIATGE CATALÀ havien convocat a Montserrat a unes 250 

persones {el local no donava per més) a un acte d'afirmació de l'escoltisme català de cara al futur del nostre 

país. El plat fort: el Manifest que llegí la nostra M. Teresa Olivella (en una propera Circular sortirà aquest 

text} ¡ també l'exposició que féu en Jordi Martorell de la trajectòria i el servei concrets que l'escoltisme ha 

fet a Catalunya des dels seus inicis. Representacions importants del país i una significativa representació de 

.. l'escoltisme i el guiatge europeus, a més del Secretari General de la C.LC.S., Manu Lousberg, expressaven 

',. amb la seva presència i tambê de paraula !a seva confiança en el servei que ha de fer en el futur l'escoltisme 

"'català como ho ha fet, indiscutiblement, en el passat. C!oguê l'acte, en nom de les institucions del país, el 

Pare Abat Cassià assenyalant els punts de referència que cal tenir presents en l'avenir. Un fet important que 

el novell diari "AVUI" i a!tres_han ressenyat i que tots els Escoltes i Guies de Catalunya hem de fer ben 

Extreiem del Manifest llegit els punts principals: 

Des del punt de vista socio-po/ltic, cal que l'escoltisme trobi un lloc de ple dret entre el teixit d'institucions 

i estructures del nostre "col-lectiu el vic". Això vol dir: evitar la possible marginació de fes nostres Associa· 

cians de la resta d'institucions, entitats ¡-grups que constitueixen la base activa de la nostra societat i que 

fan possible que aquesta sigui una realitat viva i no pas una pura coexistència d'individus. 

aquesta situació l'aconseguirem si sabem comprometre'ns, fins on ens sigui possible i lògic, amb fes 

· col-lectives del nostre poble ~~ simuttaniament, mostrar com sabem fer eficaçment la tasca 

de futurs ciutadans lliures. 

compram/s de les Associacions serà, però, diferent del que, a nivell personal, aniran prenent els responsa

adults de les mateixes. Efectivament, mentre que, com a institució clvica i educativa l'escoltisme es pot 

co•np•ro.m••tre en la lluita per la consecució d'objectius generats i unitaris, el pluralisme d'opcions concretes 

farà present entre els Caps i Responsables més enllà dels objectius generals esmentats. 

farà necessari un esforç suplementari en l'educació de tots els qui dintre de l'escoltisme són "els 

per tal que la seva assumpció de compromisos polftics pugui ser feta en la necessària maduresa i 

evitant caure en el que algunes vegades ha volgut Ser politització irracional. Aquesta no ha de tenir 

nosaltres si sabem donar als nostres joves els elements que tot moviment educatiu ha de poder 

perquè cadascú d'ells arribi on cregui convenient sense radicalismes innecessaris, en un clima de 

i naturalitat, i sense condicionar per_ això l'educació en la lfibertat dels nois i de les noies de les 

altre costat és necessari un esforÇ real per adequar el nóstre· escoltisme als ambients més Populars, 

w·de/s quals hem de trobar amb preferència la nostra raó de ser. Efect/vament, la necessitat d'un estri 

és més palesa allà on no arriben encara els beneficis incerts d'uns recursos intel-/ectuals i econò

són només patrimoni de les classes socials privilegiades. Es a dir, parlem dels barris de les grans 

les viles i pobles de les comarques arreu del pa(s. 
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A començaments del curs 1975-76, va constituir-se 
un Equip Pedagògic al servei de l'Escoltisme. 

A aquest equip se li va encomanar la tasca de 
suplir temporalment"""tà ili'e)i'IStêi1Cl8Cf~eqUiR1'.'~!Je 
Biàn-ca-· i fa'· d'Ern·geQar·tlna revfSíC{CíEnrmêtOCièS'"a~
túal mer1 t v fQe'~~~1li:R~~~!~J=~-OOC'~~C-0:"'COCOC:'=-oc.,,O'."C-_:o> 

..__, __ 

Amb aquest escrit pretenem oferir els resultats 
d'un any de del1berac1ons que, com ho veureu, es 
concreten en un programa de debat molt ampli so
bre l'educació que el Moviment ha d'oferir. 

La nostra feina ha estat molt lenta fins al moment 
present -juny 76- degut principalment a dues 
raons: 

Primerament, la necessitat de conèixer-se i 
posar-se d'acord sobre alguns punts bàsics 
els diferents membres de l'equip que, si bé 
compleixen la doble condició de comptar 
amb una pràctica professional·en el camp 
de l'educació i la d'haver passat per l'Escol
tisme en algun moment o altre de la seva 
vida, són persones diverses. 

