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Enguany ha estat un curs complex marcat, en gran part, per la situació del 
país i les grans mobilitzacions que hi ha hagut. La missió d’Escoltes Catalans és 
contribuir en l’educació d’infants i joves perquè esdevinguin ciutadanes actives 
i compromeses, però no pot deixar de banda el seu rol d’agent social. No podem 
romandre alienes a tots els atacs que han patit drets fonamentals arreu del 
món, ja que no fer res davant de totes aquestes injustícies, no només ens faria 
còmplices de les mateixes, sinó que seria un mal exemple per a totes les infants 
i joves que van al cau i s’emmirallen en les seves caps. A tall d’exemple, aquest 
any ens hem posicionat a favor de la llibertat d’expressió, la lliure circulació de 
les persones i la llibertat del poble català de decidir el seu propi futur.També 
ens hem compromès amb la lluita LGTBI+ i ens hem conjurat contra la xacra de 
la violència masclista, de la millor manera que sabem, comprometent-nos des 
dels agrupaments a educar des del feminisme.

És però des de la nostra tasca educativa des d’on podem contribuir d’una 
manera més clara en la construcció d’un país més just i cohesionat. Apostem 
per la diversitat com a element clau per avançar cap a la cohesió social, tant en 
l’àmbit nacional com dintre del nostre moviment. De fet, aquest darrer element 
és el que va motivar, ara fa deu anys, l’inici del procés de fusió de l’escoltisme 
català. Tenim la voluntat de voler ser un exemple, de mostrar que l’escoltisme 
pot superar les nostres diferències i de fer de la diversitat un element enriquidor 
que enforteixi el moviment.

És justament el procés de fusió de l’escoltisme català un dels eixos principals del 
curs que deixem darrere. Un procés que està comptant amb la participació del 
conjunt del moviment, des dels agrupaments als equips associatius, i que ha de 
posar les bases d’una nova associació. El treball s’ha enmarcat en quatre eixos: 
el marc ideològic, amb la voluntat de projectar un escoltisme ric en diversitat; 
el mètode escolta, adaptant-lo a la realitat de les infants i joves d’avui dia; una 
escola de formació que pugui formar-nos per fer front als reptes que tenim les 
caps com a educadores i, finalment, el disseny d’una nova organització que 
reivindiqui la participació del conjunt de l’associació com a model de pressa de 
decisions per esdevenir un moviment veritablement democràtic.

Ha estat, doncs, un any de veritables reptes majúsculs que, com sempre fem 
des de l’escoltisme, hem sabut tirar endavant mentre somrèiem i xiulàvem. 

Memòria Anual 2016-17

3

Joan Guisado i Gàmez
president d’Escoltes Catalans curs 

2016-17



Escoltes Catalans (EC) som una associació educativa i juvenil que té 
com a objectiu transformar la societat. Els dissabtes a la tarda infants, 
joves i educadors (caps) ens trobem al cau, així com fem excursions i 
campaments al llarg de tot el curs, implicant-nos en el nostre entorn 
per a millorar-lo. 

Els caps dediquen el seu temps de lleure a educar infants i joves de 
manera voluntària alhora que aprenen a treballar en equip i gestionar 
projectes, enriquint-se com a persones.

Som part del major moviment infantil i juvenil del planeta al 
qual pertanyen 40 milions de persones a la majoria de països del món: 
l’escoltisme. A nivell de país formem part de la Federació Catalana 
d’Escoltisme i Guiatge que aplega i representa l’escoltisme català 
a nivell nacional i internacional. L’escoltisme és una manera de 
viure, un projecte educatiu que ajuda a formar persones sinceres, 
actives i compromeses, segons un mètode propi que potencia la vida 
en plena natura i el treball en grup.

El cau és un àmbit de trobada entre petits i grans on es pot 
dialogar, intercanviar i créixer junts. Infants i joves de 6 a 18 anys 
aprenen participant sota la responsabilitat dels i les caps, que són 
joves competents i responsables que han rebut una àmplia formació 
dins el marc de l’escoltisme.

