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Fitxa NQ 5 

Totes les branques 

l. Posar-se al servei d 1 uns nois i noi.es 

2o Fer una proposta i aportar un testimoni personal.. 

3. Ajudar al grup a org0nitzar-se 

4o Obrir camps d'activi t'ats~ 
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1. Posar-se al servei d 1 uns nois i noies 

Baden-Powell, que era un hcme intuïtiu, observador i directe, 
solia dir que en tot noi hi ha, com a mínim un 5% de bó. I que la 
feina del Cap consist~ix en ajudar aquest 5% a desenvolupar-se fins 
a arribar a un 8C ó 9t'Z .. 

Baden-Powell comprenia que n···més el nc:,i, o la noia, poden desen
volupar allò que tenen de b6~ el noi o la noia són els protagonistes 
de la seva creixença. 

Els grans podem posar-nos al seu servei per a fer una petita con
tribuci6. Però no podem pretendre de crèixer en el lloc dels nois 
perquè, aleshores, els destorbemG 

• El raona~ent de Bande-Powell és realista: 

• no és cert que els nens neixin purs, inccntaminats, 
en un m6n neutre. 

G no és cert que només siguin bondat. 
tampoc és cert que siguin una mena de petits 
dimonis als que cal domesticar. 
l 1 observació ens mostra uns nens contradictoris, 
vivint en un món contradictnri, però amb un impuls 
vers el millorament, amb una tendència a superar 
-de vegades encertadament i de vegades erròniament
els seus problemes, fixacions, febleses, contra
diccions ...... 

Altres autors, pedagogs i psicòlegs, més especialitzats que 
Baden-Powell, han f0rmulat el problema en termes més precisos. Pe
rò en general, no han anat gaire més lluny de la intuició bàsica 
de l'escoltisme .. 

Podríem resumir la qüestió en els termes següents: 

1 .. Al nostre ~ón hi ha moltes contradiccions; la nostra societat és 
una societat classista, opressora de l'home, i pensem que cal 

combatre per a transformar-la. 
Al nostre món s'hi dona la presència dtallò que els cristians a
nomenen el mal: l 1 hnme s 1 ofega a sí mateix, es nega el seu propi 
creixement. I creiem que cal combatre el mal per a establir un 
regne de fruternitat, de just1cia i de pau. 

2. Els nens, els adolescents i els joves viuen el mal i la contradic . ' 
c~o. 

Els viuen al seu voltant i els viuen al seu propi interior~ 
S 5 acomoden a aquest m6n -són també homes, com nc•saltres"ll'. Però 
també el pateixen, es revolten contra ell i s'esforcen per a trans 
formar-lo .. 

3. A l'interior de cada nen, de cada adoslescent, de cada jove, s'hi 
troben: 

• el mal, la contradicció (digueu-li com vulgueu) 
o el bé, l'impuls transformador (id.) 

S'hi troben i es confronten en una lluita que no pot acabar-seo 

4. Nosaltres podem estar al seu costat per a: 

o cridar-los R actuar, a moure's, a lluitar. 
ajudar-los a comprendre el seu mal, les seves 

contradiccions o 
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s. Nosaltr~s no podem ~~r"lc' q~in~ h~ ~ 1 6m•ar 1~ ~~VA on;rA~aG~~ 

en el combat. 
Hem de respectar-los el que prenguin les seves opcions personals. 

Però hem de convocar-los a que prenguin opcions, a que no restin 
quiets i passius. 

' Tenim tot el dret, l'estimació ens el dona, de cridar-los a esser. 

Respecte als nois i noies. Acceptaci6 del que són. Acceptació 
ctefSS"êüSíJunts de vista, de la forma cc'm interpreten la seva expe-· 
riència de la vida. 

Però un respecte actiu- una s;_sj_~a~ a que es m0bilitzin per a pro-
gressar .. 

Qui té dret a cridar els altres? 

Aquell qui se'ls estima. Aquell qui 
n'espera que creixin amb plenitud. 

creu en ells. Aquell que 

Aquell 
quant, li 

gui es posa inco:)ndicic•nalment al seu servei, en tant en 
és possible. 

Enteneu millor ara allò de que encara que 
un noi tingui nom€s un 5% de b6, ja ~s un 
punt de partença per a que comenci a caminar? 
El nostre servei consisteix en cridar-los a 
ésser~ 
Perquè creiem en ells, perquè sabem que po
den, perquè els estimem. 

