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Aquest curs 2019-20 hem apostat per la celebració del V Congrés de l’Associació, 
la incorporació de la perspectiva de gènere a l’entitat (tant en la vessant educativa 
com organitzacional), la millora en la prevenció i gestió dels abusos sexuals infantils, 
l’enfortiment dels equips i la millora de la comunicació interna i la gestió de recursos 
pels agrupaments, entre d’altres. No obstant, des del mes de març l’impacte de la 
COVID-19 ens ha fet trontollar no només l’activitat associativa, sinó també les nos-
tres pròpies vides. En la gestió de la pandèmia hem vist com el capital s’ha posat 
al centre i els nostres drets i llibertats s’han vist vulnerats. Les conseqüències de la 
gestió d’aquesta crisi i de les mesures imposades són encara incalculables.

Des d’una perspectiva educativa, el dret a l’educació també s’ha vist vulnerat, que-
dant la cura i socialització dels infants en mans de les famílies i difícilment a l’abast 
de la resta de la comunitat educativa. Davant d’això, famílies, educadores i caps hem 
treballat incansablement per mantenir el vincle amb els infants i per garantir els 
seus drets davant l’actuació d’una administració sovint absent i descoordinada. Des 
d’una perspectiva associativa, malgrat les dificultats i contradiccions, hem pogut 
mantenir la nostra activitat, a un altre ritme i sense presencialitat, però preservant el 
vincle entre totes les membres dels agrupaments, equips, junta i estructura tècnica, 
gràcies al compromís i treball col·lectiu.

L’impacte de la COVID-19 ens ha obligat a alterar l’activitat inicialment prevista per 
a aquest curs, així com assumir canvis de prioritats per poder fer front a l’impacte de 
la pandèmia sobre la nostra tasca associativa. 

Ens hem mantingut en contacte permanent amb les administracions i entitats de 
l’associacionisme educatiu per tal d’incidir en l’elaboració dels protocols que han re-
git les activitats de lleure durant la pandèmia. Hem pogut adaptar i executar les ac-
tivitats d’estiu de manera segura i dotades de contingut pedagògic per acompanyar 
els infants emocionalment. Hem adaptat el nostre calendari associatiu, els fòrums 
associatius i els seus continguts, i hem incorporat eines digitals per poder tirar enda-
vant l’activitat de manera virtual (tot i que resten pendents debats sobre quin ús en 
volem fer i sota quines premisses).

La nostra major fita col·lectiva ha estat la celebració del V Congrés el passat 24 
d’octubre, adaptat al format virtual, amb una àmplia participació de caps, claneres i 
equips. Durant el V Congrés hem pogut posar sobre la taula debats ideològics, peda-
gògics i polítics imprescindibles, les conclusions dels quals guiaran el proper Pla Es-
tratègic de l’Associació. Malgrat les circumstàncies excepcionals, creiem fermament 
que celebrar el V Congrés ha estat un encert.

La situació viscuda enguany i el context de no-presencialitat en el que hem desen-
volupat part de la nostra activitat aquest curs ens obliga a partir d’ara a repensar 
com seguir educant, fent escoltisme i a través de quines eines.

Júlia Petit  Terradas
Presidenta d’Escoltes Catalans curs 2019-20



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. 

Les 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 3.555 euros en beques per als 
seus associats.
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Aquest curs el nombre de membres d’EC que s’han format 
a la nostra escola ha estat: 

• Curs de caps d’unitat/monitors: 61

• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Unitat: 27
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La Junta Permanent 2019-2020:

Júlia Petit Terradas
Presidenta

 Yabel Pérez Moreno
 Vicepresident

Oriol Rovira Martorell
Cap Econòmic

Alba Batalla Mas
Cap de Vegueries

Rosa Espionsa Marcos
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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Gisela Ferré Ruiz
Cap Pedagògica 



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. 