En definitiva, l’escoltisme és una fantàstica escola de 
vida! 

La Fundació Escolta Josep Carol dóna suport a Escoltes Catalans a 
través de: l’Escola FORCA, la xarxa de terrenys Acampada.org, la 
gestió de serveis educatius, la dinamització de la xarxa Amescoltes, 
la recerca en els camps educatiu i social, la generació de reflexió i 
pensament i la creació i gestió de recursos.

Apostant per la formació, EC ha destinat 6.363,50 euros en beques per 
als seus associats.
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Aquest curs ha augmentat el nombre de membres d’EC 
que s’han format a la nostra escola. 

• Curs de caps d’unitat/monitors: 98

• Curs de caps d’agrupament/directors: 21

• Altres formacions: 132

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Unitat: 74

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Agrupament: 13
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La Junta Permanent 2016-2017:

Joan Guisado i Gàmez
President

Anna Ametlla i Gutiérrez
Vicepresidenta

Cristina Chamorro Minaya
Cap Pedagògica

Anna Sanchez Biosca 
Cap de Vegueries

Oriol Rovira
Cap de Relacions Exteriors

La Junta Permanent és l’ òrgan executiu principal 
d’Escoltes Catalans, i està format per la gerència   
i les persones elegides per l’Assemblea General. 
Entre les seves funcions, destaca garantir 
l’acompliment dels acords de l’Assemblea General 
i dur a terme els programes i propostes aprovats, 
coordinar les accions dutes a terme pels diferents 
àmbits, aprovar qualsevol tipus de documentació 
o declaració (juntament amb el Consell General) 
que s’efectuï en nom d’Escoltes Catalans, rati-
ficar la modificació o creació d’àrees i fer el se-
guiment dels comptes i activitats programades.

5

David Alonso Prieto
Cap Econòmic

Gerard Muñoz i Martínez
Adjunt a presidència



3. DADES

CAPS

LLOPS de 9 a 11 anys

PIONERS de 15 a 17 anys

FOLLETS de 6 a 8 anys

RAIERS de 12 a 14 anys

CLAN 18 anys
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EC som els agrupaments escoltes i els equips 
(formats per caps en actiu i/o excaps) que 
segueixen formant-se i cercant recursos per 
millorar la seva tasca educativa. Algunes 
temàtiques en què treballem són:

Muntanya: promovem la muntanya i 
la natura com espai idoni per a la nostra 

activitat. Busquem recursos pedagògics i tècnics 
per gaudir i aprendre de la natura de forma 
segura.

Necessitats Educatives Específiques 
- NEE:  promovem la integració dins 

el grup, de nois i noies amb problemàtiques 
específiques. Cerquem eines i assessorem els caps 
en casos concrets o bé els formem per trencar 
prejudicis.

 Gènere: reflexionem entorn al 
desenvolupament integral de l’home i 

la dona a través de l’educació i generant eines 
innovadores per tal d’educar nois i noies en un 
marc de respecte i convivència, superant els rols 
de gènere.

Cooperació: promovem la solidaritat a 
través de la cooperació per al desenvo-

lupament, a nivell local, a través del projecte La 
Murga, a Barcelona i Lleida. 

41  agrupaments en 14 comarques

196 campaments d’estiu
i de primavera

18.000 hores d’activitats fent cau

25 campaments internacionals 

4.100  persones associades

1.200 hores anuals dedicades d’educador i 
educadora*

378 excursions de cap de setmana

11 espais associatius per a debatre i formar-se

52 Reunions de vegueria

*Inclou caus, excursions, formació, reu-
nions...
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Terra: donem suport als agrupaments en qualsevol 
matèria relacionada amb la sostenibilitat i millora del 
medi ambient. Pretenen dotar de recursos pedagò-
gics d’educació ambiental, informar sobre conflictes 
ambientals locals i globals a l’Associació i promoure 
posicionaments.



