
Memòria
DEL CURS
2017-18



SUMARI

1  EDITORIAL            PÀGINA 3

2 PRESENTACIÓ      PÀGINA 4

3  DADES                 PÀGINA 6

4 PROJECTES            PÀGINA 7

5 COMPTES               PÀGINA 13

6 XARXES               PÀGINA 14

7 CONTACTE           PÀGINA 15

1. EDITORIAL

2



Enguany no podem, ni volem, deixar de denunciar la complexa situació de país. El setge polític que pateixen 
les institucions ha afectat també el funcionament del moviment i del conjunt de l’associacionisme, així com 
ha amenaçat la viabilitat del nostre projecte. Lluny d’atemorir-nos, de tirar-nos enrere, això ens motiva i ens 
dóna força, perquè és en aquesta conjuntura on l’escoltisme pren més sentit. Un context on la testosterona 
ha de deixar pas a les cures de les unes a les altres, els crits al diàleg i la confrontació al debat constructiu. En 
definitiva, un context en el qual cal que la societat s’assembli més al que som i al que fem als agrupaments 
escoltes.

És necessari seguir posant en valor la tasca educativa que fem des dels agrupaments, entesa de manera global, 
perquè tot allò que fem i com ho fem acaba definint què som. Un moviment educatiu que canvia el món perquè 
canvia persones. Perquè no trobem justa una societat d’explotadors i explotats plena de discriminacions per 
classe, raça, confessió i sexe. Malauradament, a dia d’avui, les desigualtats continuen creixent.  I justament 
per això hem donat importància, i continuem donant-li, al rol social de l’escoltisme per tal de ser un altaveu en 
contra de les desigualtats i treballar per esdevenir veritables espais transformadors i per a la cohesió social. És 
per tot això, que durant aquest curs ens hem posicionat a favor de la llibertat i els drets col•lectius i personals, 
el dret a l’autodeterminació de Catalunya, l’educació pública, a favor de la lluita feminista i del col•lectiu LGTBI i 
en contra del feixisme i el racisme que mira d’obrir-se camí en les nostres institucions. No és, però, una qüestió 
de pura retòrica, és objecte de la nostra formació diària. Serveixi com a exemple la Trobada de Formació, 
que ens ha permès prendre consciència dels privilegis personals de cadascuna de nosaltres, i com educar a 
infants i joves per trencar-los.  Reflexions que lluny de quedar-se a casa nostre han sortit en fora de la mà dels 
agrupaments que s’han llençat a viure l’Aventura Internacional de l’Escoltisme. Els campaments a Errekaleor 
duts a terme per l’AE El Pasqualet, l’AE La Floresta i l’AE Vicens Vives, o el projecte desenvolupat per les claneres 
de l’AE Terra-Nova cooperant amb les refugiades a Atenes, són tan sols alguns dels exemple. Són doncs molts 
els projectes que any rere any tirem endavant ja sigui des del nostre entorn més local com des de la projecció 
internacional. Projectes amb implicació i voluntat de canvi que ens fan sentir orgulloses de les nostra tasca.

Finalment, és especialment rellevant per a nosaltres destacar la feina feta en la recta final del procés de fusió 
de l’escoltisme català. Un procés que ha servit per unir el conjunt del moviment, fent-ne palesa la diversitat que 
ens representa. Un procés que té com a punt àlgid de l’any el I Congrés de Caps de l’Escoltisme i que va servir per 
tancar la proposta de fusió que serà sotmesa a les assemblees durant el novembre del 2018. Cal destacar que la 
definició d’un marc ideològic, metodològic i formatiu, així com una nova manera d’organitzar-nos, ha estat un 
debat complexe, no sempre fàcil, però sí que enriquidor. Es posarà així fi a un procés que, amb independència 
de si decidim fusionar-nos, o no, haurà de servir per enfortir-nos com a moviment.

Joan Guisado i Gàmez
president d’Escoltes Catalans curs 2017-18
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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 9.347,50 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: 125

• Curs de caps d’agrupament/directors: 13
• Altres formacions: 92

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Unitat: 35

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Agrupament: 18
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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.
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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

183 campaments d’estiu
i de primavera

18.000 hores d’activitats fent cau

12 campaments internacionals 

4.632  persones associades

1.200 hores anuals dedicades d’educador i 
educadora*

378 excursions de cap de setmana

15 espais associatius per a debatre i formar-se

52 Reunions de vegueria

*Inclou caus, excursions, formació, reu-
nions...