43  agrupaments en 14 comarques

59 campaments d’estiu

12 casals d’estiu

16.500 hores d’activitats fent cau presencial i  
virtual

4.115  persones associades

1.290 hores anuals dedicades d’educador i 
educadora*

Més de 1.600 reptes i challenges online 

12 espais associatius per a debatre i formar-se

55 Reunions de vegueria

*Inclou caus, excursions, formació, reunions...
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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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POSAR EN VALOR LA 
TASCA EDUCATIVA 

LA TROFO

A la 15a TROFO hem abordat 
l’educació amb perspectiva de 
gènere i la prevenció dels abu-
sos sexuals infantils (o ASI) com 
a doble eix de treball d’aquesta 
trobada formativa, que ha aco-
llit l’Agrupament Escolta El Turó 
a la ciutat de Montcada i Reixac 
els dies 15 i 16 de febrer. Més de 
300 caps s’han format en aques-
ta TROFO.

SALT

Aquesta és la trobada formativa 
de les persones que esdevindran 
caps, a la qual aquest 2020 han 
assistit 93 claneres d’una vintena 
d’agrupaments escoltes. Enguany 
les joves han treballat l’ètica de les 
cures i han compartit experiències 
d’antigues claneres, aventures in-
ternacionals i descobertes.

PREVENCIÓ DELS ABUSOS 
SEXUALS INFANTILS 

El passat curs 2018-19 vam ento-
mar el repte d’abordar els casos 
d’abús sexual infantil (ASI) i la 
seva prevenció a tots els Agru-
paments d’Escoltes Catalans, 
per tal de fer d’aquests espais 
segurs i lliures d’agressions, on 
els equips de caps tinguem els 
ulls ben oberts a problemàtiques 
com aquesta que afecten (i molt) 
a infants i joves. 
Aquesta tasca ha continuat 

aquest curs 2019-20 des de la 
comissió ASI i la creació del grup 
de treball per a la prevenció dels 
ASI, des d’on s’ha treballat per 
adaptar el protocol d’abusos 
sexuals en l’àmbit del lleure del 
lleure de la Generalitat de Cata-
lunya. Seguim comptant amb 
l’expertesa de la Fundació Vicki 
Bernadet, que ens assessora i 
acompanya en aquesta tasca. 

PARTICIPACIÓ INFANTIL I
 JUVENIL 

Fent cau, excursions, casals, cam-
paments...infants i joves de totes 
les edats hem pogut participar 
activament i emprendre accions i 
decisions dins dels grups d’iguals. 
A mig curs, hem hagut d’adaptar 
la participació a les limitacions 
derivades de la pandèmia. La 
COVID-19, però, no ens ha atu-
rat, i hem seguit trobant-nos 
virtualment i presencialment, tot 
respectant les mesures de segu-
retat. Amb estratègia i prevenció, 
infants i joves han pogut gaudir 
d’activitats d’estiu al 2020: cam-
paments, rutes, casals d’estiu… 
Tot això ha estat possible gràcies 
a l’esforç d’adaptació i la tasca 
pedagògica dels equips de caps .

TROBADES FORMATIVES: 
PRIMERS PASSOS, TRO3,  
TROCOP, TRINCA  i TAULES
RODONES 

Com cada any, ens hem seguit 

formant per tal d’assegurar la 
qualitat de la nostra tasca edu-
cativa. Hem realitzat la Trobada 
de Mètodes (30-11-2019), on 
els i les caps hem abordat di-
ferents aspectes del mètode 
pedagògic de l’escoltisme, i la 
TROCOP, la trobada de coordi-
nadores pedagògiques per ve-
gueries, que s’ha desenvolupat 
entre desembre i febrer a les 
diferents vegueries Al febrer 
hem comptat amb d’altres es-
pais formatius: la TRINCA, la 
nostra trobada Internacional, 
celebrada el 09-02-2020 a Olesa 
de Montserrat; i una Taula Ro-
dona d’EMU i ESNEE sobre “Com 
fer sortides inclusives a la na-
tura?”, retransmesa en directe.
Amb l’inici de la pandèmia de la 
COVID-19, la Mogollops i Pios-
fera s’han hagut de cancel·lar, 
però el confinament no ha im-
pedit que ens seguíssim trobant. 
Amb l’inici del nou curs, hem or-
ganitzat de nou els Primers Pas-
sos i la TRO3 (aquesta vegada so-
bre l’economia de l’agrupament 
per posar les persones al cen-
tre), celebrades ambdues en 
format virtual el 17-10-2020.