4. PROJECTES
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EDUQUEM DES DE 
LA CONSCIÈNCIA I 
PER LA 
TRANSFORMACIÓ

LA TROFO

Al voltant de 400 educadors i edu-
cadores dels 42 agrupaments van 
participar de la Trobada de Forma-
ció a Torredembarra, acollida per 
l’Agrupament Escolta del munici-
pi, l’AE Els Salats.  L’eix temàtic de 
la trobada va ser l’espiritualitat i 
l’objectiu era identificar la relació 
que té amb l’escoltisme, així com 
conscienciar als i les caps del tre-
ball que ja duen a terme relacio-
nat amb la pròpia espiritualitat.

ALTRES FORMACIONS

S’han dut a terme altres forma-
cions de petit format com la Tro-
bada de Mètodes on s’aborden 
els mètodes pedagògics de 
l’escoltisme; la Trobada de Primers 
Passos i la TROCOP, una trobada 
per a coordinadors/es pedagògic/
ques. També s’han realitzat troba-
des formatives sobre campaments 
internacionals amb caps que te-
nen interès a realitzar un campa-
ment fora del territori.

MEMÒRIA HISTÒRICA 

L’Equip de Memòria Històrica, 
que es va desactivar en acabar el 
curs 2016/17, va organitzar una 
xerrada dinamitzada pel foto-
periodista Jordi Borràs, expert 
en neofeixismes, i la historiado-
ra Assumpta Montellà, experta 

en memòria històrica. L’acte va 
servir per reflexionar per què és 
important treballar la memòria 
històrica al cau.

FINESTRA DEL CAU

Aquest és un espai digital de 
recursos (recursos.escoltes.org) 
on els equips associatius com-
parteixen un recurs acompanyat 
d’un article que explica la seva 
importància. L’objectiu d’això 
és que els agrupaments tin-
guin accés a aquests materials 
per tal de poder treballar-los al 
cau. D’altra banda, a la Fines-
tra del Cau també es publiquen 
posicionaments de l’Associació 
envers diferents temàtiques 
(ambientals, inclusió, gènere, 
etc.). Aquests posicionaments 
també van acompanyats de re-
cursos pedagògics relacionats.

TAULES RODONES

L’Equip de Suport a les Necessi-
tats Educatives Específiques (ES-
NEE) ha organitzat dues taules 
rodones per abordar temes que 
són d’interès per a les caps. Les 
temàtiques tractades han sigut 
l’ansietat al cau i el trastorn de 
conducta. Ambdues han tingut 
molt bona acollida entre les 
persones de l’Associació i altres 
equips, com l’Equip de Gène-
re, s’hi ha sumat a la iniciativa.

MOGOLLOPS

Més de 500 infants d’entre 9 i 12 
anys i els seus caps van participar 
de la Trobada de Llops d’Escoltes 
Catalans. L’acampada va tenir lloc 
a l’Ermita de Sant Mateu, al Ma-
resme, i els objectius pedagògics 
eren conèixer les pròpies emo-
cions i les dels altres, entendre la 
diversitat com a font de riquesa 
i adquirir autonomia davant del 
grup. Durant el cap de setmana, 
es van dur a terme activitats de 
lògica, artístiques, experimentals 
i de pionerisme

PIOSFERA

La Trobada de Pioners va reunir 
400 joves d’entre 15 i 17 anys i 
els seus caps a Cardedeu. Durant 
un cap de setmana van debatre 
sobre les desigualtats de gènere, 
d’edat, de classe, d’educació i de 
diversitat funcional.  La Piosfera 
és un espai de coneixença, apre-
nentatge i experimentació que 
s’organitza cada tres anys. Com 
totes les activitats escoltes, per-
segueix uns objectius pedagò-
gics adaptats a l’edat dels i les 
joves, en aquest cas, els eixos 
són: conèixer altres pioners/es, 
ser conscients de les desigual-
tats del nostre entorn i prendre 
partit, expressar el malestar 
que ens causen les desigualtats 
i conèixer alternatives que ac-
tuen davant les desigualtats