L'escoltisme s'adreça als nois d 1 una manera concreta o 

Els hi fa una proposta precisa per a que facin i siguin d'una 
certa manera .. 

Però aquesta proposta no és doctrinària, sin6 obertaD 

L'escoltisme els proposa unes actituds bàsiques que els ¡x~den 
servir de suport a qualsevol opci6 que ells puguin prendre. 

I els hi fa aquesta proposta en t.:;rmes concrets: 

- De cara a sí mateix, li diu al noi: 

sigues autèntic, actua d 1 acord amb tú mateix. 
- guanya~ tï"a"teVa llibertat interior .. 

estigues content, prcgreSEtar és possible, manté l'::_s_e_~~~ ... 

- De cara als altres li diu: 

sigues amic d'ells, dona 7 ls la teva confiança i respecta' ls .. 
estima-tê'ïs, no et reservis .. 
STgüe5 solidari amb ells, que et trobin al seu costat els qui 
pateixe·ñ--it!-eb.allen per a transformar el món .. 

- De cara al món, li diu: 

esforça't per comprendre com funciona la realitat, sigues EEÍtic 
enVers la injustícia i-- la contraduccu6 .. 
no et limitis a criticar, actua per a transformar la realitut, 
fes el que sigui al teu abast.--· 

- o~una manera general, per a situar-lo de cara a tot el que resta al 
seu defora, li diu: 

- mantingues-te obert per a veure i entendre el que succeeix a·l 
teu vol tant, n0f"05 cas que et passés per al t .. 
sigues capaç de comprometre 1 t en una acci6 que transformi efecti-
vament les coses-~-·~--- --· 
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Aquests valors, aquestes actituds bàsiques són les que 1 1 es col-· 

tisme t~ la pretensi6 de fer crèixer a l 1 interior de cada noi. 

Podria fer-se 1 n Un esquema: 

-------~ i EJ:..-~?_ii!Lc:J.-.!?_ ! 
,---~ I . autenticitat

1
1-----

" llibertat 1 l_ __ _:_esper·ança _¡ 

• actuar Obertura 
~ comprometre's 

Els altres 

l 
.. amistat 
• solidaritat 
• estimar-los 

<-----

I 
El m6n . I I 
~- co~-~rendre: 1 criticament !{:-----

1 

.. treballar- per a construir-~ 
·--··---

Aquestes actituds els nois nn les aprenen per les paraules~ les 
les aprenen de l'actuació del Cap. 

"El medi és el missatgen diu l'-1c Luhan, el gran especialista en
els medis de cc,municaci6 de masscso I vol dir que allò que aprenem 
no és allò que ens diuen, sinó la f(,rma com ens ho diuen. 

El gran impacte de la TV no és constituït per les coses que ens 
diu, si.nó per la ferma com ens ho diu: impactes atldiovisuals, frag
mentaris, informaci6 corn un .mosaic dispers que cadascú ha de compon
dre; la TV ens està habi.tuant a pensar d 1 una altra manera sense que 
ens n'adonem, ens està homogene1tzant sense que ho sapiguem .. 

Nos al tres voldríem fer el contrari: que els ríois es diferencies
sin, f6ssin "ellsn, i que ho sapiguessin .. 

Però voldríem fer-ho ConSCients, com Mc Luhan, que él medi ès el 
missatge: que el missatge que adrecem als nois no són les paraüles, 
sin6 el nostre testi~oni., 

Deixem lvJc Luhan, un savi, per a retrc1bar un home de fe, un educa
dor escolta, el P. Forrestier, que en els anys 50 escrivia: 

11 Quan el Crist i Sant Pau parlen de la virtu~ de l'exemple, 
no es refereixen a cap artifici pedagògic~ Es refereixen 
a una llei profunda dc la natura-lesa humana .. L'home és un 
ésser eminenment social, i si mai en dubtuvem, en tindríem 
la prova en la mútua reacció dels uns davant dels altres. 
Un instint profund empeny els homes a imitar-se, Es ben 
coneguda la tirania de la vida de grup sobre els individus 
poc preparuts en fc-,rma de modes, apassionaments, pors i 
febres col.lectives~ Una educaci6 realista ha de c0mptar 



