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MINYONS ESCOLTES/GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA 

L CAMP DE PASQ~~l 
Resum del treball fet 

BRANCA RANGERS/NOIES GUIES 

l. PATRULLES 

ORGANITZACIO DE LA UNITAT 

1. Patrulí"ès 
2. Organització de la u. pe.r a le.s activitats 
3. Proposta de progressió i de compromís 
4. Organització de la unitat per a la reflexió 
S. Procés de constitució al llarg de l'any. 

Tots estavem d'acord en que és important recuperar les 
patrulles en el significat que els donava Baden-Powell, ês a dir, el 
d~.,petits grups d'amics que tenen els seus propis projectes i que s' 
insereixen en major o ·menor grau en la vida d'un grup més ampli. 

Un primer problema se'ns planteja en_ fer mixtes les Uni
tats: fins a quin punt són possibles grups d'amistat en que hi hagi 
nois i noies?, fins a quin punt la mixticitat pot institucionalitzar 
eXcessivament les patrulles i ofegar els seus dinamismes? 

Aquest problema varem intentar de.resoldre'l amb l'esta
bliment de criteris que fossin discutits pels Caps i pels nois abans 
de procedir a la formació dc les patrulles tot al llarg d'un període 
iniciat del curs. 

Entre els criteris citats hi figuren els -següents: 

- el dei sexe: procurar que les patrulles siguin mixtes, 

- el de l'edat: que a cada pati.ulla hi hagi gr.:1ns i petits bair __ ~jats, 

- el de les qualitats personals de cadaccú: cercar-hi un equilibri, 

- la necess.itat de tenir en compte els elements culturals del barri 
i del poble. 

Un segon problema discutit va êsser el de la distribució 
de -les f_eines i de la ~erarquització a l'interior de cada patrulla. 
I sobre aquesta qüesti es va establir l'acord sobie aquestes bases: 

- Ha d '_haver-hi el càrrec de caP _'de_ patrulla, compartit per un noi 
i una noia si la patrulla ~s mixta~-

- -Altres càrrecs o respo_nsabilitats o?. repartir-se són els de: 

acampada, orieniaci6, ecologia,('assimilable a cap de patrulla, 
"guia", "rànger".) 
organització, economia, respo~sable del llibre de la patrulla 
(assimilable tambê a cap de patrulla, "guardià de les llegendes 1¡) 
cuina i focs ( 11 cuiner o cuinera", "xef", 11 guardià del foc'') 
anirnaci6, cancç6, d?-nsa,_ disfress~s, __ etc. ( 11 trobador'¡, "bard 11

, 

11 joglar", "bruixa") 
·responsable-de material 
responsable d'observació i_descobe+ta ("caçador"} 

Va semblar-nos que tots els nois i noies havien d'anar passant per 
tots els càrrecs. 
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Cada noi o noia, en el moment en que ocupa un càrrec, forma 
part auU màticament del comitè interpatrulles que prèn cura de la ma
teixa problemàtica a nivell general de la unitat. 

un t-ercer proDlema és el de si les patrulles han de ser es
tables o bé poden canviar els se--ls membres amb una certa freqüència:-

D'una banda, const.atavem que la tendòncia dels nois i noies 
a canviar de grup és m[s aviat feble: només volen fer-ho els qui no 
hi són ben adaptats i el cunvi els permet d'evadir el problema. D' 

• 

altra banda, ens semblava que si les patrulles no tenen una certa con 
tinuitat és dific11 que e..llò que tenen d'aventatjós pugui rnanifestar-=se. 

Així doncs, -ens pronunciem per que les patrulles siguin 
preferentment estables i que l'acció dels Caps s'orienti a facilitar 
aquesta estabilitat tot al llarg d'un període relativament llarg: des 
del moment e quees constitueixen (novembre o desembre) fins a final 

-----de curS: eXcepte en cassos· oolt eSpBciàlS. 