En segon lloc, la dificultat de trobar una 
manera adient d'ésser útils en un doble 
front ja que, d'una banda. se'ns demanaven 
actuacions concretes de supor_t a trobades 
de Caps i, sirr'lultàniament, preteníem sen
tar les bases d'una actuació a'rñèS llafg têr-__. .. -=-~~-··-~=--·-"='"·'"'· "• - ,,.. -•.om-- -• --,_,- ',.,"-CC• 

mm i que fes possible fff€Ctliaf" els retocs ne-
cessafiS~ara Pe<Jagog-¡a-~e¡ mo~·¡ ~~n-t :a '~rCiê 
1JO<fêr~-ao·n;itt¡: una·maro~~CQfie_·r~:ncT~ :eh-~er 
séu-~co-n¡ u rlt, u na, ITtS]'Clf"ff€ Xft) ( fFta.t'.( f~paCi
ta'tèfa-d8ptació il (;ada- situac16" òJñc·reúi' 
un·a certa estabith8t. - ---~-- --

L'Equip Pedagògic optà des del primer moment per 
donar una prioritat a aquesta segona línia de tre· 
ba!!, gens espectacular, però que ens donava pro
gressivament una seguretat sobre el que anàvem re
flexionant, i, a poc a- poc, anà esbossant un 
projecte que, aclarit, debatut i ampliat durant !'As
semblea General del Moviment, va ésser aprovat per 
aquesta. 

Et document redactat a l'Assemblea és el següent: 
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Consideracions: 

L'Escoltisme ha passat d'una época· _en· 
mètodes eren molt minuciosament ·de·fiòit;:. 
una altra en quê només ho són vagament. ~~~~:;~] 
fet crea dificultats pràctiques i problemes r 

titat. 

• Els ·protagonistes de l'educació que es fa 
celtisme són -a més a més dels nois i no•ie1;-, 
Caps (i no, com podria Semblar en la rlOstr'a···· 
tica, els equips generals del moviment). 
Són, dQ_tlCS, els Caps els que han de tenir 
rrera~P3ra1illfl~n fà"OêfH1ièiéf aers méiOdé"S~-. 

,. -- -""""' .-, ",~-~""~·-e=,~• 

Propostes 

1.3 Obrir un període de debat dels mètodes. ___ -,·,, ,.; 

2.3 Que en aquesta revisió hi intervinguin dos llocs 
de treball: 

1.er El Moviment -a través dels seus equips 
generals especialitzats- recollint i inter~ 

pretant una història i promovent una 
crítica de les realitats actuals mitjançant 
l'aportació dels elements psicopedagògics 
pertinents. 

z.on Els Caps, participant des del seu Agrupa· 
ment o altra instància (FOCA, Subde· 
marcació ... ), en un debat que serveixi 
per a: 

1.er Efectuar una reflexió crítica sobre 
les propostes metodològiques vin· 
gudes des de dalt que contribueixi 
a matisar-les i a fer-les més preci· 
ses. 

2.0 n Portant a terme en la seva pràctica 
habitual una recerca de les millors 
formes de realització de l'escoltis· 
me en el lloc on treballa i fent eó· 
rrer la interpretació que donen a la 
seva experiència. 

3.3 Que aquest període de revisió dels mètodes 
acabi amb la definició d'unes opcions per a 
cada Branca -opcions justificades per ~iferèn· 
cies sociològiques o ambientals- i no d'un mè· 
tode únic. 

4.8 Que tot i acceptant la possibilitat de diverses 
opcions per a una sola Branca, cada opció siQui 
definida d'una forma suficientment precisa 
perquè els Caps trobin en el mètode les refe
rències concretes que els seran necessàries. i 

És sobre la base d'aquest document, que pretenem 
orientar la nostra actuació futura i, per aqUest 
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voldrlem insistir-hi ja que, com succeeix gai~ 
sempre que es redacta un document, es perden 

molt rics de la realitat que l'ha fet néixer. 
-les línies que segueixen s'hi barrejaran aporta

de l'Assemblea i. reflexions -unànimes o no

has¡udes a l'Equip Pedagògic: 

Els Ca[3s es troben amb munts de dificultats 

reals per a dur a terme una gestió de les seves 

Unitats que els satisfaci. 

bon nombre de Caps tenen la sensació que 
que el Moviment els forneix en aquest sen

és mínim i es limita a qüestions que, general-

D'altra banda, i mitjançant les xerrades o en
trevistes informals que alguns membres de !'E
quip Pedagògic hem tingut amb Caps concrets, 

hem conclòs que aquests Caps estan fent el mi

llor que poden fer en !es circumstàncies en què 

es troben. 

Però ho fan culpabilitzats: "no estem educant", 

"no seguim el mètode", "ja entenem la teoria, 
però no som capaços de dur-la a la pràcti

ca", etc. 

2. Aquestes constatacions ens han portat a consi
derar algunes qüestions que voldriem fer públi
ques: 

Quines són !es circumstàncies que envolten 
els Caps? Són gent jove -és a dir amb una 
problemàtica bàsica i una capacitat de raona
ment idèntica a la de la gent adulta de la 
nostra societat- només que amb una menor 
experiència, fet del qual no se'ls pot culpar i 

del qual no ha de fer-se ús per a convèncer
los. Són una gent de la qual, a priori, no pot 
dir-se que tinguin una formació pedagògica 
sòlida -i ês difícil que la tinguin donades les 
condicions de voluntarietat del seu servei- i 
hom dubta que aquesta formació sigui essen
cial. Perquè, d'altra banda, són uns nois i 
unes noies que han vist la possibilitat i l'inte
rès d'intentar ajudar a altres més joves esta-
blint amb ells una comunicació que revertei
xi en un profit recíproc. I això sí que és 
essenciaL 

L'element que, al meu entendre -i aqui no 
vull involucrar a la totalitat de l'Equip Peda
gògic-, contribueix a complicar la seva. situa

ció, és el fet que d'alguna manera.~sc;ó~n.:.;'?=, 

nar amb una pressió ideològica que té lloc a 
diversos tipus de trobades. 