amb aquest instint d 1 imitaci6. Però ha de saber que si l'e
ducació no és indiviàualista (1) obtindrem una massa sense 
personalitat, un conformisme igualador~ Per a no fer un en
sinistrament gregari, cal ultrapassar-ne l'esperit, fent-lo 
servir per al desenvolupament dc personalitats fortes i 0ri
ginals~ Compensar l'instint d 1 imitació amb el no conformisme 
( 2) és b-:~t un arL Efectivament, no es tracta d 1 im i tar mate
rial~7~ent sinó exactament de fer pi~encrre--con-s·ciência-creST-
--··----L---------~------·-;--·-· ---- ·- "·--- ---· --·- .. -·~ ·- ---~---··· ---------~ mateix, de la propia vocacio del xec admiratiu del que es 
pO"t M'ribar a ser per mitjà del xoc admiratiu produït per 
personalitats més evolucionades .. 

La nostra pr-2sènciu. activa i pot ajudar els altres a sortir 
de la seva nebulosa interi~r en la mesura oue n~saltres som, 
o en la mesura que es troba en nosaltres l'.ésser realitú,_T-
( en ac te) ~ • • ~-----··-------

Quan contemplem el nostre ideal viscut per un altre, compre
nem millor el que podríem fer per a viure' 1 a la n:~stra ma
nera. L'admiració ens por-ta més enllà de les w:stres possi
bilitats.,.,11 (4) 

(l} 

( 2 } 

( 3 } 
( 4} 

Actualment, diríem, potser, 11 personalitzadora'l en lloc 
de ''individualista' 1 ~ 
Aleshores, anys 50 i posguerra europea, es proposava 
als nois un gran acte dc no--conformisme diari,. 
Actualment, diriem, potser, ''autenticitat:1 , 

ts un texte que val la pena de tornar a ésser llegit 
a poc a poc. 
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Al començament d'aquesta fitxa parlavem de posar-nos al servei d'uns 
nenst adolescents o joves fets de claror i de contradicció. 

I deiem que no erem pas ne:saltres, els Caps, qui havia de senyalar-
-los el camí~ Sinó que m_,més ells podien triar-se' 1.. ,-

Més endavant hem parlat, però, de que èls feiem una proposta: ¡¡us heu 
de moure i, mireu, aquestes eines us ajudaran u trobar el v~·,stre camín. 

Aquestes eines, aquesta proposta dc valors, n\1 la trobaran mai en les 
paraules dels Caps, sinó en els fets. 

Si les trobessin només en les paraules, feren enganyats. 

- El Cap aporta als nois i noies el seu 
~sser i el seu fer. 

- Cl-êà'p, si- prctêi=leducar, no pot eva
dir-se d'haver preès unes opcions i 
d'anar caminant d'acord emb elles. 

- Els nois i noies el miren, i veuen 
això abans que cap altra cosa. 

- Hi ha aspectes tècnics del fer de Cap: 
la psicologia i la pedagogia en parlen. 

- Però el cóm fer de Cap no us ha de fer 
oblidar màT el ~~--~ fer de Cap. 
L' essènc.-ial és el vostre ésser amb els 
altres, el __ vostre fer per als altres .. G .. 

el vostre compromís amb ells. 

I ara, si ho voleu, podem parlar de la tècnica de fer de Capo 
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Fa uns anys, la pedagogia era molt dirigista: tot estova establert i 
amb un bon receptari a l 1 abast hom podia sortir-se 1 n dels problemes~ 
Però la crítica de psic---logia dels grups, de 'la psicosociologia, va 
fer aparèixer els termes dè no-directivitat, d'autogestió, etc ...... I no
ves formes d 1 entendre l'educació varen envaïr la pràctica .. 
Algunes d 1 aquestes formes varen ésser enteses de fürma excessivament 
radical i, per a Caps o mestres massa optimistes, vingué _el temps de 
fondre' s, de no ésser presents en el grup, de no exigir res 11 per a no 
destorbar el creixement esp0ntani dels nens;¡, com st en la n0stra so
cietat pogués ccncebre: s un creixement espontani .. o ~! 

Ha arribat el moment de construir una nova síntesi que reculli allò 
que tenia de b6 la pedagogia d 1 abans i que hi incorpori el que pot a
portar-hi el corrent alliberador. 