Això pot ac~ns~gu~~-s~ ~b cefta facilitat si: 

- D'una bar..da, es dóna un contingut. a la vida de la patr_ulla:- un 
nom; uns signes d'identitat propis, una història col.lectiva 
materialitzada i explicitada en un llibre de la patrulla, ,un 
dormir plegats en, els acantonaments, un ésser la unitat de vi 
da i de treball als jocs, .. a le-s empreses, etc-. -

- D'~ltra banda, si s'nconseg_ueix que les patrulles siguin el 
lloc on neixen i es duen a terme projectes. Això té relació 
amb el problema consta-tat que èls tallers (lloc del projecte) 
s '-havien menjat la vida de patrulla. 

Aquesta qüestió er.s mena a plantejar-;:os un qüart problema: 
tallers, sí o no? 

Tot i teni}:'- p:.:esent que. els taller-s aqompleixen la .. funció 
d~ .. permetre els nois i ncies d¡agrupar-se segons els seus gustos per 
sonals en uns moments de treball; 't.J_:mbé veiem que molt sovlnt aques:: 
tg. agrupGció es fn més tm __ funci~ dq les amista tv que d'altra cosa 
( com si el s ta.llers (!c:,-~bss.sin per esdevenir una mena de vidu de pa 
trulla no declarada). Per· aquesta raú vaiem pensar que el millor eÏ:a 
la supressió dels tallers incorporant la seva funció d'unitats de 
treball a les patrulles._ 

.La patru;!.la, ;-doncs, g_;In~$ a més de ser un nucli hwnà , 
acomplirà també la ·func:i,6 Q. 11 ésse:,: üna unitat· de treball--ep 'la·-rea~· 
,litzaci6 dels projectes escollits pel grup. __ 

Una funció ·s€!:cün"dària que aèoiTipli~n els taller~;- 1~ d'obrir 
relacions més enllà del marc de la patrulla, serà acomplerta en el 
futur pei' cOmitès: institucions estables, aiTib funcions- ben .definides 
i que forneixen serveis tant a la unitat com a la patrulla. 

Una darrera qüestió plantejada va ésser la del nom que 
caldrà donar à la ihstitució "patrulla"; ja que.aquest mot ens sembla 
una-mica.ínadequat. 

En relació a aquest problema, i tenint com a tel6 de fons 
la m!tica de les tribus, podria triar-se algun nom d'entre els se
güents: cercle, bloc, clan, estol, flota, aliança,-· llig~~~; {sin6nims 
trobats en diversos" diccionari!;;). 

,_¡ 
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2, ORGANITZACIO DE LA UNITAT PER A LES ACTIVITATS 

Pensant que l'aCtivitat dels grups ha d'articular-se foria
mentalment de la ~ateixa~forma com fins ara: és a dir, projectes es
collits i gestionats pels. nois i noies, ens ha semblat que les ins
titucuons existents a la unitat ja eren ~·tils amb la única modifica

ci6 de la incorporació de les f-uncions de:ls tallers a les patrulles 
i amb la creació dels comitès. que garanteixen els serveis bàsics de 

la unitat. 

Intentem imaginar la vida del grup al llarg dlun projecte: 

ler. Cada patrulla presenta un projec~e a l'Assemblea. 

2on. L'assemblea delibera i, després d'un temps en el que cada patru 
lla s'ho pensa amb calma, elegeix un projecte comú per a tots.-

Com a principi, pensem que el projecte ha d 'êsser Edegit per 
consens i que pot haver-hi problema en aquest aspecte~ No veiem 
inconvenient que en fases inicials del curs la unitat adopti mês 
d'un projecte. En canvi, ens seffibla que, de cara al final del 
curs (moment que enclou el camp d'estiu) és rnês convenient que hi 

hagi un únic projecte per a tots o • 

' 
3er. Es- constitueix un comitè de coordinació (nom: trobada?) que fa 

ut(¡jf-.'ojecte d 'organitzacio de la f9ina i de distribució de les 
funcions entre els comitès i les .patrulles: 

les patrulles entomen cada una un taller (=una part de la 
feina especificà del prOjecte} 
els comitès asseguren serveis comuns: menjar, acampada, etc. 

