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Aquest ha sigut un any ben especial a Escoltes Catalans. Hem celebrat els 
40 anys de la nostra fundació. Bé, més aviat hem celebrat que ja fa 40 
anys que Escoltes Catalans  educa infants i joves transformant dia a dia 
l’entorn més proper. El continu creixement de l’Associació és una prova de 
la vigència de l’escoltisme, que hem sabut adaptar als nous temps, tant 
des de la pràctica educativa com amb el procés d’unitat de l’escoltisme 
català.
La nostra societat continua immersa en debats i conflictes que estan 
fent aflorar idees que fan perillar sensiblement la convivència arreu del 
món. Aquests conflictes juntament amb els efectes de la crisi econòmica 
i el moment polític del nostre país, fan que socialment estiguem en un 
moment on treballar per la cohesió social és cabdal perquè els debats 
aportin riquesa i creixem com a poble. Cal recordar que la força de l’acció 
educativa de l’escoltisme rau en la interacció entre infants i joves en 
base a uns valors compartits, que han de fer del cau un espai d’acollida 
i d’integració per a totes les persones. 

Encetem a més un període en que la importància de l’educació pren 
encara més rellevància; el treball entre el conjunt d’agents educatius és 
essencial per tal de garantir que estem construint les bases d’una societat 
lliure i justa, i en aquest escenari cal que encara més que mai des de 
l’escoltisme duguem a la pràctica la nostra voluntat de ser partícips com a 
agent educatiu amb voluntat de transformació. 

Tot això ha quedat recollit en el Pla Triennal 2015-2018 de l’Associació, 
que guiarà el camí d’Escoltes Catalans durant aquest propers tres anys. 
Aquest Pla Triennal ha estat definit gràcies a la participació d els caps de 
l’Associació, a través de diversos fòrums, dinàmiques i reflexions que han 
conformat el pla de participació per desenvolupar el nou Pla Triennal. 
A més, en els  darrers anys l’escoltisme català ha fet una aposta clara per 
tal d’enfortir el moviment al nostre país, contextualitzada precisament 
en aquesta anàlisi del moment en què ens trobem. Aquesta aposta s’ha 
consolidat amb una proposta concreta: la fusió de les tres entitats escoltes 
catalanes. Un cop traçat el full de ruta i planificades les qüestions a debatre 
i els agents protagonistes de cada debat per garantir una implicació 
transversal, cal treballar per arribar als consensos necessaris per construir 
un associació única i seguir sumant anys i dècades a l’escoltisme català!
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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 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: 86

• Curs de caps d’agrupament/directors: 21

• Altres formacions: 144

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

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Agrupament: 13



Memòria Anual 2015-16

Elena González i Vidal, presidenta.
Lucas Llauradó i David, vicepresident.
Laia Tapias i Fontanals, adjunta a presidència.

La Junta Permanent 2015-2016:

Elena González i Vidal 
presidenta

Joan Guisado i Gàmez
vicepresident

Cristina Chamorro Minaya
cap Pedagògica

Anna Sanchez Biosca 
cap de Vegueries

Gerard Muñoz i Martínez, 
cap Econòmic

Aina Tella i Arbós, 
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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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.

Memòria històrica: desenvolupem 
projectes d’Aprenentatge i Servei 

sobre memòria i històrica i donem suport als 
agrupaments sobre aquesta matèria.

 
   

Gènere: reflexionem entorn al desenvo-
lupament 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 respec-
te 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. 

42  agrupaments en 14 comarques

178 campaments d’estiu
i de primavera

18.000 hores d’activitats fent cau

21 campaments internacionals 

281  noves 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.
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EDUQUEM DES DE 
LA CONSCIÈNCIA I 
PER LA 
TRANSFORMACIÓ

LA TROFO

Al voltant de 450 educadors i 
educadores van participar de la XI  
Trobada de Formació d’Escoltes 
Catalans celebrada a Viladecans i 
acollida per l’Agrupament Escolta 
L’Espiga. La Trobada de Formació 
es va centrar en el rol de l’educador 
com a acompanyant, com fer-ho 
per acompanyar els infants i joves 
en el seu propi procés de creixe-
ment i aprenentatge? Els educa-
dors i educadores van reflexionar 
sobre com observar el grup i guiar 
les seves demandes i necessitats; 
sobre com afecta el propi rol als 
infants i joves i sobre les dificultats 
personals per dur a terme el rol 
desitjat. En aquesta ocasió es va 
innovar en el format, fent-lo més 
participatiu i proper als i les caps 
dels agrupaments.

