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 Mètode escolta Núm. 3 

RAID  PER A 

PIONERS I 
CARAVEL.LES 

 

 

Amic/ga Pioner i Caravel.la: 
Estam començant un nou curs. Volem que sigui el 

màxim de profitós per a tots, per açò 

et proposam un Raid que t’ajudi a interioritzar i fer 
més teva la Llei escolta i a relacionar-la amb els 

textos que t’oferim per a la reflexió.  
Procura deixar de banda tot el que et pugui impedir 

de trobar-te amb tu mateix.  
No et faci por el silenci.  

Esforça’t.  
Ben segur que ho agrairàs. 

 Bona feina. 
 

 

Primer punt: 
 

ENS ESFORÇAM A MERÈIXER 
CONFIANÇA I  FEIM CONFIANÇA A 

TOTHOM 

 

 Dos caçadors van llogar un avió per anar a 
la regió dels boscos. Dues setmanes més tard, el 
pilot va regressar per tal de recollir-los i portar-los 
de tornada. Però, en veure  els animals que havien 
caçat, es va dir: "Aquest avió no pot carregar més 



2 

que un dels dos búfals. Hauran de deixar aquí l'altre." 
 "Però si l'any passar el pilot va carregar dos búfals en un 
avió exactament com aquest...! protestaren els caçadors. 
 El pilot no sabia què fer, i acabà cedint: "Està bé, si ho 
van fer l'any passat, suposo que també ho podrem fer ara..." 
 De manera que l'avió va iniciar la maniobra 
d'enlairament, carregat amb tres homes i dos búfals; però no 
pogué enlairar-se i s'estavellà contra un turó proper. Els homes 
van sortir arrossegant-se: i mirant al seu voltant, un dels 
caçadors va preguntar a l'altre: "On creus que som?" L'altre va 
inspeccionar els encontorns i digué: "Em sembla que som a 
unes dues milles a l'esquerra d'on vam caure l'any passat." 
     (La pregària de la granota) 
 

 Un cèlebre cirurgià deia als seus alumnes que, per a ser 
bon cirurgià, es requerien dues qualitats: no tenir fàstic i tenir 
capacitat d'observació. 
 Per donar exemple, va introduir un dit en una efusió 
nauseabunda, se'l dugué a la boca i el llepà. Després va 
demanar als seus alumnes que fessin el mateix. I ells, armant-
se de coratge, obeïren sense vacil.lar. 
 Aleshores, somrient picardiosament, el cirurgià va dir: 
"Senyors, he de felicitar-vos per haver superat la primera 
prova. Però, malauradament, he de dir-vos que no heu superat 
la segona, ja que cap de vosaltres no s'ha adonat que el dit que 
jo llepava era distint del que havia introduït en el líquid." 
     (La pregària de la granota) 
 

Pautes per a la reflexió: 
- Creus que els alumnes i els pilots van pecar de confiats? 

- El professor va abusar? 

- Què ens diu de bo aquest punt de la Llei escolta? Creus que 
és important fer confiança als altres? 

- Com ho podem aconseguir? 
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Segon punt 
 

VIVIM LA NOSTRA FE I RESPECTAM LES 
CONVICCIONS DELS ALTRES 

 

JESUS VA AL FUTBOL 

 

 Jesucristo nos dijo que nunca había 

 visto un partido de fútbol. De manera 

 que mis amigos y yo le llevamos a que 

 viera uno.  Fue una feroz batalla entre 

 los "Punchers" protestantes y los  
 "Crusaders" católicos. 
 

 Marcaron primero los "Crusaders". Jesús 

 aplaudió alborozadamente y lanzó al aire  
 su sombrero. Después marcaron los  
 "Punchers". Y Jesús volvió a aplaudir 
 entusiasmado y nuevamente voló su  
 sombrero por los aires. 
 

 Esto pareció desconcertar a un hombre que 

 se encontraba detrás de nosostros. Dio 

 una palmada a  Jesús en el hombro y le 

 preguntó:  "¿A qué equipo apoya usted, 
 buen hombre?" 

 

 "¿Yo?", respondió Jesús visiblemente 

 excitado por el juego. "¡Ah!, pues yo  
 no animo a ningún equipo. Sencillamente 

 disfruto del juego". 
 