8
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CAMPANANEES

En el marc del projecte “Un es-
coltisme per a tothom” impul-
sat per l’ESNEE, l’abril passat es 
van realitzar els primers Cam-
pananees, uns campaments 
amb l’objectiu de crear espais 
d’experiències enriquidores de 
diversitat i inclusió. La primera 
edició la van realitzar un grup de 
joves amb síndrome d’Asperger,
de la Fundació Friends, i l’AE 
We Ziza a Lles de la Cerdanya. 
Des de l’escoltisme entenem la 
diversitat com una riquesa que 
ens fa úniques a les persones i 
considerem que és important 
treballar en aquest sentit per 
una societat més inclusiva on els 
estigmes no hi tinguin cabuda. 

EL SALT

És una trobada on es van reunir 
més de 100 claners i claneres 
(joves d’entre 16 i 18 anys) per 
treballar sobre el concepte de 
Clan, ja que aquesta és l’etapa 
en que el grup de joves co-
mença a familiaritzar-se amb 
l’autogestió, tot duent a terme 
un projecte propi. Es tracta del 
primer pas per introduir-se al 
món de l’educació en el lleure des 
de la perspectiva dels caps, d’una 
manera dinàmica i divertida.

ANIVERSARIS

AE Ermessenda (Barcelona)
5 anys
Jaume I El Coll (Barcelona)
55 anys
Ramon Llull (Barcelona)
90 anys
Makalu (St Feliu de Codines)
10 anys 

L’AE Ramon Llull és l’agrupament 
més antic i va celebrar els seus 
90 anys amb una jornada de 
festa plena d’activitats: un ver-
mut musical, un dinar i un sopar 
populars, un cercavila pel barri, 
activitats per a infants i joves i 
concerts. Jaume I del Coll també 
va organitzar una cursa popu-
lar, un dinar popular i concerts 
amb motiu del seu aniversari.

1. La TROFO
2. Trobada de mètodes
3. Memòria Històrica
4. La Finestra del Cau
5. Taula Rodona d’ESNEE
6. Mogollops
7. Piosfera
8. Campananees
9. El Salt

1
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TENIM PRINCIPIS, 
TENIM DISCURS

VOLEM ACOLLIR

L’escoltisme i guiatge català està 
compromès amb els drets de les 
persones migrades, volem que 
es garanteixi el dret a la lliure 
circulació de les persones i el 
dret a l’asil. Per això, ens vam 
adherir al manifest de “Casa 
nostra, casa vostra”, com dèiem 
fa mesos: obrim els nostres caus 
i les nostres cases, si es que hi ha 
caus i cases d’algú. A més, des de 
la FCEG també ens vam sumar 
com a entitat convocant a la gran 
manifestació Volem Acollir. 

PROTEGIM EL MEDI AMBIENT
 
El Tractat Econòmic i Comercial 
entre la Unió Europea i Canadà 
(CETA) ataca la protecció del medi 
ambient i els drets fonamentals de 
les persones. Per aquest motiu, 
el Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya (CNJC), del qual 
forma part Escoltes Catalans, es 
va posicionar fermament en contra 
de la seva aplicació.

STOP FEIXISME

Vam donar suport a la concentració 
STOP Trump celebrada a principis 
d’any a Barcelona i vam denunciar 
la matança islamòfoba a Quebec. 
També vam compartir a la nostra 

web el comunicat de la plataforma 
Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme que aborda l’augment 
de les idees racistes i feixistes 
a Europa, l’Estat Espanyol i 
Catalunya.