MÉS RECURSOS A LA 
FINESTRA DEL CAU

Aquest curs hem elaborat un 
total de 19 recursos (dels quals 
14 són articles i 5 són excur-
sions). Hem comptat amb la 
participació de 10 equips, 
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àrees i àmbits implicats. El 
més visitat pels agrupaments 
es titula “Introduint les cures a 
l’agrupament”, un recurs en clau 
pedagògica i de gènere. També 
hi trobareu recursos per facili-
tar la tasca dels i les tresoreres 
o sobre la sostenibilitat al cau. 
 

ANIVERSARIS

AE Turribus (Torres de Segre)
5 anys
AE Montcabrer (Cabrils)
10 anys
AE Espluga Viva CEsplugues de 
Llobregat)
45 anys
AE Foc Nou (El Masnou)
50 anys
AE Atzavara (Vilassar de Mar)
10 anys
AE Galzeran (Martorelles)
25 anys
AE Guspira (Rubí)
40 anys
AE Pau Casals (Cerdanyola del 
Vallès)
55 anys
AE Jaume I del Coll (Barcelona)
60 anys
AE Jaume I (Barcelona)
65 anys

1
2

3

5

4

6

1. TROFO
2. TROFO
2. Taula Rodona EMU i ESNEE
4. Finesta del Cau
5. Frames del vídeo sobre 
prevenció d’ASI
6. TRO3



EXALTAR EL ROL
SOCIAL DE 
L’ESCOLTISME 

CREIXEMENT ESCOLTA

Al 2019 hem donat la benvinguda 
a l’AE del Roure, situat al barri 
de St.Genís dels Agudells, de 
Barcelona, que ha iniciat el 
seu primer curs. Ja som 43 
Agrupaments Escoltes a tot el 
territori!

NOU EQUIP INTERNACIONAL 

Hem començat el curs tot                  
difonent la nova Guia de Cam-
paments Internacionals i amb la 
creació d’un nou equip associatiu, 
l’equip Internacional! El trobareu a: 
internacional@escoltes.org.
Si bé la COVID-19 no ens ha               
permès, enguany, marxar a l’es-
tranger, esperem fer-ho prope-
rament.

LA MURGA FA SENSIBILITZACIÓ 
ONLINE

Davant la impossibilitat de fer la 
Murga presencialment, l’equip 
de la Murga ha generat recursos 
útils de consulta per aquells 
agrupaments i joves que vulguin 
iniciar projectes, per portar la 
Murga arreu del territori. L’equip 
Murga també ha participat en 
la formació de futurs directors i 
directores de lleure, fent una doble 
sessió formativa com a projecte 
de Justícia Global, el setembre 
de 2020. 

PROJECTES DELS  AGRUPAMENTS,
TAMBÉ VIRTUALS I CONFINATS

Curs rere curs, els agrupaments 
tiren endavant projectes de 
transformació social i vinculats 
a la comunitat i l’entorn. Alguns 
han sorgit aquest 2020 per 
donar resposta a les necessitats 
derivades de la pandèmia de la 
COVID-19. D’altres projectes s’han 
vist alterats i modificats per la no-
presencialitat. És el cas del projecte 
de mentoria social ‘Joves Referents’ 
a l’AE Lo Mòtit, a Alcarràs, o les 
Jornades d’Habitatge impulsades 
per les Claneres de l’AE Terra-Nova 
(projecte premiat per la Fundació 
Carulla), al barri del Clot-Camp de 
l’Arpa de Barcelona. D’entre els 
projectes sorgits en context de 
pandèmia, destaquem el “MIOM” 
i “Fem Reviure Premià”.
- AE Jaume Vicens Vives: fem un 
mercat d’intercanvi online.
MIOM és el mercat d’intercanvi 
online que les Pioneres de 
l’agrupament han desenvolupat 
a la ciutat de Molins de Rei. La 
proposta sorgeix d’una consulta 
popular que  van  fer a la ciutadania 
de Molins sobre què creien que 
podia ajudar a millorar la vila. 
D’entre les propostes rebudes, les 
Pioneres van decidir impulsar la 
creació d’un mercat d’intercanvi 
per fomentar un consum 
responsable i sostenible. El 
projecte s’ha pogut adaptar al 

