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Durant aquest curs 2018-2019 ha estat molt el treball fet en el si de l’Associació i és
que, en el nostre futur més proper com a Escoltes Catalans, se’ns presenten reptes a
nivell associatiu i per això ha estat imprescindible començar a treballar en la planificació del V Congrés. Enguany hem creat l’equip motor del Congrés i hem realitzat
la feina per acabar de definir-ne la planificació. A més, hem identificat les diferents
temàtiques que defineixen els reptes de l’Associació dels propers anys incorporant
la visió tant d’agrupaments com d’equips associatius. El V Congrés d’EC ens permetrà repensar els reptes que tenim com a Associació i, en definitiva, esbossar qui volem ser en els propers anys i com volem impactar educativa, social i políticament
al nostre entorn. És evident que, una vegada més, parlem d’excepcionalitat, de la
necessitat d’il·lusionar-nos i d’implicar-nos per redefinir els nostres principis, perquè
la societat en la que vivim ens ho exigeix −desigualtats socials, auge dels populismes, regressió en l’exercici de drets i llibertats fonamentals, precarietat juvenil, entre
d’altres.
A més, hem seguit posant en valor la tasca educativa dotant de continuïtat els espais
formatius i de participació, treballant per fer el Consell d’Agrupament més corresponsable de la tasca educativa. També hem iniciat un treball basat en l’educació en
clau de gènere que ha dut a debats i treballs profunds que ens portaran a seguir-hi
treballant fins que impregni el dia a dia del nostre projecte educatiu. Un altre dels aspectes fonamentals al que hem dedicat molts esforços és garantir que tots els agrupaments siguin espais segurs i lliures d’abusos sexuals pels nostres infants i joves.
Durant aquest curs ens hem seguit formant, tant a nivell d’equips com de caps,
centrant esforços en la tasca envers la participació infantil i juvenil i el mètode escolta, que posa al centre l’apoderament dels nostres infants i joves, i lluita contra
l’adultcentrisme imperant en la nostra societat.
Una altra línia per la qual hem vingut apostant com a Associació és el seu creixement en nous contextos que ens obligaran, de ben segur, a repensar el nostre model
d’escoltisme. Durant aquest curs també hem vinculat aquesta tasca amb la cohesió
social i l’acció local. Així, podem anunciar l’obertura d’un nou agrupament aquest
curs, l’AE del Roure situat al barri de Sant Genís dels Agudells a Barcelona.
Hem seguit combatent les desigualtats posicionant-nos en la lluita contra el feixisme, en favor de les dones i en contra la violència de gènere, així com haver-nos
adherit a mobilitzacions en defensa de la ILP Universitats, entre d’altres; i hem iniciat
contactes per dur a terme col·laboracions amb infants i joves de sectors oprimits.
Any rere any, seguim educant milers d’infants i joves i seguim treballant en la transformació del nostre entorn per tal que l’escoltisme millori la societat i el món en el
que ens trobem.
Joan Guisado i Gámez
President d’Escoltes Catalans curs 2018-19
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2. PRESENTACIÓ

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.

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,
Els caps dediquen el seu temps de lleure a educar infants i joves de la recerca en els camps educatiu i social, la generació de reflexió i
manera voluntària alhora que aprenen a treballar en equip i gestionar pensament i la creació i gestió de recursos.
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.

Aquest curs ha augmentat el nombre de membres d’EC
que s’han format a la nostra escola.
•
•
•
•

Curs de caps d’unitat/monitors: 75
Curs de caps d’agrupament/directors: 9
Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Unitat: 70
Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Agrupament: 7

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 Apostant per la formació, EC ha destinat 5.640 euros en beques per als
aprenen participant sota la responsabilitat dels i les caps, que són seus associats.
joves competents i responsables que han rebut una àmplia formació
dins el marc de l’escoltisme.
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La Junta Permanent 2018-2019:

Joan Guisado i Gàmez
President

Anna Ametlla i Gutiérrez
Vicepresidenta

Anna Sanchez Biosca
Adjunta a presidència

Alba Batalla Mas
Cap de Vegueries

Oriol Rovira Martorell
Cap de Relacions Exteriors

Gisela Ferré i Ruiz
Cap Pedagògica

Yabel Pérez Moreno
Cap Econòmic
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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, ratificar la modificació o creació d’àrees i fer el seguiment dels comptes i activitats programades.
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977 llops

Terra: donem suport als agrupaments en qualsevol
matèria relacionada amb la sostenibilitat i millora del
medi ambient. Pretenen dotar de recursos pedagògics d’educació ambiental, informar sobre conflictes
ambientals locals i globals a l’Associació i promoure
posicionaments.