 El hombre se volvió a su vecino de  
 asiento y, haciendo un gesto de desprecio, 



4 

 le susurró:   "Humm...  ¡un ateo!" 

     (El canto del pájaro) 
 

 

De l’Evangeli segons sant Mateu 
1»No judiqueu els altres perquè Déu no us hagi de judicar. 
2Tal com vosaltres judicau ell vos judicarà, i us farà la 
mesura que vosaltres haureu fet. 3¿Per què veus la busca 
dins l'ull del teu germà i no te'n tems de la biga que tens en 
el teu ull? 4¿Com podràs dir al teu germà: Deixa'm, que et 
trauré aquesta busca de l'ull, mentre tens la biga en el teu? 
5Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull, i llavors hi 
veuràs per poder treure la busca de l'ull del teu germà. 
      Mateu 7, 1-5 

 

Pautes per a la reflexió: 
- Reflexiona uns minuts quin paper juga la fe dins 
l’escoltisme. 
- Creus que  té res a veure amb el que acabes de llegir? 

 

 

Tercer punt 
 

APRENEM A SER ÚTILS I  
A FER SERVEI 

 

 És una revolució. Quan tothom es proposa ser servit, 
nosaltres ens proposem servir, oblidar-nos de nosaltres 
mateixos i descobrir el que podem fer per als altres. L'evangeli 
cristià i els més alts missatges de la humanitat proposen aquest 
estil de vida. Les experiències ètiques més rellevants al llarg 
del segles convergeixen en aquesta paradoxal invitació. 
 Per a fer servei s'ha de saber obrir els ulls, veure les 
necessitats que ens envolten, imaginar solucions, fer-se 
competent i donar-nos a nosaltres mateixos. És un procés molt 
coherent. De vegades no hi veiem, de vegades no estem 
preparats, de vegades som covards. Per a cada fase hi ha un 
entrenament possible i és bo entrenar-s'hi amb altres. L'opció 
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que decideix tot el procés és indefugiblement personal. 
 El camps on exercir aquest servei són infinits. Potser la 
professió i la política són els senzills de veure. Però n'hi ha de 
molt importants i que potser ens costa més descobrir. Pensem 
en el servei que podríem fer si contribuíssim a augmentar el 
goig i el bon humor de la gent que ens envolta. Pensem en el 
servei tan a l'abast de convertir la feina domèstica en un 
concurs d'atencions mútues. Pensem en els serveis de la 
compassió i de la tendresa. 
 Els nostres contemporanis semblen assedegats de 
benaurança. I si el secret de la nostra pròpia benaurança fos 
oferir una mica de benaurança als altres? Fer servei és 
descobrir aquesta estranya connexió. 
 Les energies invertides a capacitar-nos per fer servei 
estan obertes a un projecte que ens humanitza. Totes les 
tècniques i tots els aprenentatges es carreguen de sentit en 
aquesta perspectiva. 
          FÈLIX MARTÍ 
      (Dossier, "Ginesta 83") 
 

 

De l’Evangeli segons sant Mateu 
35Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar; quan 
tenia set, em donàreu beure; quan era foraster, em vàreu 
acollir; 36quan em vàreu veure despullat, em vàreu vestir; 
quan estava malalt, em visitàreu; quan era a la presó, em 
vinguéreu a veure. 37Els justs li respondran: Senyor, ¿quan 
vos vàrem veure afamat i us donàrem menjar, o que 
passàveu set, i us vàrem donar beure? 38¿Quan vos vàrem 
veure foraster i us acollírem, o despullat  i us vàrem 
vestir? 39¿Quan vos vàrem veure malalt o a la presó, i us 
vinguérem a veure?  
     Mateu, 25, 35-39 
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Pautes per a la reflexió 

- Per què creus que Jesús insistia tant que fóssim servidors 
dels altres? 

- Per què ens costa tant fer un servei per als altres? 

