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L'escoltisme català inicia la
construcció d'una nova i única
associació
ESPECIAL REVISTA "LLEURE"
Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya han
aprovat iniciar la construcció d'una nova i única associació d'escoltisme i guiatge oberta i catalana.
L'escoltisme i el guiatge és un moviment educatiu mundial amb un mètode pedagògic propi que
compta amb 40 milions de membres arreu del món. A través de l'educació no formal, associativa,
voluntària i liderada per joves, treballa amb un objectiu clar: millorar la societat a través de
l'educació.
A Catalunya, el moviment està format per un total de 200 agrupaments arreu del territori català, que
es dediquen a l'educació en el lleure dels infants i joves de Catalunya i treballen per la
transformació social. La seva presència arriba a 30 comarques i 95 municipis.
Actualment, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge(FCEG), que és l'entitat que engloba
l'escoltisme i el guiatge catalans, està formada per tres associacions: Acció Escolta de Catalunya,
Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Una de les novetats d'aquest curs,
però, és la construcció d'una nova i única associació d'escoltisme i guiatge oberta i catalana. Així ho
han aprovat les tres associacions en les seves assemblees.
La proposta de full de ruta estableix un procés de treball que podria durar entre tres i sis anys,
en el qual es contempla que els caps i responsables associatius debatin i defineixin com hauria
de ser aquesta nova associació única. També s'establiran grups de treball en què hi participaran
persones expertes de dins i de fora de les associacions. Passat aquest temps, es formalitzarà la
creació d'aquesta nova associació, que agruparà 14.500 infants i joves i 4.000 voluntaris i voluntàries
en 200 agrupaments escoltes (també anomenats caus) arreu del territori català.
Les bases sobre les quals es vertebrarà aquesta nova associació única es concreten en tres eixos
bàsics: En primer lloc, la nova entitat compartirà els elements fonamentals del moviment escolta i
guia mundial. En segon lloc, enfocarà el treball de l'espiritualitat des d'una proposta oberta,
acceptant la diversitat d'opcions per dur a terme aquest treball i respectant la llibertat individual i
de cada agrupament. En tercer lloc, es comprometrà a treballar activament des de l'acció local i
nacional per a la construcció d'una societat catalana més justa, més diversa, més inclusiva i més
cohesionada, que conegui i promogui la seva pròpia identitat. Els blocs temàtics en què es treballarà
inclouen aspectes com el marc ideològic, el formatiu, el metodològic, l'organitzatiu i el de relacions
institucionals i d'àmbit internacional.
Fons de l'Escoltisme Català
El 2015, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha publicat el segon volum d'Els fons de l'Escoltisme
Català
. Amb aquesta publicació es dóna continuïtat al projecte de preservació i difusió dels fons
documental del moviment escolta de Catalunya, iniciat quinze anys enrere, amb la intenció de
testimoniar la importància del moviment al país.
L'Arxiu Nacional de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la Direcció
General de Joventut impulsen conjuntament el Programa de protecció i salvaguarda del patrimoni
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documental de les entitats juvenils, ja que es considera que és un instrument imprescindible per
conèixer la història del moviment associatiu juvenil i la seva aportació a la història de la Catalunya
contemporània. Així mateix, serveix per comprendre les diverses formes de participació i de
compromís social de les entitats juvenils i dels joves.
Potser t'interessa:

Especial revista "Lleure": Experiències de lleure, una font d'aprenentatge.
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