600 pioners

879 raiers

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.

818 follets

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:

949 caps

3. DADES

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.

Cooperació: promovem la solidaritat a
través de la cooperació per al desenvolupament, a nivell local, a través del projecte La
Murga, a Barcelona i Lleida.

209 campaments d’estiu
i de primavera
18.000 hores d’activitats fent cau

206 clan

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.

42 agrupaments en 14 comarques

18 campaments internacionals
4.068 persones associades
1.380 hores anuals dedicades d’educador i
educadora*

CAPS
FOLLETS de 6 a 8 anys

378 excursions de cap de setmana

LLOPS de 9 a 11 anys
RAIERS de 12 a 14 anys
PIONERS de 15 a 17 anys

15 espais associatius per a debatre i formar-se
50 Reunions de vegueria

CLAN 18 anys
*Inclou caus, excursions, formació, reunions...
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4. PROJECTES

7

4.
POSAR EN VALOR LA
TASCA EDUCATIVA

LA FOLLETADA

com la cohesió social, el racisme, a la temàtica abordada durant la
etc. Hi han assistit 80 joves cla- TROFO, les trobades de Branques i
El 18 i 19 de maig les i els follets neres i claners.
la Trobada de Mètodes han tractat
d’Escoltes Catalans s’han trobat
l’eradicació de l’adultcentrisme i
a l’ermita de Sant Hilari a Car- PREVENCIÓ ENVERS ELS
s’ha seguit avançant en la formadedeu per celebrar la Folletada! ABUSOS SEXUALS INFANTILS ció de les i els caps en PiJ.
I és que la pirata Ximpum ha
A més, s’ha seguit duent a terme
demanat ajuda a tots els Follets Enguany, hem iniciat un treball la trobada de Primers Passos per
per recuperar i omplir de vida per abordar i prevenir els casos a caps de primer any i la TRO3 per
l’illa del seu bon amic, el Follet d’abús sexual infantil en el si de a les tresoreres i tresorers i que
Sàvius. Tots els agrupaments la nostra entitat. S’ha creat la co- ha abordat l’ESS i els pressuposhan estat mesos preparant-la i missió ASI i, amb la col·laboració tos amb perspectiva de gènere.
esperant-la, ja que cada unitat de la Fundació Vicki Bernadet, Aquest curs hem actualitzat i cede Follets ha organitzat una s’ha adaptat a la nostra reali- lebrat la Jornada d’Intercanvi de
activitat per a la resta dels seus tat, el protocol d’abusos sexuals Models d’Agrupaments (JIMA) en
companys, tot posant en pràc- en l’àmbit del lleure del lleure la que diversos consells han intertica la participació infantil i la de la Generalitat de Catalunya. canviat formes de treball i s’ha depresa de decisions.
batut com enfocar aquesta tasca.
PARTICIPACIÓ INFANTIL I
LA TROFO
JUVENIL
ANIVERSARIS
La temàtica que enguany abordem és la participació infantil i
juvenil, com fomentar espais participatius i de decisió en el si dels
agrupaments. Així, més de 300
caps s’han format a Alpicat el 16
i 17 de març. La trobada ha estat
acollida per l’AE Taciplà sense els
quals la formació no hauria estat
possible.
SALT
Un any després de la renovació
de la formació per a les claneres
i claners, aquest 2019 s’ha seguit
perfeccionant aquesta trobada
de les persones que esdevindran
caps. Les i els joves també han
treballat la PiJ i altres realitats
8

Aquesta és la temàtica que s’ha
abordat al llarg de l’any. Som
moltes les i els caps que han
après noves maneres que infants
i joves participin en les activitats
i decisions de l’agrupament. Activitats i participació infantil i
juvenil s’han vist reflectits els
dissabtes a la tarda als caus,
als campaments i esperem
seguir fent créixer aquesta
participació d’infants i joves.
TROBADES FORMATIVES:
TRO3, MÈTODES, PRIMERS
PASSOS, JiMA

AE Atzavara (Vilassar de Mar)
10 anys

AE Can Baró (Barcelona)
45 anys

AE El Pasqualet (Caldes de
Montbui)
20 anys

AE Pi de les Corts (Barcelona)
25 anys

AE Jaume Vicens Vives (Molins
de Rei)
60 anys

AE Joan Maragall (Barcelona)
50 anys
AE L’Espiga (Viladecans)
15 anys
Com cada any, ens hem seguit AE Mintaka (Teià)
formant en la nostra tasca edu- 50 anys
cativa. Per tal de dotar de sentit AE Taciplà (Alpicat)
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7. TRO3
TROda de branques
10 anys
7. Taules rodones