Ha arribat el moment de c~nstruir una nova s{ntesi que reculli all3 
que tenia de bó la pedagç·gia d'abans i que hi incorpori el que pot a
portar-hi el corrent alliberador~ 

Intentarem de fer-ho en un qu3dre: 

Abans Ara Demà 
·----· ------------ -~ " --- .... ·-··· "'--- ... ··~--- --- .. ____ _, .. ·-- -- .... ---- -· ...... "' . . ·--- -·--·-. --·-·--·-·····- .. -·-· 
Els reglament:::; i. els 
carnets-de proves eren 
estricte·s 

Gairebé tct era es
tablert i instituït 

Hi havia 'poc per a in
ventar de nou. 

Els grups tenien una 
història i unes tra~ 
dicions ¡¡sagrades¡¡~ 

Els Caps manaven, teN 
nien un poder sobre 
e~s nois, exervien una 
aut·~ritat moral. 

Els Caps decidien o 
donaven a elegir als 
nois entre unes possi
bilitats fixades~ 

Reglaments? Carnets 
de proves? 
Què és això? 

No hi ha res esta- Caldrà establir i ins
blert ni instituït .. titui.r uns rn{nims a par-

Tot pot ésser in
ventat de cap i de 
nou~ 

Història?.Tradi
cions?~ 

Manen els nois. 
L'autoritat es tiDn~ 
El poder s'utilitza 
per a donar cops 
d'estat en situa
cions d'emergència. 

tir dels quals cada grup 
pugui progressar. 

Haurem d'inventar solu
cions per als nous pro
blemes que se' ns pla-nte
gin, però ho farem sobre 
la base dels minims que 
que. haguem establert. 

I. les nc">ves S<:.:lucion_s 
les incorporarem al con
junt de les noves bases~ 

Haurem de fer de la nos
tra història com a grup 
quelcom d(:' viu, quelcom 
que haurem d'analitzar 
criticar:1ent pee a de
passar-ho~ 

Haurem de recuperar el 
fet de l'autoritat; l'au
toritat del Cap sobre 
els nois i l'autoritat 
dels wJis sobre el Cap. 

Cadascú campa com Haurem d'establir una au
pot .. Rarament nin- togestió basada en el re
gú decideix res amb coneixement mutu i rec1-
consciència de deci- proc d'una autoritat als 
dir responsablement. altres. 
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Aquesta ser~ la base d'u
na exiqència dels uns en
vers els altres i dels al
tres envers als uns~ 

Els nois callaven bas- Els nois ni callen 
tant i obeïen me-l t. ni obeeixen, 

Haurem de demanar als nois 
i noies que ;Jrenguin la 
paraula amb responsabili-
tat. 

I que es sotmetin a les 
decissions de la col.lec
tivitat. 

Si haguéssim de resumir aquest quadre en poques afirmacions, elegiríem 
les següents: 

H1. No és bó que els Caps ho facin i ho decideixein tot, encara 
que ho f acin pensant en el que convé als nens. 
Aquesta via destorba el creixement. 

29. Tampoc és b6 que els Caps es facin la il.lusió que els 
nens tots sols s 1 organitzaran i tiraran endavant el que 
sigui,. 

El grup només podrà assolir la s-,lidaritat, la cooperació 
i la democràcia si és capuç de superar les seves pròpies 
contradiccions i conflictes~ 
I en això pot ésser ajudat pels Caps. 

3S~ El ueritable problema rau en trobar la forma com els Caps 
poden ésser presents en el grup acomplint ducs conrJ.:.cions: 

.. no fer allò que els nens o nois poden fer-se tcts sols~ 
• fent allÒ que convé per a que el grup progressi en la 

seva autonomia .. 
ts un problema que només admet una solució dialèctica, un 
confrontament entre persones. 
El diàleg -d'idees i el e sentiments- entre els n:)isYnoies i 
entre aquests i els Caps. 
El reconeixement per part de cadascú que l'altre és: que és 
una persona, que té un valor, que sap -alQenys en~Part- el 
que es fa, que té una intuïció del que vol. 
D-' això és del que par lavem quan déiem que cal reco néixer 
l:autoritat dels uns envers els altres i dels altres envers 
els uns .. 

Això és el que defensem quan, a la proposta de valors, par
lem d'estimar l 1 altre, confiar en ell, ésser-li solidàrí~$· 
Hem de fer-ho amb tota la n0stra energia~ I ja veureQ com 
ells ho fan., 

Per a ajudar a comprendre una mica millor tot això, us proposem que analitzeu amb detall aquest altre quadre en el que s'hi po.,:en situacions concretes que solen produir-se quan els Caps controlen massa la situació del grup; quan en són excessivament absents i quan cerquen un equilibri amb els nois~ 



V empr.esa és l'obra 
personal del Cap: 
els nois n'han es
tat executors. 