nou context de la COVID-19 en 
versió online!
- AE Amon-ra: afavorim el teixit 
associatiu i veïnal i el petit comerç.
Amb l’inici de la pandèmia de la 
COVID-19, alguns agrupaments 
han impulsat iniciatives virtuals 
de col·laboració amb l’entorn 
més proper, com ha fet l’Amon-
ra a l’abril de 2020. La iniciativa 
“Fem Reviure Premià” vehicula 
el compte d’Instagram @
femreviurepremia amb les entitats 
de barri i el comerç local de Premià 
de Dalt i Premià de Mar.  Aquest IG 
funciona com a canal d’informació, 
consulta i xarxa de difusió per 
tal d’afavorir el teixit associatiu 
i la solidaritat entre veïnes, el 
comerç de proximitat i local, i la 
sostenibilitat del planeta. 

CAMPAMENTS EN TEMPS DE 
COVID-19 

 Tot adaptant-se a les necessitats i 
requisits imposats per la pandèmia 
de la COVID-19, el 60% dels 
agrupaments han organitzat els 
esperats campaments d’estiu. 
S’han organitzat sortides de cap de 
setmana i rutes per gaudir juntes 
de la natura, i s’han desenvolupat 
alguns casals d’estiu, a més de les 
activitats virtuals i ‘caus confinats’ 
d’estiu. 
També hem fet incidència política 
i hem reivindicat el nostre 
posicionament sota el títol “L’estiu 

4.
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1- AE del Roure
2 -AE del Roure
3 -Projecte de l’AE Terra-Nova 
premiat per la Fundació 
Carulla
4-Clausura del V Congrés
5- GdT Apoderament infantil i 
juvenil - V Congrés
6- Taula rodona durant el V 
Congrés
7- Debat durant el V Congrés

1

2

(també) és dels esplais i caus” (12-
05-2020). 

CELEBREM EL V CONGRÉS 
 
El 24 d’octubre de 2020 hem 
celebrat el V Congrés d’Escoltes 
Catalans per definir les línies 
polítiques i educatives que 
marcaran el futur de l’Associació. 
Més de 400 caps i claneres hem 
participat d’aquest esdeveniment 
que se celebra cada 10 anys. 
Entre les conclusions obtingudes 
hi ha l’aposta per seguir construint 
una societat justa, inclusiva i 
feminista, tot reivindicant la 
veu d’infants i joves; de sumar 
esforços en el projecte de país 
per a Catalunya; o la importància 
del paper de les caps com a 
educadores que contribueixen a 
la mirada crítica d’infants i joves, a 
la cohesió i la transformació social. 
La celebració d’aquest V Congrés 
és la culminació de molts mesos 
de treball, i un repte superat amb 
èxit derivat de participar i prendre 
decisions col·lectives de manera 
virtual, cosa que celebrem. Les 
conclusions són les bases per 
l’elaboració del futur Pla estratègic 
de l’entitat! 

3
4

5
6
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REFERENCIAR-NOS 
COM A MOVIMENT 
TRANSFORMADOR

ENS MOBILITZEM, ENS 
POSICIONEM! 

