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{.;om a coordenades originals, 
la pedagogia de l'escoltisme 
té els grups de nois i noies i 
els pro'Jí!ctes'"que són propis 
d'aquês"ts "QTups. M'exp!íco. 
En primer lloc. els grups na
turals, de carrer, els gangs, 
són el lloc de naixement de 
l'escoltisme. La potenciació 
d'aquests grups, el reconei
xement de la seva forma de 
regular-se i la invitació a in
serir-se en un context de va
lors més ampli, reflexionat i 
actualitzat en el marc d'un 
joc institucional al qual cada 
grup dóna o pot donar les di
mensions més avinents. 
En segon !!oc, el joc i ,més 
enlla del joc, el projecte. A 
l'escoltisme, nois ¡ noies hi 
troben un ple reconeixement 
del joc i la possibilitat de 
jugar-lo a fons. és a dir, la 
possibilitat de dur-lo al ter
reny de l'aventura, del projec
te de gran abast que suposa 
una organització sovint com· 
plexa i una distribució de tas
ques i de responsabilitats. 
l'escoltisme ha anat recon
vertint !es folklòriques patru. 
lles d'abans 'en equips de tre. 
ball organitzats a l'interior de 
projectes sovint ambiciosos. 
En tercer !toc. potser a un 
niveU diferent de les dues 
afirmacions anteriors, caldria 
dir que l'escoltisme català ha 
anat adoptant com a molt prò· 
pies dues problemàtiques ben 
actuals: la de la coeducació 
i la de 

los conscients de-la degrada-
~--CIO a qU~~~.,§!il 
1-E!!Srñviti a rer-QUê'TCoiñ més 
qurl'ari1lffitàr-se. Ui.mn'f""àía l'''"olt;;'"" català, 
c~~rribat a l'es- ment reconegut del tot pel 
coltisme de la mateixa mane- Bureau Mundial, té moviments 
ra que a altres àmbits o mo- confessionals i laics, coordi· 
víments educatius: però. do- nats a l'Associació Catalana 
nat que a l'escoltisme hi ha d'Escoltisme {ACDE). 
una gran varietat de s'1tua- Minyons Escoltes i Guies St. 
cions de contacte entre els Jordi de Catalunya (movl
companys d'ambdós sexes, confessionals) són ads
s'ha pres l'opció de treballar- crits a la Conferència !nter
hi amb una intensitat pre- nacional Catòlica d"Escoltis
ferent. me a la qual han aportat el 
El que acabo de dir serviria seu actual secretariat mun
per a resumir !es pretensions dia!. Compten amb uns efec
de !'escoltisme. Però cal afe- t!us d'uns 10.000 no\s i noies 
gir-hi que les realitats, ara repartits per totes les diòce
mateix, són molt desiguals: sis de Catalunya, Tenen la 
una crisi general de la peda- seva seu al carrer de Uúria, 
gogia, la joventut i amateu- núm. 7, de Barcelona on es 
risme dels caps i dèficits im· pot adreçar qui hi estigui in
portants de flnanciació poden teressat. 
explicar o~~~,;!;¡Jl~!'!!!!!"'c:' Escoltes Catalans {el més im-
projecte portant dels moviments I 
-===~.,~~...... ;":'::,,;;;;:"'està implantat principalment 

a la provincia de Barcelona i 
ha passat molts d'anys sense 
cap mena d,empar legal. 
que, potser, explica que 
seva implantació sigui m''"'"·l 
Compta amb uns efectius 
prop de 3.000 nois i noies. 
la seu al carrer de e,,,,,.,.¡ 
núm. S. de Barcelona on 
dran fornir-vos la informació 
que us calgui. 
Nois i Noies Escoltes és un 
grup minoritari. també laic, 
del qual no t!nc gaire infor
mació. Prego que m'excusin 
i suggereixo que qui en ! 

saber més s'adreci 
'''"'"' per a obtenir-ne 

dreça i altres dades . 
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