6
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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.
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EDUQUEM DES DE 
LA CONSCIÈNCIA I 
PER LA 
TRANSFORMACIÓ

LA TREC

El 3 i 4 de febrer es va celebrar la 
TREC, Trobada de Raiers d’Escoltes 
Catalans, a Torredembarra. Vora 
600 escoltes van inundar els          
carrers de Torredembarra mentre 
es van treballar temes com: el   
gènere i la sexualitat, la supervi-
vència, les addicions i les noves 
tecnologies

LA TROFO

Al voltant de 400 caps dels 
41 agrupaments d’Escoltes                     
Catalans es van trobar a   Argento-
na, el passat 3 i 4 de març, durant 
la Trobada de Formació (TROFO). 
Acollida per l’Agrupament Escolta 
Calabrot d’Argent, es va reflexio-
nar sobre el paper de l’escoltisme 
en el treball per la  cohesió social 
i vam indagar quines opressions 
pateixen les persones del nos-
tre voltant. Una de les reflexions 
més escoltades va ser: cal generar 
aliances per fer front a les des-
igualtats socials i lluitar per fer de 
la cohesió social una realitat.

SALT

Enguany el SALT es va actualit-
zar! La formació per a què les jo-
ves claneres (joves d’entre 16 i 18 
anys) comparteixin inquietuds 
i coneguin com treballen altres 
unitats de Clan es va reformular 

donant més espai a formacions 
sobre temes de gènere i cohesió 
social. Aquests canvis van ser 
molt ben rebuts per a les futures 
caps de la nostra associació.

SEGUIM FENT CRÉIXER LA 
FINESTRA DEL CAU

Durant aquest curs 2017–2018 
hem fet créixer la Finestra del 
Cau, espai digital d’articles i re-
cursos (recursos.escoltes.org), 
amb 11 noves publicacions sobre 
diversos temes. Aquesta feina 
ha estat possible gràcies a la            
tasca que duen a diari els equips 
que han elaborat els articles i 
recursos de la Finestra del Cau.

ALTRES FORMACIONS

S’han dut a terme altres for-
macions de petit format com 
la Trobada de Mètodes on 
s’aborden els mètodes pedagò-
gics de l’escoltisme; la Trobada 
de Primers Passos, la Trobada 
de Branques i les   TROCOP, 
trobada de coordinadores pe-
dagògiques per vegueries. 

TAULES RODONES

Durant aquest curs 2017-2018, 
hem seguit apostant per crear 
espais de diàleg amb una alta 
participació on s’aborden temàti-

ques que neixen de les inquietuds 
dels agrupaments. En aquest 
curs l’Equip de Gènere una Taula 
Rodona sota el títol: “Hetero per 
defecte. Sexualitats dissidents als 
agrupaments” i l’ESNEE (Equip 
de Suport a les Necessitats Edu-
catives Específiques) ha tractat 
el tema de l’exclusió social “Com 
identifiquem i abordem l’exclusió 
social al cau?” i “Com acompan-
yem a l’infant amb depressió?”

ANIVERSARIS

AE Alosa (Lleida)
40 anys
AE Calabrot d’Argent (Argentona)
5 anys
AE Els Xarel•los (Sant Jaume 
dels Domenys)
10 anys
AE Espluga Viva (Esplugues de 
Llobregat 
45 anys 
AE Intayllú (Vilassar de Mar) 
25 anys
AE Jaume I (Barcelona)
50 anys
AE Pere Roselló (Barcelona)
60 anys

8
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1. La TREC
2.  La TREC
3. La TROFO
4. La TROFO
5.La Finestra del Cau
6. Altres Formacions.Troba-
da de branques
7. Taules rodones
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TENIM PRINCIPIS, 
TENIM DISCURS

GÈNERE I DRETS LGTBI

Aquest ha estat un curs ple 
d’implicació en el treball envers 
el gènere i els drets LGTBI. Des 
d’Escoltes Catalans hem co-
organitzat les VII Jornades de 
Lleure i Feminisme, hem seguit 
lluitant i donant suport a la vaga 
del 8 de març des de la Federació 
Catalana d’Escoltisme i Guiatge 
i la seu d’Escoltes Catalans va 
romandre tancada durant tot el 
dia. A més a més, un gran nombre 
d’agrupaments van participar de 
les diferents convocatòries arreu 
del territori i van mostrar el seu 
suport a la jornada de vaga. 
També ens hem posicionat el dia 
de l’Orgull LGBTIQ+ .