Aquest comitè de coordinació (o trobàda) ês compost per: 

caps de la unitat 
els responsables dels comitès que s6n n~?cessaris per . .;¡ .. ;l' 

"execució del projecte-
un r._epresentat de cada 9atrulla 
els no:is,_ grans que han desenvolupat habilitats e coneixements 
qtle són .út'ils per al proj_ecte concret que s'ha· elegit. 

4rt. Accept"ada pe.r· l'Assemblea la proposta de-l comi tê de coordinació 
(trobada) es pa·ssa a anar trebalhmt per a. ·assolir els obje.ctius: 

cada patrulla es fa càrrec d'un taller (=una part diferen-
. ciada de là. feina) 
els comitès asseguren els serveis cada vegada que són ne
cessaris 

~1 comitê .de ;COordinació es :reun_e,ix- regularment amb la_ final! 
tat de comprovar si va acomplin-t-se -la feina tal com s'ha._.Pre:vist. 

Sè o FÚiàli tzada 1 'operaé-.Íó, l' Asserriblea fa· una rev-isiò en profundi-

tat, tenint en co~pt_e .~ls segUen:ts aspectes: 

bon fuÍlcionam€mt -de les pa·t_r_ulles: ara, __ ês el moment de plaE; 
tejar-se si cal que alg~ (excepcionalment) canvii · -. 
bon 'funcionament dels comitês: ara' ês ·el moment de veur~ si 
cada. tlOi ha ·acomple·rt amb els api'ene-nt8tges i serveis que d' 
ell pod.rien ê·sperar-se. en el com;i.,t.è i ;s_i se li pot recon.èixer 
un progr:Ss, tan:t ::.a_.nive-11 p~rsqnal com a ,nivell tècnic 

·' bon:- éxit .del -proj.ecte 
'bon funci"oanmé.nt ··de la coordinació. 

-----~--
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Comitè de 
Coordinació; 
o trobada 
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f comitè d ~~~~ada ! X 

!comitè de cuina/ 

~omitè de mater~al_.¡ x 

LComi tè d'animació~] 

fèdmitj)e .. d'organització i eCOnOiñTa-l 

JLc:~ttè d • observaê~J~---
¡-comi tê de descobert~_·! 

Cornit~ de salut 

3. PROPOSTA DE PROGRESSIG I COMPRmiiS 

Aqu~sta proposta ha de presentar-se conjuntament ja que la pr2 
gtessi6 és senyalada, com tot .camí 1 per unes_ fites en les que s'inv_! 
ta els nois i les noies a precisar el contingut de.l seu comprom1s. 

Deixarem de banda, per un moment, els aspectes quotidians de 
la prqgressió per_sonal per fixar-nos en els moments en que hi_ l}a una 
revisió de conjunt dB. l' av·enç d'un noi o noia. -

L'a vida d'un noi o noia a la unitat- passa per tres fases: 

3.1. Abans de la promesa 

·Es ·un· període d f-adaptació al grup i d~ .reflexió .general sobre 
··la proposta que li fa l'escoltisme~ 

En el terreny- de les habilitats i dels ap~enontatges tècnics_ 
se li demana:: 

- que passi per tres o g·uatre res'ponsabilitats a la patrulla i pels 
comitès -corres-ponents (comitès i càrrecs ja citats) 
p_ens_em que,, d'aquesta manera, viurà l' aprenenta·tge tècni .. c de fo!: 
ma inte-nsa (cOmitè) i apreridrà a situar-lo en un Iriarc grupal(pat.) 

'" . ' - ' 

-- que realitzi els aprenenta-tges bàsics que, s6n necessaris per a 
ésSer ·rànger o. guia: alguns .els,realitzarà amb una certa profu,!! 
di tat pel fet d'ostentar una responsabilitat i pert-ànyer a un 
comitè, i altres els aprendrà :per la pi;'àct.ica, q1,1e pugui .ol;)servar 
en els seus companys· i per esforç .personal. 