1

2

3

4

6
5

1. Folletada
2. Folletada
3. Folletada
4. JIMA
5. JIMA
6. TRO3
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4.
EXALTAR EL ROL
SOCIAL DE
L’ESCOLTISME I
REFERENCIAR-NOS

VAGA MUNDIAL PEL CLIMA
Prèviament a la gran mobilització
del passat 27 de setembre, l’Equip
Terra ha organitzat una trobada
pels agrupaments per debatre
els efectes del canvi climàtic i què
podem fer des dels agrupaments
escoltes. Després s’ha anat en bloc
a la manifestació.
I és que al llarg d’aquest curs,
hem vist diverses propostes per
combatre el canvi climàtic com és
la recollida de brossa de la platja
per part de l’AE Jaume I.
CAMPAMENTS I PROJECTES
INTERNACIONALS
Aquest any els agrupaments
d’Escoltes Catalans han dut a
terme 18 campaments fora de
Catalunya. Alguns d’ells han
desenvolupat projectes de
cooperació com és el cas de:
- AE Taciplà a Baja Kunda
Claneres de l’agrupament d’Alpicat
han fet un projecte de cooperació
a Gàmbia amb la col·laboració
d’Alpicat Solidari, una entitat
del poble que treballa en aquest
país. Han desenvolupat el projecte per fer arribar l’escoltisme
i el lleure en el poble. Per altra
banda, ha estat una manera de
descobrir noves cultures i un
indret d’Àfrica en el que Alpicat
Solidari té un contacte directe.

- AE Lo Mòtit i Mondariz (Galícia).
Les i els pioners de l’agrupament
d’Alcarràs han dut a terme treballs socials del 3 al 10 de setembre a la població de Mondariz on han recollit deixalles del
riu Tea, han reconstruït un parc
infantil del “Monte da Ovella” i
han reestructurat l’Axencia de
Lectura da ELM de Queimadelos.
- AE Makalu a Uganda
La unitat de claneres de l’AE Makalu durant 3 setmanes d’agost han
dinamitzat activitats amb infants
de l’orfenat Mupenzi Children’s
Home. Aquest ha estat un projecte d’aprenentatge intercultural
en el que també han conegur el
treball de l’ONG Petits Detalls
per fomentar l’educació, l’apoderament de les dones i l’atenció als infants orfes al territori.
SEGUIM LLUITANT PER A LA
DEFENSA D’UN HABITATGE
DIGNE
Durant aquest curs s’ha dut a
terme una nova edició de La Murga
on joves de diferents agrupaments
escoltes conviuen durant uns dies
amb col·lectius en risc d’exclusió
social mentre realitzen tasques de
rehabilitació en els seus domicilis.
El projecte, del 13 al 17 d’abril,
ha comptat amb la participació
de 59 joves de l’AE Foc Nou, l’AE
Jaume Vicens Vives, l’AE El Pi de
les Corts i l’AE El Nus a la Murga
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Barcelona, mentre que a La Murga
Lleida han participat 45 persones
de l’AE Intayllú, l’AE Espluga Viva,
l’AE Rocafort (AEC) i l’AEiG Montgrí
(MEG).
PROJECTES DELS AGRUPAMENTS
Curs rere curs els agrupaments
amb les seves unitats es plantegen
dur a terme diversos projectes,
generalment relacionats amb
el seu entorn i que busquen
transformar la societat.
- AE La Mulassa i la Caminada
Solidària per les Refugiades.
El 16 de juny la unitat de Clan
de l’agrupament ha organitzat
una caminada per recollir fons
per a les refugiades, una situació
molt delicada a nivell europeu. La
proposta ha estat una caminada,
seguida d’un dinar popular i una
xerrada per a la conscienciació
d’aquesta problemàtica irresolta.
- AE Pau Casals i l’Escola Popular
Rizal Ripollet-Cerdanyola.
Projecte en el que les i els caps de
l’agrupament han donat classes
de reforç a infants de famílies
que no es poden permetre pagar
aquest servei als i les seves filles.
Aquesta iniciativa ha nascut de la
implicació d’algunes caps del ‘cau’
en la PAH del municipi, inicialment
com una col•laboració els dies
d’assemblea de la plataforma.
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CREIXEM PER TRANSFORMAR
Durant aquest curs i amb l’arribada
de la nova tècnica d’agrupaments
i de creixement, hem multiplicat
les demandes d’obertura de
nous agrupaments i de joves
interessades en començar els
seus projectes en els seus pobles i
ciutats. A més, celebrem l’obertura
de l’AE Trini Nova a Barcelona,
nascut del projecte Baobab i
format per joves del barri amb
ganes d’iniciar una nova aventura
escolta! Al juny, l’Agrupament
ha estat guardonat amb un dels
Premis Estímul d’Educació en el
Lleure de la Fundació Carulla.
Felicitats!

