
 

 

  
 
La voluntat de serveivoluntat de serveivoluntat de serveivoluntat de servei a la comunitat que ens envolta és un dels principis de l’escoltisme i el 
guiatge des dels seus inicis. 
Els escoltes i guies som transformadors transformadors transformadors transformadors, ens comprometem a millorar el nostre món a l’hora 
que procurem créixercréixercréixercréixer, aprendreaprendreaprendreaprendre i trobar-nos a nosaltres mateixos. La implicació socialimplicació socialimplicació socialimplicació social i el 
creixement personalcreixement personalcreixement personalcreixement personal són quelcom indissoluble, sobretot quan es produeixen seguint la 
metodologia de l’escoltisme. 
Com a moviment educatiu que som, treballem la fraternitatfraternitatfraternitatfraternitat, que ens empeny a fer comunitat 
més enllà de les parets del local. 

El nostre mètode educatiu està basat en la pedagogia del projecte, una pedagogia activa 
que requereix aprendre DES de l’acció i PER a l’acció, perquè només coneixem bé allò que 
experimentem, que ens colpeix des de la vivència. “Aprenem a ser útils i a fer servei” ens diu 
la Llei Escolta, perquè el servei és una eina de doble tall: no restem aturats i confosos davant 
tota aquesta complexitat social, sinó que la fem nostra a mesura que la transformem. 
Servim, treballem per als nostres veïns i aprenem a conèixer-los millor, comprenem més 
profundament les problemàtiques del nostre barri, enriquim la nostra visió del món mentre el 
deixem millor de com l’hem trobatmillor de com l’hem trobatmillor de com l’hem trobatmillor de com l’hem trobat. 

El servei és una acció que ens pot acompanyar en totes les etapes de la nostra vida. 
Sempre, per petits que siguem, podem aportar alguna cosa al nostre entorn entorn entorn entorn que pot ser 
valuosa per als altres i per a nosaltres mateixos i, d’aquesta manera, anar forjant el 
compromís socialcompromís socialcompromís socialcompromís social que ens caracteritza, des de ben menuts. Per això no hem de descuidar la 
descobertadescobertadescobertadescoberta del servei en cadascuna de les branques dels nostres infants i joves. Hem 
d’acompanyar-los a recórrer un camí llarg i progressiu de descoberta del compromís. 

El servei, exercit lliurementlliurementlliurementlliurement i des de la gratuïtatgratuïtatgratuïtatgratuïtat, és mostra d’humanitat. 
La capacitat per lliurar el nostre temps i esforç sense esperar-ne res a canvi sorgeix quan 
ens vinculem als altres, quan descobrim que més enllà de la comoditat personal allò que 
esdevé significatiu és el progrés col·lectiu, i quan comprenem que la nostra felicitat va lligada 
a la felicitat dels altres. 
 
El nostre mètode educa per i des del servei. La consciència de grup i la implicació social en 
el nostre entorn esdevenen elements claus de la nostra proposta educativaproposta educativaproposta educativaproposta educativa. 
El nostre repte és educar per fer del servei una actitud, una manera de viure. 
És fent servei quan descobrim que la dedicació als altres és quelcom que omple de sentit la 
nostra vida. És quan deixem de ser el centre de les nostres preocupacions i enfoquem la 
nostra atenció i energia a ser útils a la nostra comunitat i al nostre entorn que la nostra 
existència esdevé més profunda i arrelada, més intensa i consistent. 
 



 

 

Fer servei avui és anar contra-corrent, és desmarcar-se d’una dinàmica en la que tot es pot 
comprar i vendre. Tanmateix, la nostra és una associació que manté la voluntat de servei al 
nostre poble i a la nostra societat, educant des de la gratuïtat a infants i joves per a ser 
ciutadans crítics, lliures i compromesosciutadans crítics, lliures i compromesosciutadans crítics, lliures i compromesosciutadans crítics, lliures i compromesos. I ho fa, és clar, des del compromís i l’esperit de 
servei de totes i tots. 
 
Amb el servei com a eix d’aquest curs intentem donar un nou impuls a aquest concepte 
arrelat a la nostra proposta metodològica i aprofundir en el sentit i la vigència que aquest 
pren en el món i la societat d’avui. 

Bon servei! 

 

Reus, 22 de maig de 2010. 

 

 
 