. "' ' 
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En el terreny de la maduració personal se li demana: 

- que es situi adequadament en el grup i en el seu entorn humà. 

- que escolti els altres i que gosi d'expressar la seva opinió. 

- que respongui de les coses concretes que li siguin encomana-
des, ja sigui a la patrulla, ja al comitè. 

-que faci una reflexió sobre la proposta de vida que li fa 1• 
escoltisme i que la comuniqui al grup: patrulla i consell d' 
honor. 

- que reflexioni sobre si mateix, intentant respondre a la qüe~ 
tió: cóm em sento al grup? per què? 

Si el noi o noia ha anat progressant d'acord amb aquestes es 
pecificacions, si està content del seu progrés i si Vol demanar 
ho al grup, podrà fer la seva promesa sempre i quan el grup ho
accepti. 

3.2. Entre la promesa i l'accés a responsabilitats 

~s un per!'òde ·e-n que; adaptat ja al grup, el nol o nòia el 
viu amb una certa p_leni tut de. drets.- i obligacions. !s un temps que 
es prén per anar precisant el significat del seu compromís que espe· 
cificarà i concretarà a la fi d 1 aque.st període. -

En el terreny de- les habilitats i dels aprenentatges tècnics 
se li demana: 

- que continuí ocupant càrrecs a la patrulla (com tothom) passant 
pels que no han _tingut abans. 

- que el moment en que o_cupi Càrrecs que ja ha tingut abans, i 
per tant sigui membre de comitè.s que ja coneix, sigui als co
mitès en qualitat de responS.-able. 

això pot comportar que, eventualment, sigui membre del comitè 
de coordinació (trobada). 

- que es prepari per a -~la fase. següent en la que haurà d f optar 
entre: 

és· ser cap de patrulla, 
tenir una responsabilitat tècnica específica a elegir en 
tre les següents: 

ob?ervacions biològiques 
jocs i esports 
natació 
construcció 
fuster{ a 
fotografia 
mecànica 
electre.. 
decoració 
disfresses 1 escenaris 
etc. 

En el terreny de la maduraci6 personal se li demana: 

-que, donat que ja és situat/da en el grup, s'esforci ara 
per conviure amb els altres en un sentit més ple i per' a 
ésser útil. 

- que s t e:s-forci per a construir el di-àleg amb el altres, que 
en les seves crítiques faci l'esforç dféSs-er realista. 

1 
'¡ 
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- que, més enllà de les responsabilitats concretes, es 
faci càrrec dels -problemes que se- li encomanin i que 

en re_spongu_i amb constància. 

- que faci una reflexió personal en profunditat sobre 
els matissos que va descobrint en la seva vida com a 
escol-ta i que es _re_s_pongul si vol o no vol esdevenir 
un servidor dels companys. 

- que reflexioni també sobre sí mateix intentant d€ res
pondre a la qüestió: per què vull actuar a dins d'a
quest grup?. 

Arribat a aquest punt, el nOi o noia pot demanar al grup que li 
perffieti d'accedir a unes responsabilitats majors que les que.de
riven de la vida de patrulla o de comité. ~s a dir, o bé esdeve
nir Cap de Patrulla o bé responsabilitzar se cara a tot el grup 
d'una de les problemàtiques citades. 

3. 3 -~ L'accés a responsabilitats de cara a tot el grup. 

De fet, ja queda explicat en la preparació que s'hi efectua al 
llarg de la fase ante~ior. 
El noi o noia pot ésser Cap de Patrulla o bé garantir un servei 
material o d'animació de cara a tot el grup (evidentment un ser
vei els qee no assegura cap comité). 
En el pla tècnic només se li pot demanar que sigui eficaç. 
En el pla personal, se li demana: 

- que, més enllà de la simple convivència amb els altres 
i més enllà -d-'un simpl-e ésser útil, prengui el grau 
d'iniciativa necessària per a impulsar el grup .(pren
dre el timÓ) en alg~n aspecte. 