1

PER LA DEFENSA DE LES
LLIBERTATS I ELS DRETS!

2

3

5
4

L’escoltisme durant aquest octubre
ha hagut de parar de nou per
defensar els drets i llibertats en el
nostre país. Des de tots els indrets
hem participat de manifestacions
i mostres de rebuig amb la
sentència de les preses
polítiques i a la criminalització
de la mobilització juvenil.
Enguany també ens hem plantat i
denunciat l’auge del feixisme que
s’està donant, arreu i, en
particular, a l’estat espanyol.

3

1- Vaga del Clima 27S
2 -L’AE Trini Nova recollint
el Premi Estímul de la
Fundació Carulla
3 -Equip Terra i AE Jaume I
4-Equip Terra i AE Jaume I
5- Campaments
internacionals de l’AE
Taciplà
6- La Murga
7- La Murga

6
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4.
DEFINIR ELS REPTES DEL V CONGRÉS
FUTUR ASSOCIATIU
Durant aquest darrer any hem
començat la preparació i els
temes a treballar durant el V
Congrés d’Escoltes Catalans en el
que debatrem i planificarem totes
juntes el futur de l’Associació.
A més hem definit els 14 temes
que debatrem durant el cap de
setmana i hem iniciat un treball a
través de la plataforma decidim,
espai liderat pels grups de treball
i en els que hem iniciat un treball
que culminarà durant el Congrés.

1

Temes del V Congrés:
· Espai d’aprenentatge (medi
natural/ entorn urbà / espai
virtual)
· Lluites compartides (escoltisme i
vulneració de drets)
· Escoltisme com a element de
cohesió social
· Educar en clau de gènere
· Laïcitat
· País: de la participació en la
vida col·lectiva a la construcció
nacional
· Democràcia interna i
participació
· Identitat escolta i dimensió
internacional
· Impacte de la tasca educativa en
infants i joves
· Paper de l’escoltisme en la
comunitat educativa
· Apoderament infantil i juvenil
· Paper de les caps
· L’escoltisme català: identitat i
reptes compartits
· Servei i acció

2

2

3

1- Imatge gràfica del V Congrés
2- Presentació de l’espai virtual
3- Trobada grups de treball del Congrés
4. Campanya preinscripcions

4
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5. COMPTES
INGRESSOS (€)
GENERALITAT DE CATALUNYA
QUOTES
AJUNTAMENT DE BARCELONA

INGRESSOS (%)
56.730,39
140.100,00
80.488,77

DONATIUS I ALTRES AJUTS PRIVATS
INSCRIPCIONS ACTIVITATS
ALTRES SUBVENCIONS PÚBLIQUES

4.037,55
11.405,32
30.760,73

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ALTRES INGRESSOS

2.354,73
23.663,48

40,08%
23,02 %
16,23%
9,95%
4,5%
3,26%
2,19%
0,63%

Quotes
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Altres subvencions públiques
Altres ingressos
Inscripcions activitats
Donatius
Diputació Barcelona

DESPESES (€)
EIX 1: DEFINIR ELS REPTES DEL FUTUR ASSOCIATIU
EIX 2: POSAR EN VALOR LA TASCA EDUCATIVA
EIX 3: EXALTAR EL ROL SOCIAL DE L’ESCOLTISME
EIX 4: REFERENCIAR-NOS COM UN MOVIMENT TRANSFORMADOR
SERVEIS TÈCNICS
ASSEGURANCES
ARRENDAMENTS
AMORTITZACIONS
ALTRES DESPESES

27.683,88
164.085,89
58.789,35
45.178,97
69.174,13
10.995,29
11.674,85
10.455,68
42.819,39

RESULTAT (€)
TOTAL (INGRESSOS - DESPESES)

-91.317,19 €
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6. XARXES
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

LA FEJC FORMEM
PART DE:
Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica

LA FEJC TENIM
CONVENI DE
COL.LABORACIÓ
AMB:

Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes
de Catalunya
(FAPAC)

Xarxa de Custòdia
del Territori

Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC)
14

World Association of Girl Guides
and Guides and Girl Scouts
(WAGGGS)

World Organisation of
the Scout Movement
(WOSM)
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7. CONTACTE
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 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
15

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
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
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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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