ENS MOBILITZEM
 
L’aprovació al Parlament de la llei 
del referèndum el 6 de setem-
bre i la celebració d’aquest, va 
comportar la posada en marxa 
d’un seguit d’actuacions i atacs 
contra la democràcia. Els mesos de 
setembre i octubre del 2017, vam 
ser testimonis de la vulneració de 
drets i llibertat i d’una brutalitat 
policial sense precedents, però 
sobretot, vam ser testimonis d’un 
gran exemple d’autoorganització 
i de solidaritat. L’escoltisme, com 
a moviment compromès amb la 
democràcia i la defensa dels drets 

i llibertats, va implicar-se en les 
nombroses mobilitzacions arreu 
del territori i ho va fer en totes les 
seves formes, des de la publicació 
de comunicats a les xarxes socials 
fins a la participació directa defen-
sant les escoles, passant per l’or-
ganització de punts informatius.

FOMENTEM LA CULTURA 
DE LA PAU, ELS DRETS I LES 
LLIBERTATS

Des d’Escoltes Catalans considerem 
que els drets i les llibertats de 
l’individu no han de ser mai 
silenciades ni empresonades. 
Durant aquest curs hem participat 
i donat suport a propostes en 
defensa de la cultura de la pau, 
drets i llibertats: 
• Manifestació #18N: Unim-nos 
contra les agressions feixistes. 
Prou impunitat. Defensem la 
convivència en la diversitat. 
• Crida per a la llibertat
• Pobresa Zero – Justícia Global 
al Síndic: “Contra la pobresa i les 
desigualtats, exigim els nostres 
drets”
•“Veus emmordassades. La 
llibertat d’expressió a la presó” 
(No callarem) 12 abril
• En peu de pau
• XarxaBCNAntirumors
• Demà pots ser tu, 30 abril
A més a més, s’ha enviat la 
resolució “Mai més des de la 
clandestinitat. Compromís en 

defensa dels drets i llibertats de 
les catalanes” aprovada a l’AGO 
del 2017 i destinada als membres 
dels govern exiliats i a les persones 
empresonades pel procés català. 

P E R S O N E S  M I G R A -
D E S  I  R E F U G I A D E S 

 
Són milions les refugiades i persones 
migrades que en els darrers anys han 
fugit dels seus països de procedència 
a causa de la situació política o de 
país, o simplement amb l’esperança 
de viure en un lloc promès anome-
nat Europa. Des d’Escoltes Catalans 
hem participat en diversos posicio-
naments: donant suport a Helena 
Maleno (acusada de tràfic humà 
per salvar a les persones migrans 
al Mediterrani), participant de les 
manifestacions del 17 de març sota 
el lema “Drets civils i socials per tot-
hom. Unim-nos contra el feixisme, el 
racisme i la islamofòbia”, i el 8 d’abril 
en la tancada contra el racisme i pels 
drets dels migrants i refugiades. 
En la defensa dels drets de les per-
sones migrades, hem participat en 
el Verkami per a repatriar el cos 
d’Idrissa Diallo. La nit de reis de 
2012 Idrissa Diallo va morir al CIE 
de la Zona Franca de Barcelona, 
sota custòdia policial. El seu cos 
va ser enterrat sense cap familiar 
ni amic al cementiri de Montjuic. 