- que, més enllà de l'escoltar i parlar, més enllà del 
fer crítica realista i raonable, s'esforci per a ésser 
coh~rent amb les crítiques que ell/ella fa. 

-que, s'esforci per a poder _respondre amb profunditat 
dels problemes que ha decidit de prendre a càrrec. 

Amb tot el que s'acaba de dir, es veu que els nois i noies poden 
trobar-se a la Unitat en tres situacions direrents: Els qui no 
han fet promesa, els qui l'han feta però encara no tenen.·respon
sabilitats generals i els qui en tenen. 

Això condiciona el que exposarem tot seguit. 

4. ORGANITZACIÓ DE LA UNITAT PERA LA REFLEXIÓ 

La pa_:raula ','organització" no és adequaq.a p~r a parlar de la re
flexió, .J)ei'ò ja ens entenem. 

El qu7 volem explicitar en aquest apartat és la forma .Com-els 
nois -~ noies.,,- segons la s.it:uació en que es. t~oben e_n el. _procés 
de progv·ess:tó, tenen :accés a_ les d-iverses inSA:-j,_tucionS .q\.1€' Ca-
nalitzen els moments de reflexi6. · 
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Tots els nois i noies participen a l'assemblea del grup, 
le·s Següeri.ts funcionS: 

- elegir projectes d'operació i déterminar el comitè coord. 

- supervisar la proposta d'organització elaborada pel comitè 
de coordinació. 

- rev1sar, al final, el funcionament de l'operació. 

- e laborar la- carta. 

Només aquells nois i noies que han fet la promesa parti
Clpen en el coiü:;<ell d'honor que té .. les següents funcions: 

-escoltar a aquells qui demanen fer la promesa, és .a dir, iri 
tegrar-se plenament en el grup. 

-ésser ·e-1 ·lloc d t-anàlisi de problemes seriosos que es pres e!! 
tin, tant si êÏfecten individuus iSolats com si afecten-,pa
trulle·S -·o el grup sencer, sempre i quan es tracti de pro ble 
mes relacionats amb la llei i el pacte. 

-es col tar ·aquélls qui demanen tenir accés a responsabilitats. 

-en general, fer de lloc d'anàlisi i de formulacií. de la llei 
i establir els criteris d'exigència personal i coi.lectiva. 

Només aquells nois_ .. i ;r¡.oies_ que fan de caps de patrulla 
formen, juntament amb els caps de la unitat, el consell de caps, que 
ha d'acomplir func-ions similars a l€s del consell d tho_nor, però en 
aquells casos en que és prudent o necessari que la discussió no s' 
escampi massa i que no cal fer mas·sa soroll. 

Ja hem parlat en un altre apartat del comitè de coordina
ció (trobada?) que limita les seves reflexions a un pla tècn-ic o d' 
organització del treball. 

5. PROCtS DE CONSTITUCIO AL LLARG DEL CURS 

Tal: com ja. s'apunta a la fitxa de FO.CA. publicada aquest 
any, ens semQla que la vida del grüp passa per fases diferents· a-1 
llarg de 1 1 any. · 

5.1. Fase de contacte 

f':s la fase inic:i'a:i en la què --prenen contacte· els no-~s i 
nOies nou· vin9uts amb els veterans de la unitat. En aquest moment 
l'organitzacio és feble perquè alguns dels qui ostentaven càrrecs o 
resOnsabili tats hqn ma:rxq_t_ ~mb els pion~rs i caravel.les. 

En aquesta ·fase- l'activitat .. es menada pels caps fent pro
postes diverses i simul.tàni_es d'un dissabte per altr~. 

Es tracta de que nois i noie~ tinguin ocasions de contacte 
freqüent en grups reduits, per això les propostes han d'ésSer diver 
ses cada dissabte i cadascú ha de poder.- apuntar-se allà on més li -
agradi: allà on vagi trobarà alguns companys i els anirà coneixent. 

~s també un bon moment per a. mitjançant aquestes activi
tats de petit _grup, fer aprenentatges necessaris per a garantir se
guretat en les sortides.- i -eficàcis del ·grup. 