EDUQUEM PER A LA JUSTÍCIA 
GLOBAL

 
Escoltes Catalans hem participat 
al vídeo de Lafede.cat “Eduquem 
per a la Justícia Global”. Un vídeo 
amb l’objectiu de fer reflexionar 
sobre el paper de l’educació i els 
seus professionals en la construcció 
de la Justícia Global. Aquest treball 
forma part de la campanya Fenti-
Pensant Justícia Global on Vanessa 
Andreotti escriu sobre la construcció 
dels imaginaris comuns.

LGTBI+

 L’escoltisme treballa amb el com-
promís que infants i joves desen-
volupin lliurement la seva identitat 
sexual i de gènere. En una societat 
on la LGTBI-fòbia és encara present i 
normalitzada, els agrupaments són 
i han de ser espais segurs, lliures 
d’assetjament on les relacions 
afectives i les identitats de cadascú 
s’esdevinguin amb naturalitat. Per 
aquest motiu, vam convidar tots i 
totes les membres de l’Associació 
a participar de les mobilitzacions per 

l’Orgull LGTBI+. 

DEFINIM EL FUTUR QUE VOLEM
 
Com a moviment democràtic, l’es-
coltisme i guiatge català ha estat 
sempre compromès amb els drets 
i llibertats del nostre país, i amb 
el dret a decidir del poble català 
sobre el futur polític del país. Per 
aquest motiu, la Federació Cata-
lana d’Escoltisme i Guiatge, de la 
qual formem part, es va adherir al 
Pacte Nacional pel Referèndum i va 
animar els agrupaments a signar 
el manifest. També vam fer una 
crida a participar a la manifestació 
de l’11 de juny  “Referèndum és 
democràcia”. Som un moviment 
democràtic i l’educació per la pau 
és un dels nostres principis.

LA MURGA

La Murga és un projecte d’Apre-
nentatge i Servei desenvolupat per 
Escoltes Catalans que pretén sensi-
bilitzar sobre el dret a un habitatge 
digne. La Murga compta ja amb 21 
edicions realitzades a Barcelona, 
durant les quals 700  joves escoltes 
han fet més de 150 intervencions 
a pisos de Ciutat Vella. També fa 
6 anys que es du a terme la Murga 
a Lleida. 

4.
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L’ApS (Aprenentatge i Servei) 
és un projecte en el qual els 
participants aprenen alhora 
que s’impliquen en la millora 
de les necessitats de l’entorn. 
En unir-se el binomi generen 
una realitat nova que inten-
sifica els efectes de cadascun 
d’ells. L’aprenentatge millora 
el servei i, d’altra banda, el 
servei motiva i dóna sentit a 
l’aprenentatge.

1- Volem Acollir 
2 - CETA
3 -Eduquem per a la Justícia Global
4-Definim el furtur que volem
5-La Murga
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organitzem una 
nova entitat 
sobirana

AVENTURA INTERNACIONAL

Cada any són més els agru-
paments que volen viure una 
experiència diferent de campa-
ments marxant fora del territori 
català, aquest any han sigut 26! 
Alguns dels agrupaments que 
s’han animat són Terra Nova, les 
claneres del qual han marxat a 
Grècia per conèixer de primera 
mà la feina que s’està duent a 
terme amb les persones refugia-
des de manera autogestionada; 
l’AE Ermessenda que ha marxat 
a Portugal; la Branca de Pioners 
de Jaume I a Itàlia i l’AE Lo Mòtit 
que han anat fins al Marroc, entre 
d’altres.

DIADA DEL PENSAMENT 
ESCOLTA

Cada 22 de febrer, els 45 milions 
d’escoltes i guies d’arreu del 
món celebrem la Diada del 
Pensament. Aquesta data 
pretén, d’una banda, recordar 
la importància de la tasca social 
i educativa que desenvolupa el 
conjunt del moviment escolta 
i guia. D’altra banda, és una 
oportunitat per actuar de forma 
conjunta i a escala mundial 
en un àmbit que es consideri 
cabdal per a la millora de la 
societat.