 

 

Quart  punt 
 

SOM GERMANS DE TOTHOM  I 
TREBALLEM PER LA PAU 

 

De l’Evangeli segons sant Mateu 
44Doncs jo us dic: Estimau els enemics, pregau per aquells 
que us persegueixen. 45Així sereu fills del vostre Pare del 
cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure 
sobre justs i injusts. 46Perquè si estimau només els qui us 
estimen, ¿quina recompensa mereixeu? ¿No fan això 
mateix els publicans? 47I si només saludau els germans, 
¿què feis d'extraordinari? ¿No fan això mateix els pagans? 
48Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial. 
     Mateu 5, 44-48 

 

 

 

De la Primera Carta de sant Joan 

 
7Estimats meus, hem d'estimar-nos els uns als altres, 

perquè l'amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: 
ha nascut d'ell i el coneix. 8Els qui no estimen no coneixen 
Déu, perquè Déu és amor.9Hem vist clarament l'amor que 
Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, 
perquè visquem gràcies a ell. 10L'amor és això: no som 
nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el 
primer que ens ha estimat, tant, que ha enviat el seu Fill 
com a víctima propiciatòria pels nostres pecats. 11Estimats 
meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres ens hem 
d'estimar els uns als a1tres. 12Mai ningú ha pogut 
contemplar Déu, però si ens estimam, Déu està en 
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nosaltres, i dins nosaltres el seu amor és tan gran que ja no 
hi falta res. 13 Un signe per sebre que estam en ell i ell en 
nosaltres és que ens ha fet el do de compartir el seu 
Esperit.  
    1ª Joan 4, 7-13 

 

 

Pautes per a la reflexió 

- Aquestes paraules tan polides, creus que els homes d’avui en 
dia els donen sentit? 

- Quin és l’interès que trobes que hi ha perquè hi hagi tantes 
guerres? 

 

 

Quint punt 
 

SOM FIDELS AL NOSTRE PAÍS I ENS 
SENTIM CIUTADANS DEL MÓN 

     

 

Pautes per a la reflexió: 
- Anomenau i comentau quines són les qualitats que més vos 
agraden de Menorca. 
- Creus que l’hauríem de conèixer més per poder-la millorar? 

- Recorda les paraules que ens va deixar dites Baden-Powell: 
“Hem de deixar el món un poc millor de com l’hem trobat”. 
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Sisè punt 
 

DEFENSAM LA NATURA I  
PROTEGIM LA VIDA  

  Un conferenciant explicava que una petita part 
  de les enormes quantitats gastades en armes, 
  en el món modern, podria resoldre 

  tots els problemes materials de la raça humana. 
 

  La reacció dels deixebles, 
  després de la conferència, fou inevitable: 
  "Per què són tan estúpids els éssers humans?" 
 

  "Perquè", digué el Mestre solemnement, 
  "la gent ha après de llegir llibres impresos, 
  però ha oblidat l'art de llegir els no impresos". 
 

  "Doneu-nos un exemple d'un llibre no imprès." 
 

  Però el Mestre no en donà cap. 
 

  Un bon dia, responent a llur insistència, digué: 
  "El cant dels ocells, el brunzit dels insectes 
  trompetegen la Veritat. 
  Les herbes i les flors indiquen el Camí. 
  Escolteu! Mireu! 
  Així és com heu de llegir!"  

   

     (Moments de saviesa) 
 

 

Pautes per a la reflexió: 
- Deixau durant una estona de llegir llibres impresos i 
practicau l’art de llegir llibres no impresos. 
- Explicau l’experiència que visqueu. 
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Setè  Punt 
 

APRENEM A VIURE EN EQUIP I  
TOT HO FEIM ENTRE TOTS 

 

Lectura dels Fets dels apòstols: 
42Tots eren constants a assistir a l'ensenyament dels apòstols, a 
posar en comú els seus béns, i a reunir-se per partir el pa i per 
a la pregària. 43Tothom sentia un gran respecte, i els apòstols 
feien molts de prodigis i miracles. 44Tots els creients vivien 
units i tenien en comú tots els seus béns; 45venien les seves 
propietats i les altres coses que posseïen, per distribuir entre 
tots el diner, segons les necessitats de cadascú. 46Cada dia as-

sistien unànimement al culte del temple. Després, a la casa, 
partien el pa i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i ale-

gria, 47cantant les alabances de Déu. Tot el poble els apre-

ciava. Cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat 
perquè fossin salvats. 
     Fets, 2, 42-47 

 

Pautes per a la reflexió: 
- Quines eren les qüestions prioritàries dels primers cristians? 

- En quina manera tenien en comte l’altre? 

- Quines semblances heu vist en el text? 