Aquesta fase ha de $ervir també per a dos propósits molt 
importants: 
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Anar esbossant les patrulles per a l'any, partint, si és passi 

ble, dels nuclis de patrulla que han restat de l'any anterior~ 

- Anar esbossant, i madurant, els projectes d 1 activitat que cons 

ti tu iran les operacions de·¡_ curs. 

5.2. Fase de constitució èe la unitat 

Això comporta la constitució de les patrulles i la concreció 

de projectes. 

En el primer aspect.e, formació de les patrulles, cal: 

- .tenir en compte quins són els nuclis que han restat de les pa 

trulles de l'any passat, 

discutir amb tots quins són els criteris que han de servir 

per a l 1agrupació, per a la integraclo dels nou vinguts: 

ésser amics o estar predisposats a esdevenir-ho 
sexe: nois i noies en equips mixtes o no? 
edat: barneja de grans i petits 
característiques personals: habilitats, extraversió, re

flexió, etc. 
distribució de càrrecs (comitès) 

En el segon aspecte, projectes d'activitat, cal: 

- 60ncretar, davant de tothom, quina és la forma d'organització 

d'una unitat ràngers/guies de la que ja s'haurà parlat infor

malment en la fase anterior, però ara haurà de formalitzar-se 

seriosament: 

€1 que en la fase anterior era una trobada informal de 
tots esdevindrà ara l'assemblea 
el aue e~en activitats simultànies per grups petits esde~ 

vindran patrulles 
els comitès ... si ha es·tat possible, no hauran deixat de f u!! 

cionar durant la fase anterior 

- invitar a cada patrulla a elaborar idees disperses dels seus 

membres i fer-ne un projecte coherent d'activitat: una pro

posta d'operació. 

5.3. Fase de llançame.n::tr;i realització de projectes 

Som en un moment en que só'. ja formades les patrulles i els 

comitès per a un període fixe: 

- les patrulles per a tot l'any en principi, amb la possibili 

tat d'algun canvi en acabar-se la primera operació. 

- els comitès per al temps que durarà una operació. 

A pa:rtir d'aquí, s'entra en la dinàmica ja definida més amunt: 

- .presen:tació de projectes a 1 1 assemblea, deliberacions 

- elecció d'un projecte (o dos) i constitució del comitè de 

coordinació 

-presentació del projecte d'o~ganització elaborat pel comitè 
de coordinació a l'assemblea; àquest projecte enclou: 

un taller per a cada patrulla 
. feines generals o serveis per a cada comitè 

1 
' i 
¡ 

I 
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sistemes de contr·ol i coordinació generals: moments en que 

caldrà reunir l'assemblea per a vetllar per l'execució 
del proj.ecte · 

- els caps o el consel~ de cap proposarà un moment per a ela 

borar la carta 

- treball descentralitzat de les patrulles en el seu taller ~ 
treball conjunt amb els serveis assegurats pels comitès en 
els moments en que el projecte ho demana 

-final de la operació, revisió, reflexió del grup' sobre sí ma
teix i sobre cada noi i noia: ha super·at l'escull o no?, què 

cal demanar-se a si mateix i als altres? 

_S. 4. Quants projectes a l' an.z 

Partim d'una hipótesi força accep~able: la fase de contacte 

que ha de cloure-'s amb la constitució definitiva de les patrulles i 
de -la un i tat s 1 acaba a finals del 'primer trimestre. t:s a dir, queden 

per a les operacions els mesos compresos entre cap d'anY, i el camp 

d'estiu. 
Comptant la real-itat de les vacances de Pasqua, això per

met d'imaginar e1 següent: 

- una o dues operacions abans de Pasqua: aquestes podrien ésser 
operacions menors, fins i tot pot pensar-se que la primera d' 
elles no sigui una 'operació única per a tota la unit&:t,, sinó 
que poden éss_er ·-operacions de patrulla re~ofzad'es peis· caps; 

això pot éss~r molt convenient per a reforçar la vida i la 
riquesa de les patrulles i per a donar-les.:..-hi la confiança 

necessària com per a que vagin trans formant-se en un centre 
generador de projectes per a la resta de companys. 

una operació major que es clou amb el camp d'estiu i que in
corpora, quasi bé diríem que per força, a tota la unitat. 