UNA TROBADA FONAMENTAL
 

“Escolta’t!” és una trobada re-
alitzada el mes de març on els 

agrupaments han pogut treba-
llar i debatre sobre els diferents 
blocs temàtics (ideològic, me-
todològic, formatiu i organit-
zatiu) que serviran de base per 
construir la futura associació 
única d’escoltisme i guiatge 
català. Com cada any, la trobada 
s’ha descentralitzat, i aquest 
cop s’ha organitzat a Igualada 
i a Blanes. 

VESPRES DE MÉTODE

En el marc del procés d’unitat, 
el grup de treball de Mètode ha 
organitzat un cicle de xerrades i 
conferències sobre els reptes de la 
proposta educativa de l’escoltisme 
i el guiatge del futur amb la inten-
ció d’analitzar les darreres ten-
dències educatives i l’impacte de 
la nostra proposta en la societat.

JAMBORINADA

13.000 escoltes i guies, caps i 
voluntaris, s’han trobat a Tàrre-
ga per llançar un missatge clar i 
rotund a tota la societat: som la 
força per moure el món i tenim 
el compromís de deixar-lo mi-
llor de com l’hem trobat. S’han 
organitzat més de 250 activitats 
educatives i hi han participat 155 
agrupament d’arreu del territori.

1-L’ AE Terra Nova a Atenes
2- Diada del Pensament Escolta
3 - Una trobada fonamental
4 - Jamborinada

4.
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INGRESSOS (€)

GENERALITAT DE CATALUNYA 42.937,00
QUOTES 118.800,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA 67.338,89

DONATIUS I ALTRES AJUTS PRIVATS 35.650,00
INSCRIPCIONS ACTIVITATS 19.921,09
ALTRES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 7.295,85

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 3.590,69
ALTRES INGRESSOS 4.410,21

DESPESES (€)

EIX 1: EDUQUEM DES DE LA CONSCIÈNCIA I PER LA  TRANSFORMACIÓ 60696,14
EIX 2: TENIM PRINCIPIS, TENIM DISCURS 68.304,59
EIX 3: ORGANITZEM UNA NOVA ENTITAT SOBIRANA 131.745,41
SERVEIS TÈCNICS 65073,05
ASSEGURANCES 9676,57
ARRENDAMENTS 14.567,49
AMORTITZACIONS 10.762,11
ALTRES DESPESES 8.304,65

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) -69.186,53€

INGRESSOS (%)

5. COMPTES

12% Donacions i altres ajuts privats

2%   Altres ingressos

 2%   Altres subvencions públiques

1% Diputació de Barcelona 
22% Ajuntament de Barcelona

14% Generalitat de Catalunya

7 % Inscripcions activitats

 40% Quotes
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ESCOLTES
CATALANS
FORMEM PART DE: Consell de la Joventut

de Barcelona
(CJB)      

Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya

(CNJC)

Spiriteco: Grup de Treball sobre 
com treballar l’espiritualitat des 

de la laïcitat

Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge

(FCEG)

Fede.cat. Organitzacions per a la 
justícia global    

Observatori dels drets de la 
infància

World Association of Girl Guides 
and Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS)

World Organisation of
the Scout Movement

(WOSM)

LA FEJC FORMEM 
PART DE:

Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica

Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya

Xarxa de Custòdia
del Territori   

LA FEJC TENIM
CONVENI DE
COL.LABORACIÓ 
AMB:

Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes

de Catalunya
(FAPAC)

Federaciód’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya

(FEEC)