 

 

Vuitè Punt 
 

SOM DECIDITS I AFRONTAM LES 
DIFICULTATS SENSE POR 

 

 

L'ÚNICA RAÓ DE VIURE: ELS ALTRES 

 

     París. Ja fa vint anys. Un jove truca a una porta sobre la 
qual es pot llegir: 
    Qualsevol que ho necessiti, 
         que truqui a aquesta porta. 
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         Aquí hi viu un pobre home 

         disposat a donar un cop de mà 

         a qui pugui necessitar-ho. 
     - Pare, vingui amb mi. Al costat de casa meva un home ha 
intentat suïcidar-se. Encara no és mort. 
     Uns minuts més tard l'Abbé Pierre es trobava davant d'un 
expresidiari. 
     Havia assassinat el seu pare i acabava d'acomplir la seva 
condemna de vint anys. 
     - A qui li importa que jo continuï vivint? 

     I no va trobar-hi resposta. Sense amics, sense família, 
ofegat per la desesperació, havia escollit el carreró negre del 
suïcidi. 
     L'Abbé Pierre no li va dir el de sempre: "Et donaré un cop 
de mà, no et desesperis, perquè sempre hi ha una porta oberta 
per als qui sofreixen". 
     Ben al contrari. Primerament li aplicà els auxilis urgents 
per tal que no perdés sang.  Després el va agafar per les 
solapes de la jaqueta: 
     -Desgraciat! No et puc donar res de res. Treballo de nit per 
les mares abandonades, per als que no tenen sostre, per als 
infants malalts. Jo també estic malalt i ja no puc més. Em vols 
ajudar?... Abans de matar-te, vols donar un cop de mà a tota 
aquesta gent que espera? 

     Aquell home no va morir. I no només va seguir viu; ara 
sabia per què havia de viure! 
     Hom no pot morir quan tot està per fer, quan existeix 
l'única raó de viure: els altres!  
      (Viure enfora) 
 

Pautes per a la reflexió: 
- Creus que hem de donar un sentit a la nostra vida? 

- Som aquí només per ser espectadors? 
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Novè punt 
 

ESTIMAM EL TREBALL I  
VOLEM FER BÉ LES COSES 

 

LA MUJER DEL CIEGO 

 

Enseñar a un hombre inmaduro puede ser tremendamente 
perjudicial: 
 

 Había un hombre que tenía una hija muy fea 

 y se la dio en matrimonio a un ciego, 
 porque ningún otro la habría querido. 
 

 Cuando un médico se ofreció a devolver 

 la vista al marido ciego, el padre de  
 la muchacha se opuso con todas sus  
 fuerzas, pues temía que el hombre  
 se divorciara  de su hija. 
 

Afirma Sa'di acerca de esta historia: "El marido de una mujer 
fea es mejor que siga ciego". 
     (El canto del pájaro) 
 

Pautes per a la reflexió: 
- Aquest any volem començar bé, apuntau les coses que 
voldríeu canviar i les que hem de millorar. 
- Quines coses no es van fer bé en aquest text? 
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Desè punt 
 

APRENEM A ESTIMAR I  
JUGAR NET 

 

De la 1ª Carta de sant Pau als cristians de Corint 
 

 
1Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i 

dels àngels però no estimàs, no passaria de ser com les 
campanes que toquen o els platerets que eixorden. 2Si tingués 
el do de profecia i arribàs a conèixer tots els secrets de Déu i 
tota la veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de desplaçar les 
muntanyes, però no estimàs, no seria res. 3Si distribuís tot allò 
que tenc, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, sense 
estimar, només per ser benvist, no em serviria de res.4El qui 
estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no 
és presumit ni orgullós, 5no és groller ni egoista, no s'irrita ni 
es venja, no s'alegra de les farses, sinó de la veritat; 7ho 
suporta tot, i no perd mai la confiança, l'esperança, la 
paciència.8L'amor no passarà mai.  
    1ª Cor, 13, 1-8 

 

Pautes per a la reflexió: 
- Per què creus que és tan important estimar? 

- Quina semblança tenen aquests dos valors: estimar i jugar, 
dins el mateix punt de la Llei? 

 

Aquest Mussol l’han preparat els caps  
dels Pioners i Caravel.les de  

l’A.E. Sant Rafel el 1995 

 

 

 

 

 