ALTRES FORMACIONS

Més enllà de la TROFO també s’han 
realitzat altres formacions de petit 
format com són la TRO3, formació 
pels tresorers dels agrupaments; la 
Trobada de Mètodes, formacions 
específiques per les diferents bran-
ques; la TROCOP, trobada de coor-
dinadors pedagògics dels agru-
paments o el Clanbing, trobada 
de les unitats de Clan. L’Equip de 
Muntanya va realitzar també una 
formació específica al Montseny i 
diversos agrupaments han parti-
cipat a les formacions o trobades 
sobre campaments internacionals 

com la Jambarretina, la Internatio-
nal Fair o la TRINCA. 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

L’Agrupament Escolta El Pi de 
les Corts va realitzar un camp de 
treball durant els campaments 
d’estiu. Es tractava de la rehabili-
tació a La Vajol de monuments i 
camins dedicats a l’exili republicà 
com a conseqüència de la Guerra 
Civil Espanyola. Aquest camp de 
treball va comptar amb el suport 
i assessorament de l’Assumpta 
Montellà, historiadora i escripto-
ra experta en temes de memòria 
històrica i especialment, l’exili. 
Per a motivar la participació 
de l’Associació en projectes de 
memòria històrica, l’equip va or-
ganitzar una xerrada amb la his-
toriadora Assumpta Montellà i el 
fotoperiodista Jordi Borràs.

FINESTRA DEL CAU

Durant aquest curs hem posat en 
marxa una nova eina per fer més 
fluïda la relació entre els equips 
associatius i els agrupaments. 
Es tracta de la Finestra del Cau, 
un espai digital de recursos (re-
cursos.escoltes.org). Cada dues 
setmanes un equip associatiu 
penja un recurs que vol fer arri-
ba als agrupaments acompanyat 
d’un article que explica la impor-
tància del recurs adjunt. També 

utilitzem la Finestra del Cau per 
fer arribar posicionaments pú-
blics de l’Associació envers dife-
rents temàtiques (ambientals, 
d’inclusió, de gènere, de solidari-
tat,...). Aquests posicionaments 
també s’acompanyen de recursos 
pedagògics per treballar-los a 
l’agrupament.

TAULES RODONES

L’Equip de Suport a les Necessitats 
Educatives Específiques (ESNEE) 
ha consolidat un nou espai de 
contacte amb els caps dels agru-
paments. Dins del projecte “Un 
escoltisme per a tothom”, que té 
l’objectiu d’acostar els infants i 
joves amb necessitats específi-
ques als agrupaments i viceversa, 
s’havien previst una sèrie de tau-
les rodones temàtiques on tractar 
com s’aborden al cau algunes 
d’aquestes necessitats educati-
ves específiques. S’han realitzat 
taules rodones sobre trastorns de 
conducta alimentària, Síndrome 
de Down, trastorns de l’espectre 
autista i ansietat. Totes han tingut 
una molt bona acollida entre els 
membres de l’Associació.
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FOLLETADA

Més de 400 follets (infants de 6 a 
9 anys) i els seus caps provinents 
de 32 agrupaments van aplegar-
se a la vora de Cardedeu, 
concretament al terreny que 
envolta la Masia de Sant Hilari.  
Continuant amb la figura del 
cap com a acompanyant en 
l’educació d’infants, els caps de 
follets van preparar un cap de 
setmana ple de petits racons 
on els follets decidien, segons 
els seus interessos, a quin món 
viatjaven: el de la música, el del 
circ, el sensorial, el de la natura, 
el del teatre, etc. Sempre amb 
els caps a prop per tal d’ajudar-
los quan calgués i acompanyar-
los en el trajecte d’un món a un 
altre, els follets exploraven al 
seu aire tots aquests mons de 
noves pràctiques, emocions i 
sensacions.

COMUNIQUEM!

Els agrupaments d’Escoltes 
Catalans duen a terme cada curs 
molts projectes diferents; propis 
o d’incidència. Amb la intenció 
de donar un impuls comunicatiu 
a aquests projectes, vam 
promoure,  un concurs per tal que 
els agrupaments presentessin 
els seus projectes i la manera 
com volien comunicar-
los, d’aquesta manera, els 
projectes guanyadors rebrien 

l’acompanyament econòmic, 
creatiu i tècnic per a que 
l’Agrupament  dugués a terme 
una campanya comunicativa per 
donar a conèixer el projecte. Els 
guanyadors en aquesta ocasió 
van ser l’AE Calabrot d’Argent i 
l’AE Ermessenda de Carcassona.