4.
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1- Vaga feminista 8 març 
2 -Som Defensores. Davant 
la represió, defensem els 
Drets Humans
3 -Crida per la llibertat
4 ‘Contra la pobresa i les 
desigualtats, exigim els 
nostres drets!’, 
5- Drets civils i socials per 
a tothom
6-La Murga
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organitzem una 
nova entitat 
sobirana

I CONGRÉS DE L’ESCOLTISME 
CATALÀ 

Més de 700 joves han definit el 
futur de l’escoltisme català en el 
Congrés de Caps el 2 i 3 de juny 
a la ciutat de Vic. Sota el lema 
‘Conscients del repte!’, el congrés 
ha estat l’espai per culminar 
un procés participatiu que es 
va engegar l’any 2009 per la 
construcció d’una associació única. 
Durant aquests anys s’ha treballat 
en la creació d’una identitat i 
uns objectius col•lectius amb la 
voluntat d’aconseguir dur a terme 
més i millor escoltisme i un major 
impacte, fent de l’escoltisme 
català un referent en l’educació 
d’infants i joves del nostre país.
Durant el curs 2017-2018, els 
membres de les tres entitats 
han fet un exercici previ de 
reflexió, anomenat pre-Congrés, 
a través de diverses trobades 
i d’una plataforma virtual de 
participació que ha culminat en 
el I Congrés de l’Escoltisme Català. 

Caps i responsables associatius 
de les tres entitats escoltes de 
Catalunya han debatut les bases 
de la nova associació i com 
afrontar els reptes de futur de 
l’escoltisme català.  Una dotzena 
de ponències i tallers, dinamitzats 
per entitats i persones expertes, 
han abordat diverses temàtiques 
com per exemple participació 
i associacionisme, educació, 
cooperació i compromís social. 
Durant el segon dia de Congrés, 

reunits en Consells i equips, els 
caps participants han valorat 
les conclusions presentades 
el dia anterior i han decidit 
el sentit de la seva votació. 
El Congrés de Caps ha culminat 
amb un acte de cloenda 
institucional que ha comptat 
amb la presència del Conseller 
de Treball, Afers socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, que ha 
destacat la tasca de l’escoltisme 
català en el “desenvolupament 
de persones crítiques, que són 
la base d’una societat lliure, 
justa i democràtica”. Per altra 
banda, la membre del Consell 
Mundial de l’Associació Mundial 
de Noies Guia i Noies Escolta 
(WAGGGS), Katerina Agorogianni, 
ha remarcat que “el treball de la 
coeducació i l’alta participació per 
part de les dones és un exemple 
per a l’associació mundial guia”.
Una vegada celebrat el Congrés, ha 
arribat la versió final de la proposta 
de base de la nova associació 
de l’escoltisme català que es 
sotmetrà a votació el proper mes 
de novembre a les Assemblees 
Generals de les tres entitats.

1 - 4-  Imatges del Congrés de Caps 

4.

12

4

2

1

3

2

1



INGRESSOS (€)

GENERALITAT DE CATALUNYA 367.800,67
QUOTES 132.540,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA 101.859,67

DONATIUS I ALTRES AJUTS PRIVATS 5.791,90
INSCRIPCIONS ACTIVITATS 11.894,27
ALTRES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 7.505,53

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 8.049,13
ALTRES INGRESSOS 13.016,23

DESPESES (€)

EIX 1: EDUQUEM DES DE LA CONSCIÈNCIA I PER LA  TRANSFORMACIÓ 54.541,96
EIX 2: TENIM PRINCIPIS, TENIM DISCURS 84.658,74
EIX 3: ORGANITZEM UNA NOVA ENTITAT SOBIRANA 260.185,46
SERVEIS TÈCNICS 43.958,30
ASSEGURANCES 11.021,73
ARRENDAMENTS 12.885,95
AMORTITZACIONS 9.813,27
ALTRES DESPESES 35.704,59

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) 135.687,40€ *

INGRESSOS (%)

5. COMPTES

0.8% Donacions i altres ajuts privats

1,2%   Diputació Barcelona

1,8%   Inscripcions activitats

1,1% Altres subvencions públiques

20,4% Quotes

15,7% Ajuntament de Barceona

2 % Altres ingressos

 56,7% Generalitat de Catalunya
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* A causa de la intervenció dels comptes de la Generalitat de Catalunya a finals del 2017, l’ingrés corresponent a la subvenció de la Direcció General de 
Joventut va ser ingressat amb retard, fet que ha influït a l’estat de comptes de l’Associació.



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 del Casc Antic
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@agrupa-
ments.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
TORRES DE SEGRE
AE Turribus
aeturribus@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
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
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