Hem participat en mobilitzacions 
i reivindicacions de país i ens 
hem sumat a posicionaments 
conjunts per l’11-S i l’1-O del 
2020. Hem publicat diversos 
posicionaments en clau de 
gènere i contra les violències 
masclistes en motiu de dates 
assenyalades, així com per la 
cultura en un Sant Jordi enguany 
confinat, entre d’altres. També 
ens hem adherit a nombrosos 
manifestos sobre medi ambient 
i sostenibilitat, cohesió i justícia 
social, i drets humans. Tots ells 
estan disponibles a la web. 

EN CALU DE GÈNERE I 
FEMINISMES 

El curs 2019-20 hem fet pas-
sos importants en matèria de 
feminisme, en dos eixos com-
plementaris: d’una banda, la 
definició del Pla formatiu en 
matèria de gènere per les caps, 
amb l’assessorament de la coo-
perativa l’Esberla; i d’altra banda 
el procés d’anàlisi o diagnosi de 
gènere de l’entitat, de la mà de 
la consultora social Oblíqües, 
el qual és el primer pas per 
l’elaboració participada del nos-
tre Pla d’Igualtat. A més, fruit del 
treball en Educació amb perspec-
tiva de Gènere i Basada en Drets 
Humans (EGiBDH) d’Escoltes i 
Oblíqües, el juliol de 2020 ha 
nascut la guia titulada “Amb dret 
a transformar. Guia per impulsar 
projectes educatius per la justí-
cia global”, el nostre 6è Apunts 
del Cau!

ESTRENEM NOVA WEB!

Aquest 2020 hem estrenat la 
nostra nova web (escoltes.
org): més visual i atractiva, 
més feminista, amb més 
transparència i balanç social, i 
amb noves seccions com Història, 
Projectes en ruta i FAQS. El 
nou espai web contribueix a 
referenciar-nos tot visibilitzant 
la llarga trajectòria associativa 
de l’escoltisme, el projecte 
pedagògic que defensem, els 
projectes que impulsem, les fites 
que assolim... Representa un pas 
endavant com a Escoltes Catalans 
i n’estem orgulloses!

4.
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1

3

1. Nova pàgona web
2.Nova pàgina web
3. Mobilitazió a Tarragona 
per  exigir més seguretat a la 
indústria química.
4. Guia EGiBDH46. 

2
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INGRESSOS (€)

GENERALITAT DE CATALUNYA 416.895,58
QUOTES 144.289,50
AJUNTAMENT DE BARCELONA 67.989,08

OBRA SOCIAL LA CAIXA 30.000,00
ALTRES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2.233,81
ALTRES DONACIONS I APORTACIONS 4.185,00

ALTRES INGRESSOS 20.515,71

DESPESES (€)

EIX 1: POSAR EN VALOR LA TASCA EDUCATIVA 274.885,57
EIX 2: EXALTAR EL ROL SOCIAL DE L’ESCOLTISME 56.521,59
EIX 3: REFERENCIAR-NOS COM UN MOVIMENT TRANSFORMADOR 47.478,85
SERVEIS TÈCNICS 115.644,73
ASSEGURANCES 10.953,06
ARRENDAMENTS 11.684,84
AMORTITZACIONS 1.337,45
ALTRES DESPESES 69.733,78

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) 111.215,98 € 

INGRESSOS (%)

5. COMPTES

60,76% Generalitat de Catalunya

21,03 % Quotes

9,91% Ajuntament de Barcelona

4,37%   Obra Social La Caixa

0,33% Altres subvencions públiques

0,61% Altres donacions i aportacions

2,99% Altres ingressos
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QUOTES 144.289,50



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 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 del Roure
aedelroure@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 Trini Nova
aetrininova@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

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

08003 Barcelona
ec@escoltes.org

Solid
arit

at

Parti
cip

ació
 a la

 vida co
l·le

ctiv
a

Esti
mar la

 natu
ra

Compro
mís

Esfo
rç

Resp
ecte a un m

ateix

Resp
ecte m

utu

Since
rit

at

Austeritat

Optimisme

Alegria
País

Sinceritat

Honestedat

Responsabilitat

escoltes.catalans escoltescatalans EcoltesCatalans@EscoltesCat