QUATRE ANIVERSARIS 

AE  Antoni Gaudí (Barcelona) 
60 anys
AE Terra-Nova (Barcelona)
40 anys
AE La Floresta (La Floresta) 
30 anyS
AE Els Salats (Torredembarra)  
20 anys
AE Wé- Ziza (Barcelona)  
15 anys

L’AE Antoni Gaudí va celebrar els 
seus 60 anys amb un jornada 
d’activitats obertes al barri per 
totes les edats, seguida d’un so-
par popular i un concert a càrrec 
de membres, actuals i antics de 
l’agrupament. A nivell intern ho 
van celebrar fent la Cauçotada, 
una calçotada amb les famílies de 
l’agrupament.

1 -  TROFO
2 - Projecte de Memòria Històrica 
3 - La Finestra del Cau
4- Folletada
5 - Memòria Històrica
6 - Taula Rodona: “Com abordem el 
Síndrome de Down al cau?”
7 - Campaments
8 - Comuniquem!
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TENIM PRINCIPIS, 
TENIM DISCURS CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

Ens hem adherit a la campanya 
“Casa nostra, Casa vostra”.  Obrim 
els nostres caus i les nostres 
cases, si és que hi ha caus i cases 
d’algú. Fem de l’educació un refugi 
perquè el què esta passant a la 
mar Mediterrània no es repeteixi 
mai més, no ho pateixi mai més 
ningú, enlloc. Per altra banda, 
hem animat tots els agrupaments 
a donar suport a la campanya.

CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ

El 12 de març es va celebrar 
una Jornada de Commemoració 
del Dia de la Dona Treballadora 
organitzada per l’Equip feminista 
escolta, un espai de trobada dels 
Equips de Gènere d’Acció Escolta, 
Escoltes Catalans  i la Demarcació 
del Barcelonès de Minyons Escoltes 
i Guies. Més de 450 participants 
provinents de 19 Agrupaments 
van participar als tallers i les 
activitats preparades al Parc de 
les Tres Xemeneies del Poble Sec 
(Barcelona) i van contribuir a la 
realització d’un mural col·lectiu 
de grans dimensions.

PARTICIPEM A LA JORNADA DE 
TREBALL L’EDUCACIÓ A TEMPS 
COMPLET

A l’abril Escoltes Catalans  i la FEJC 
vam participar a la Jornada de 
treball L’Educació a Temps Complet 

al Museu de Ciències Naturals 
de Granollers, organitzada per 
la Comissió d’Educació a temps 
complet que lidera la Federació 
de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya (FMRPC), 
i de la qual en formem part activa 
conjuntament amb altres entitats 
implicades en l’educació d’infants 
i joves del nostre país. Els i les 
assistents ens vam organitzar en 
grups de treball i vam abordar 
diferents estratègies per a tirar 
endavant el model d’educació 
a temps complet a Catalunya: 
Ampliar i millorar el temps lectiu, 
integrar i enriquir el temps no 
lectiu, connectar l’escola amb 
l’entorn i innovar el temps 
educatiu.

ENTRE TERRES

“Entre terres” és el nom d’una guia 
educativa que aborda la temàtica 
de les persones refugiades per a 
treballar amb joves i infants. L’ob-
jectiu d’aquest material és dotar 
d’eines a les entitats educatives per 
tal d’abordar la qüestió des d’una 
perspectiva de construcció de pau 
i de transformació social.
La guia proposa activitats diverses 
per entendre la complexitat de la 
problemàtica, abordant-ho des de 
la defensa dels drets humans, des 
de la lluita contra el racisme i la 
xenofòbia, des d’una perspectiva 
feminista i amb vocació de canvi 
social. Es tracta d’un treball ela-
borat conjuntament entre Stop 

Maremortum, EduXarxa i el Servei 
Civil Internacional amb el suport del 
Consell de Joventut de Barcelona 
i el Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya, dels quals Escoltes 
Catalans en forma part.

ES PRESENTA L ’ASSOCIACIÓ 
NACIONAL PARLAMENTÀRIA 
ESCOLTA DE CATALUNYA 

 L’Associació Nacional Parlamentà-
ria Escolta de Catalunya (ANPEC) 
de l’XI legislatura es va constituir al 
juliol. Aquest òrgan, que va néixer 
l’any 1997 i que tenen un cente-
nar de països del món, aplega els 
diputats d’aquesta legislatura que 
hagin format part del moviment 
escolta.  L’objectiu de l’ANPEC, 
és representar davant la Unió 
Parlamentària Escolta Mundial 
els diputats catalans que formen 
part de l’escoltisme i canalitzar les 
relacions entre la cambra i les en-
titats d’aquest moviment al país.