Poca creativitat 

Treball :1 forçat; 1 , 

suportat per la re
compensa del Cap 
que diu: 11 qu~ bé 11 ! 

Clima de submisí6 
dels nois al des
tí~ Bromes i ric
nies envers el Cap. 

Poca comunicació 
entre els nois. 
Ss c~muniquen pre
ferentment amb el 
Cap. 

Competivitat 

Crítiques a l'es
quena dels Caps. 

Insatisfacció per
què han de dependre 
del Cap. No saben 
explicar-ho massa 
bé. 

Agressivitat a les 
reunions: necessi
tat de desfogar-se. 

Cert fals orgull: 
11 som un grup vir
guer11 

L 1 empresa és una barre
ju d'iniciatives poc 
coordinades: els nois 
h,;::n anat fent .. ~. 

Superf i e i a 1 i tuL 

Irregularitat, es tre
balla a empentes i ro
dolons~ Gs perd molt 
de temps en discussions .. 

Clima de gresca.F~equèn
cia cttagressions (ver
bal) entre els nois& 

Poca comunicació en el 
conjunt del grup. For
mació de su~grups for
tament tancats. 

Malfiança, desconexió •. 

Crítiques a la cara, 
però amb una certa 
mala .... 

Insatisfacció perquè 
no saben qUines referèm
cies trobar en els Caps. 

Enervament, crispaci6", 
baralles, distàncies 
entre uns i altres. 

Certa insatisfacció de 
pertanyer al grup: no 
saben cóm explicar què 
s6h, ni què fan. 
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L'empresa és el pro
ducte que el grup po-
dia donar de dí~ els 
nois han aportat a la 
mesura de les seves 
forces. 

nrigibali taL 

Treball esforçat, par
ticipació més conti
nuada .. 

Clima de concentraciÓ~ 
Només sorgeixen di f i
cul tats de coordinació. 

Acceptable comunicació 
en el conjunt del grup .. 
Pet haver-hi sub-grups, 
però no s'exclouen els 
uns als altres .. 

Confiança, cooperació. 

Critica oberta i con
fiada si hi ha hagut 
problemes o 

Menys insatisfacció. I 
si n'hi ha, solen ex
pressar-la netament 
per a resoldre-la~ 

Més relaxament, pre
disposició al diàleg 
i a l'entesa. 

Satisfacci6 tranquil.la 
tendència a la humili
tat, a la c0ntemplaci6 
dels altres. 
Poden explicar qu1 són 
i què fan., 

-El Cap ha d 1 aportar al grup la seva presèn
cia personal d'una manera mesurada~ 

• no ha d'imposar-se al grup, ha d'esser-hi .. 

ha d 1 ajudar al grup a f~rmular-se unes 
bases concretes a partir de les quals 
pugui ésser protagonis·ta de la seva his
tòria i evolucionar .. 

ha de posar-se davant dels no_is i noies 
de ml f0rma que, en reconèixer-los com 
a persones, ells se 1 n sentín de persones 
i el reconeguin a elL 
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~ sobre la base d'aquest reconeixement 

mutu, ha d'esforçar-se per a dialogar, 
per a comprendre i fer-se entendre. 
perquè, dJ'aquesta manera, els nois dia
logaran, voldran fer-se en~endre o s'es
forçaran per 2 comprendreó 

No estem descobrint res de nC'U quan ens di.r.::m que els nois i noies s6n influenciats avui dia per una allau de rr: ss ions que tendeixen a fer-los consumidors passius de la ncultura11 capitalista. 
La nostra opci6 ~s la d'ajudar-los a esdevenir uns utilitzadors critics, intencionals i, a la llarga, uns transformact~rs~ 

En aquest sentit, pensem que és necessàri que propDsem als nois possi~bles activitats que, afegides a les que ells aporten de por si, facin de la vida de la Unitat, un lloc de creixement, personal i col.lectiu, cap a l'autonomia# 

En un llibre hi hem trobat un inventari força complert d'activitats per a grups: 

4.1G Activitats de Predomini físic: . -~ -·-·----·· ·--·--· -- ·-·-·--·-···· ----
-Grans jocs, i