5.5. Moments constituents al llarg de l'any 

Amb l'expresió "moments constituents 11 volem expressar la 

realitat d'aquelles situacions en que el grup va donant-se forma a 

sí mateix, moments en que institueix les seves relacions. 

Els més importants són els següents: 

ler. Abans de començar el curs, una trobada dels nuclis de cada 
patrulla de l'any anterior: 

revisió dels llibres de patrulla: és a dir, lectura de 
la història de cada patrulla 
preparació d'una festa d'acolliment per als nou vinguts 
aquesta festa dona feina als comitès d'animació (festa), 
de cuina (berenar), els guardians de les llegendes (r~ 
portatge del campament i operacions) 
constitució provisional de comitès bàsics 

2on. A finals de la fase de contacte, moment constituent molt 
important: 

• constitució definitiva de les patrulles que seran, en 
principi, per a tot l'any 

repartiment de càrrecs i constitució dels comitès 
aques~ moment pot fer-se solemne d'alguna manera amb 
la promesa d'alguns nois o noies veterans i amb el re 
coneixement a altres del seu càrrec de caps de patruÏla. 
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3er. A l'inici de la primera operació: 

constitució del comitè de coordinació més funcional possi 
ble 
adjudicació a cada parrulla del taller o part de la feina 
que li correspongui 
adjudicació a cada comitè d 1 unes responsabilitats 

Això va repetint-se a cada operació 

4rt. A mitat de caüa operació: elaboració d'una carta; feta la 
proposta pel consell de caps, revisada per l'assemblea ~ slg 
nada per ... 

5è. A final de cada operació, revisió de la feina de cada noi o 
noia, de cada patr~lla, de cada comitè i del conjunt de la 
unitat. 

-Lliurament de fadrinatges (o nom a determinar). Possibilitat 
de que algú faci la pro'mesa o de que s'encomanin responsabi
litats a alguns dels més grans. 

6è. Abans del camp d'estiu, coincidint potser amb la carta de la 
darrera i gran empresa de l'any, moment de revisió pràctica 
de tots els engranatges de la organització per assegurar l' 
éxit del camp. 

7è A la fi del camp d'estiu, revisió general, evaluació del que 
ha estat l'any, formulació de desitjos per a l'any que ve. 
Acomiadament dels que se'n van, que fan un balan1 del que ha 
estat per a ells el pas per la unitat. 
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anex: PROPOSTA DE CANVI DE NOMS 

Nom antic 

Unitat o grup 

Rànger 
Noia Guia 

Patrulla 

Comitè 

Càrrec 

Operació 

Assemblea 

Comitè de coordinació 
o trobada 

Consell d'honor 

Consell de caps 

Llei 
Promesa 

Fadrinatge 

Resp. animació 

Resp. Cuina 

Resp. organització, economia 

Nom nou 

Tribu 

RUnger 
Noia Guia 

Clan o cercle 

Clan o comissió 

Mester o missió 

Expedició 

Reunió, parlament, trobada, consell 

general 

Consell d'expedició 

Consell de la llei o consell de l' 
aliança 

Llei o aliança 

Paraula (donar i prendre-la) 

Mestris (de mester) 

Animador, trobador, bard. joglar 

Xef, cuiner, mestre del foc 

Resp. llibre patrulla Guardià de les llegendes 

Resp. acampada, orientació 
ecologia 

Resp. material 

Rànger, gula 

Resp. observació i descoberta Caçador~ ulls oberts 

Resp. jocs i esports 

Resp. natació 

Resp. construcció 

Resp. fusteria 

Resp. fotografia 

Resp. mecànica 

Resp. electre 

Resp. decoració 

Re sp. salut 

Resp. disfresses i escenaris 

Resp. cançó i dansa 

I 
! ... -· ~ -__ ~ 