20 ANYS FENT 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 20 
edicions realitzades a Barcelona, 
durant les quals 700  joves escoltes 
han fet més de 150 intervencions 
a pisos de Ciutat Vella. També fa 
5 anys que es du a terme la Murga 
a Lleida.

4.
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1- Casa nostra, casa vostra
2 - #refugeeswelcome
3 -L’educació a temps 
complet
4-Cada dia és 8 de març
5- Entre Terres
6-ANPEC
7 i 8-La Murga
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organitzem una 
nova entitat 
sobirana

AVENTURA INTERNACIONAL

Un any més segueixen crei-
xent els agrupaments que 
s’engresquen a viure els seus 
campaments fora del territori 
català, concretament enguany 
n’han sigut 21. Per exemple, l’AE 
Alosa que ha realitzat una ruta 

per Romania, Sèrbia, Bòsnia i 
Croàcia , l’AE Jaume I va fer una 
ruta per Holanda, l’AE Jaume 
Vicens Vives ha fet una ruta per 
Sardenya, Itàlia; a més, sis agru-
paments van fer rutes pel País 
Basc i quatre les van fer per les 
Illes Balears.

DIADA DEL PENSAMENT 
ESCOLTA

El 22 de febrer, els 45 milions 
d’escoltes i guies d’arreu del 
món celebrem la Diada del 
Pensament Escolta. Aquesta 
data pretén recordar la 
importància de la tasca social 
i educativa que desenvolupa el 
conjunt del moviment escolta 
i dóna la oportunitat d’actuar 
de forma conjunta i a escala 

mundial en un àmbit que es 
considera cabdal per a la millora 
de la societat. A dia d’avui, ja 
formen part d’aquesta aliança 
més de 45 milions de joves de 
216 països

LA PRIMERA GRAN TROBADA
 

Més de 100 agrupaments de les 
tres associacions membres de 
la FCEG, es van trobar a l’abril 
per debatre i posar en comú 
els punts de vista sobre el fu-
tur de l’escoltisme i el guiatge 
català dins del procés cap a la 
nova l’associació. La trobada es 
va fer a: Vilafranca del Pene-
dès, Manresa i Sant Celoni i s’hi 
van treballar quatre marcs del 

Full de Ruta. El marc ideològic, 
l’organitzatiu, el formatiu i el 
metodològic. Aquesta trobada 
s’emmarca en un procés que ha 
de permetre dissenyar les bases 
que permetin continuar el camí 
sota el paraigua d’una nova as-
sociació d’escoltisme i guiatge 
més forta i compromesa.

HEM PARTICIPAT A LES
 SEGÜENTS FORMACIONS
 INTERNACIONALS
 
Spiriteco – Bèrgam (Itàlia)
Overture Diversity Network -
 Rieneck (Alemanya)
Overture Diversity Network –
 Dublín (Irlanda)
Roundtable of gender and 
membership –Malmö (Suècia)
Meduni – Tunis (Tunísia)
Seminari de la WOSM sobre 
persones refugiades–

 Copenhagen (Dinamarca)

1-L’ AE Alosa a Romania
1-L’ AE Jaume Vicens Vives a Sardenya
2 - Trobada de Caps FCEG
3 - Diada del pensament escolta

4.
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INGRESSOS (€)

GENERALITAT DE CATALUNYA 197.804,26
QUOTES 123.990,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA 72.452,28
DONATIUS I ALTRES AJUTS PRIVATS 17.623,50
INSCRIPCIONS ACTIVITATS 11.554,52
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD

7.560,00

ALTRES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 7.046,56
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5.207,64
ALTRES INGRESSOS 4.171,59

DESPESES (€)

EIX 1: EDUQUEM DES DE LA CONSCIÈNCIA I PER LA  TRANSFORMACIÓ 50371,00
EIX 2: TENIM PRINCIPIS, TENIM DISCURS 85.850,99
EIX 3: ORGANITZEM UNA NOVA ENTITAT SOBIRANA 192.905,62
SERVEIS TÈCNICS 68.873,06
ASSEGURANCES 7.510,47
ARRENDAMENTS 14.567,49
AMORTITZACIONS 9.931,63
ALTRES DESPESES 13.793,47

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) 3.606,62

INGRESSOS (%)

5. COMPTES

3,94% Donacions i altres ajuts privats

0,93%   Altres ingressos

 1,57%   Altres subvencions públiques

1,16% Diputació de Barcelona

 1,69% Ministerio de Sanidad, 
 Servicios Sociales
 e Igualdad

16,19% Ajuntament de Barcelona

44,21% Generalitat de Catalunya

2,58 % Inscripcions activitats

 27,71% 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 Grimpamons
aegrimpamons@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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