CARTA DEL MSC
Moviment Educatiu
SOM UN MOVIMENT EDUCATIU QUE PROPOSA ALS INFANTS I JOVES ASSUMIR EL
PROTAGONISME DEL SEU PROPI DESENVOLUPAMENT.
Som un Moviment Educatiu, un conjunt d’homes i dones que compartim l’ideal de persona,
societat i Església de l’Escoltisme Catòlic i assumim el compromís de desenvolupar i
estendre el seu Projecte Pedagògic a Espanya.
Som un Moviment per a infants i joves, que també integra com a agents educatius els
responsables, les famílies i les comunitats cristianes que confien en la seva capacitat de
responsabilitzar-se del seu desenvolupament i configuren els entorns educatius que fan
possible l’escoltisme.
El nostre compromís amb tots ells s’articula a través d’una proposta educativa, el Programa
de Joves, que vol respondre en cada moment a les seves necessitats i aspiracions. Per tal de
dur a terme el nostre projecte ens hem dotat d’una estructura organitzativa que ha de ser
eficaç, democràtica i participativa per a tots els agents que formen part del Moviment.

Moviment Escolta
SOM PART DEL MOVIMENT ESCOLTA, UNA GERMANOR UNIVERSAL QUE COMPARTEIX
UN IDEAL DE VIDA, UN MÈTODE DE TREBALL I UNA MISSIÓ: CONTRIBUIR A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN MÓN MILLOR.
Som part del Moviment Escolta, una germanor universal que vol contribuir a la construcció
d’un món millor, d’acord amb els valors universals expressats en la Llei i la Promesa
recollides a la Constitució de l’Organització Mundial del Moviment Escolta, que conviden
cada escolta a ser una persona íntegra i feliç, socialment compromesa i oberta a la trobada
amb la Transcendència.
A través de les nostres activitats, articulades d’acord amb el Mètode Escolta, acompanyem
els infants i els joves en el seu procés de creixement personal, proposant-los la implicació
activa en un projecte educatiu no formal que els permet protagonitzar el seu propi
desenvolupament.
Mitjançant la realització de la seva tasca educativa, els responsables escoltes desenvolupen
un servei als altres a través del qual el Moviment contribueix a la transformació positiva del
món, usant el seu exemple personal com a eina fonamental i comprometent-se en
processos de formació i desenvolupament.

Església Catòlica
SOM PART DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, UN BON LLOC QUE CONVIDA A LA TROBADA
TRANSFORMADORA AMB DÉU, EN EL QUAL TOTES LES PERSONES QUE VOLEN
DESENVOLUPAR LA SEVA DIMENSIÓ ESPIRITUAL SÓN ACOLLIDES.
Som part de l’Església Catòlica i ens sentim corresponsables de la seva missió, que
desenvolupem a través del nostre projecte educatiu. El nostre Moviment és un bon lloc on
les persones cristianes se senten convidades a enfortir la seva fe a través de la trobada amb
Jesucrist, el compromís amb l’Església i l’opció per integrar en la pròpia vida els valors de
l’Evangeli.
Som l’Escoltisme que proposa l’Església a iniciativa dels seus pastors i per això ens sentim
cridats a ser la casa comuna de tot l’Escoltisme Catòlic a Espanya.
A través de l’Escoltisme Catòlic, la Comunitat Cristiana s’obre i acull a totes les persones
disposades a descubrir i aprofundir en l’experiència espiritual, independentment de la seva
tradició religiosa o que no es trobin identificats amb cap. Per això, també ens
comprometem a fomentar l’experiència de la pluralitat i la comunió dins de l’Església i a
contribuir en l’Ecumenisme i en el Diàleg Interreligiós.

Moviment Compromès
SOM UN MOVIMENT COMPROMÈS AMB EL NOSTRE ENTORN NATURAL, SOCIAL I
CULTURAL.
Som un Moviment compromès amb la societat, amb cada una de les persones que viuen al
territori espanyol, especialment amb tots els infants i joves, siguin quines siguin les seves
circumstàncies, i amb les seves famílies, que confien en nosaltres una part de l’educació
dels seus fills i filles.
Som un moviment apartidista en el qual ens trobem persones que, compartint els valors de
l’Escoltisme i el compromís amb la democràcia, tenim diferents punts de vista polítics i
socials. Volem contribuir a construir un món millor fomentant que els infants i joves
assumeixin una ciutadania crítica, responsable i participativa, compromesa activament amb
la transformació dels seus diferents entorns socials, oberta a la cooperació amb totes les
persones del món. Apostem per treballar en xarxa amb aquelles organitzacions amb les
quals podem compartir el nostre servei.
Som conscients que formem part de l’entorn natural i ens comprometem preservar-lo i a ferne un ús responsable, promovent la seva sostenibilitat. Considerem que les nostres diferents
identitats culturals, tant les pròpies com les que aporten les persones que provenen d’altres
països, constitueixen una riquesa que mereix ser coneguda, conservada i valorada a través
del nostre projecte educatiu, que promou un model social intercultural.
* Aprovada en la 51ª Assemblea General Ordinària del
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