1raids 1
', caminades, curses d 1 obstacles ••• 

-Jocs a l 1 aire lliure~ petanca, jocs amb pilotes, equilibris, sults, •• ~ 

- Esports d 1 interi'."'r; ping~pong, bitlles, dards, ...... 
- Esports d 1 equip o individuals ben jugats, amb regles estric-tes i arbitratge, D'entre tots, recomanariem el volley-ball {és un joc que nü és de nois ni de noies(, el judo .. 
- Expedicions de descoberta de Lt natura amb una organi tzaci6-· acurada .. Participació en campanyes de salvaguarda del patrimoni natural ..... 
- Alpinisme i espeleologia presos serir·sament, amb .Jbjectius 

precisos i l'entrenament i la preparació convenient. 
-Activitats a l'aigua: natació, salvament, embarcacions, pesca submarina, expl'Jració de fc·ns mar ins de la cc,sta. 

4 • 2 • Ac_t__~y i t ~-~"_9~e __ e_~~-d_o_m_~_!!j~è-~n i _s. 
fabricació de material necessàri Per a qualsevol de les ac
tivitats que s'han citat en l'apartat anterior. 
Acampada: muntatge i conservació de les tendes i de les ei
nes; construcci6 de les instalolacic-ns necessàries: Pioncrisme en general. 

- Topografia i cartografia, coneixement dels mapes, codes, corbes de nivell, orientació, etcq~~o 

Meteorologia, observació de les estrelles, observació d'aspectes específics de la naturao 
Treballs manuals progressivament c-:>mplicats: cosir, teixir, estampar, esmaltar, forja, cistellerta, vímet, fusteria, mobtliari., 

- Activitats de caire més científic: motors, vehicles, electri
citat, ràdin, reparacions d 1 aparells, H G 

- treball artístic: pintura, escultura, tapí.s~ 



Fotografia: presa d'omatges, cacera fotogràfica, revelat, 
ampliació~ Especialització: foto submarina, insolacions, 
supcrpos icions, • ~" 

Cinema: curtmetratges, sonorització, mumtatge, projecció~ 

Utilització i coneixement dels apurells "audic•visuals¡;: 
càmares, projectors, cassettes, conexions, amplificacions, 
asound-mixers 11

7 etc .. ~~· 

Representacions que incorporin progressivament les tècniques 
d'expressió: expressió corporal, paraula, escenari, impro_ 
vització, relaxació, il.luminació, ombres xineses, sonorit-

. ' 
~aC lO, • ,. .. 

organització dc vetllades progressivament més ambicioses, 
més espectaculars. 

Dansa: simple ritme, dans-joc, folklore, dansa jazz. 

Visita de museus, monuments, llocs històrics: fer-ne re
portatge. 

Redacció i impressió de publicacions del grup: reportatge~, 
memòries, informes ;'cintíficsn, aportocions a les publica
cions d~l Moviment~ 

·· Jocs de Taula: escacs i altres jocs d 1 estratàgia tògica. 
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Lectura: biblicteca del grup, fòrum sobre llibres. Hemeroteca. 

MÚsica: discoteca o ~ 1 cassetteca" del grup, fórum sobre mú-_ 
sics~ Crear .. 

TelevisiÓ; fórum sobre sèrires, anàlisi crític del contin, 
gut de certs programe·s o telefilms~ 

Xerrades i discussi0ns ben estructurades sobre temes d'actua
litat nacional o mundial .. Exposicions sobre problemes concrets. 

Discussions lliures o dirigides i preparddes sobre qüestions 
que preocupen als w:is i noies: sexualitat, llibertat, profe
ssió, política, ~~~ 

Enquestes de descoberta de problêmes concrets o del medi am
bient on viuen~ 

Aquesta llista no t~ altra finalitat que la de pr~porcionar algunes 
idees bàsiques SC·bre les que cadascú pugui concretar les seves inici
atives~ 

Aquesta fitxa està basada en els llibres: 
11 Vescoltisme, ruta de llibertatn, M.D. rorestier.,Ed.,Gustavo Gili. 

Barcelona~ 

''Pedagcgies progressis tes" i 11 0Ú vont les pédagogies non-directives<~,. 
Georges Snyders ... Ed. P ... U ... F ... París. 

11 LOs grupos de j6vr:.:nes'1
• Edouard Limboso Ediciones Mensajero ... Bilbao. 

'
1 El animador i el grupo de jÓvcnes 11 Edouard Limbos, Ed .. Crients ... 

Hadrid .. 