És a dir, i repeteixo que el que diré ês única
ment repre_sentatiu de la meva opinió, els 
Caps són una gent a qui se'ls ha encomanat, 
amb l'argument d'una voluntarietat que tam
bé podríem discutir, que transmetin un con
juryt de vivències tot utilitzant uns mecanis
mes metodològics elaborats per les Branques. 
I això sense prestar-los un ajut pedagògic 

reaL 

Aquesta situació no pot dur, sense greus difi
cultats o en casos excepcionals, a l'establi
ment d'una bona comunicació Caps-nois o 
noies que fóra el vehicle d'allò. que anome
nem educació. 

En tot cas, la realitat sembla ésser un cert 
sentiment de desànim, de desorientació, de 
culpa per no ésser capaç de dur a terme un 
projecte que han elaborat uns altres. 

3. El que acabem d'exposar s'explica, en part, pel 

fet que el Moviment ha viscut un llarg període 
en el qual, per circumstàncies alienes a la volun· 

tat dels seus gestors, les coses anaven de dalt a 
baix: no ês endebades que l'expressió "Lauria'' 
s'escolta en un to inequ!voc o que les referèn
cies a la FO.CA solen insistir que es tracta de 
quelcom "teòric", "de moltes idees i poca pràc
tica''. 

Enfront d'aquesta situació que només hem volgut 

definir amb termes aproximatius, i donat que se'ns 
ha encomanat la revisió dels mètodes de !es diverses 

etapes i la possible reconstitució dels equips de 

Branca, hem pensat, després de l'Assemblea Gene
ral, una proposta basada en els punts que ara no

més assenyalem perquè siguin discutits d'acord 
amb un programa de treball que ocuparia el curs 

1976~77. 
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Punts bàsiç;s 

1. Un dels elements constitutius bàsics del Movi· 
ment, si no el més important, són els Caps. 

2. Com a tals, són ells qui han de tenir la darrera 
paraula en l'elaboració dels mètodes, ja que són 
ells qui porten el pes de la pràctica educativa i 
n'assumeixen les dificultats. 

3. Els quadres i equips generals del Moviment han 
de posar~se al servei dels Caps per ajudar~los, 
amb els avantatges que concedeix la distancia· 
ció, a obtenir una perspectiva sobre els proble
mes reals i les solucions que cal donar-los. 

4. Si sabem entendre així la nostra feina, exerci- \ 
rem una democràcia real, premissa indispensable 
perquè l'educació que oferim pugui inserir-se en 
l'horitzó del combat per una societat democràti
ca. 

D'acord amb aquests punts, proposem a tothom fer 
de! curs vinent un any de debat de la nostra educa
ció a partir dels problemes reals que planteja, ês a 
dir: 

Esbós de programa 

1. Fer de les FO.CA/Bàsiques un lloc d'aprenentat
ge de la conducció dels grups de nois i noies. 
Quan tinguem resolt aquest problema, podrem 
·pensar més tranquil-lament en altres tipus de 
qüestions. 
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2. Fer de les FO.CA/Permanents un lloc de deba 
dels problemes generals de l'educació que prete 
nem dur a terme: 

possibilitats reals i problemes de les accion! 
operacions i empreses 

els jocs i l'animació 

,- la gestió de la vida col-lectiva del grup ¡ 

p~g~tié 
la coeducació i les dificultats que planteja 

la inserció dels agrupaments en la realitat sc 
cial i les lluites populars (no oblidem qu 
l'època daurada de l'escoltisme anava lligad 
a una lluita popular per la catalanitat) 

3. Partir d'aquesta anàlisi dels problemes com ! 

plataforma sobre la que s'elaborin els retocs n• 
cessaris als mètodes de les Branques. 

4. Utilitzar les experiències recollides en aques 
debats com a material publicable que serveixi e 
referència per a tots. 

5. Obrir a tothom l'accés a la posterior elaborac1 
de tot el material recollit per a la definitiva po 
ta a punt dels mètodes. 

Estic convençut que un procés de treball com 
que s'acaba d'esbossar, no podrà dur-se a tem 
sense dificultats, àdhuc dificultats importants. Pet 
també estic convençut que una educació per a 
democràcia només pot fer-se democràticamen 
amb el que això pot comportar de lluita fratern 
en el bon sentit del mot. 

Es per això que, en el títol, he volgut capgirar 
dita de Mn. Batlle. Em sernbla que ell, ara, e1 
diria: la nostra educació és aquesta lluita. 

Joaquim Fran< 
de t'Equip Pedagór, 