6. XARXES
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ALCARRÀS
AE Lo Mòtit 
aelomotit@agrupaments.
escoltes.org
ALPICAT
AE taciplà
aetacipla@agrupaments.
escoltes.org
ARGENTONA
AE Calabrot d’Argent
aecalabrotdargent@agrupaments.
escoltes.org
BARCELONA
AE Antoni Gaudí
aeantonigaudi@agrupaments.
escoltes.org
AE Can Baró
aecanbaro@agrupaments.
escoltes.org
AE El Pi de Les Corts
aeelpidelescorts@agrupaments.
escoltes.org
AE Ermessenda de 
Carcassona
aeermessendadecarcassona@
agrupaments.escoltes.org
AE Jaume I
aejaume1@agrupaments.
escoltes.org
AE Jaume I del Coll
aejaumeidelcoll@agrupaments.
escoltes.org
AE Joan Maragall
aejoanmaragall@agrupaments.
escoltes.org
AE Pere Rosselló
aepererossello@agrupaments.
escoltes.org

AE Ramon Llull
aeramonllull@agrupaments.
escoltes.org
AE Terra-Nova
aeterranova@agrupaments.
escoltes.org
AE Wé - Ziza
aeweziza@agrupaments.
escoltes.org 
CABRILS
AE Montcabrer
aemontcabrer@agrupaments.
escoltes.org
CALDES DE MONTBUI
AE El Pasqualet
aeelpasqualet@agrupaments.
escoltes.org
CASTELLDEFELS
AE Gratacims
aegratacims@agrupaments.
escoltes.org
AE Boscaires
aeboscaires@agrupaments.
escoltes.org
CERDANYOLA DEL VALLÈS
AE Pau Casals
aepaucasals@agrupaments.
escoltes.org
EL MASNOU
AE Foc Nou
aefocnou@agrupaments.
escoltes.org
EL VENDRELL
AE Tant com Puc
aetantcompuc@agrupaments.
escoltes.org
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AE Espluga Viva

aeesplugaviva@agrupaments.
escoltes.org
LA FLORESTA (Sant Cugat del 
Vallès)
AE La Floresta
aefloresta@agrupaments.
escoltes.org
LLEIDA
AE Alosa
aealosa@agrupaments.escoltes.org
MARTORELLES
AE Galzeran
aegalzeran@agrupaments.
escoltes.org
MOLINS DE REI
AE Jaume Vicens Vives
aejaumevicensvives@agrupaments.
escoltes.org
MONTCADA I REIXAC
AE El Turó
aeelturo@agrupaments.escoltes.org
PREMIÀ DE MAR
AE Amon-Ra
aeamonra@agrupaments.
escoltes.org
REUS
AE La Mulassa
aelamulassa@agrupaments.
escoltes.org
RUBÍ
AE Guspira
aeguspira@agrupaments.escoltes.org
SANT ANDREU DE LLAVANERES
AE L’Esclat
aelesclat@agrupaments.escoltes.org
SANT FELIU DE CODINES
AE Makalu
aemakalu@agrupaments.

escoltes.org
SANT JAUME DELS DOMENYS
AE Els Xarel•los
aeelsxarelos@agrupaments.
escoltes.org
SANT POL DE MAR
AE El Nus
aeelnus@agrupaments.escoltes.org
TEIÀ
AE Mintaka
aemintaka@agrupaments.
escoltes.org
TORREDEMBARRA
AE Els Salats
aesalats@agrupaments.escoltes.
org
VILADECANS
AE L’Espiga
aelespiga@agrupaments.
escoltes.org
VILANOVA I LA GELTRÚ
AE Pasífae
aepasifae@agrupaments.
escoltes.org
VILASSAR DE DALT
AE Serra de Marina
aeserrademarina@agrupaments.
escoltes.org
VILASSAR DE MAR
AE Atzavara
aeatzavara@agrupaments.
escoltes.org
AE Intayllú
aeintayllu@agrupaments.
escoltes.org
VILOBÍ DEL PENEDÈS
AE Els Pèlags
aeelspelags@agrupaments.escoltes.org

7. CONTACTE
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www.escoltes.org
C/ Mare de Déu del Pilar, 18

08003 Barcelona
ec@escoltes.org
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