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A partir de les conclusions extretes del V Congrés d’Escoltes Catalans i malgrat la 
manca d’activitat presencial durant gran part del curs, agrupaments i equips asso-
ciatius hem construït col·lectivament el nou Pla Estratègic de l’Associació que detalla 
les línies estratègiques que han de regir la nostra associació en el marc 2021-2026. 
En aquest sentit, el Pla es desplega en cinc objectius estratègics per tal de donar 
resposta als reptes que tenim com a organització educativa juvenil que persegueix 
la qualitat pedagògica de la seva tasca, així com incidir políticament en el seu entorn 
en clau d’equitat i de justícia social. 

De nou, el dia a dia dels agrupaments ha estat possible gràcies al compromís de 
totes les caps que conformen l’Associació, els equips associatius i l’Estructura Tècni-
ca, els quals han superat la manca de presencialitat i les restriccions imposades per 
l’Administració, adaptant la metodologia escolta al nou context i mantenint el vincle 
amb els infants i joves i les seves families, exercint com a acompanyants en moments 
d’incertesa i certa incomprensió. És per això, que cal fer un reconeixement explícit 
a la seva tasca i celebrar que els valors amb els quals eduquem poden ser sovint 
refugi per teixir horitzons d’esperança però també per combatre críticament la vul-
neració de drets viscuda en el context de pandèmia. En aquest sentit, l’Associació ha 
treballat per garantir l’activitat dels agrupaments, interlocutant amb l’Administració 
i participant d’aquelles plataformes juvenils de les quals formem part. Al conjunt 
d’aquests espais hem reivindicat públicament l’essencialitat de la nostra tasca edu-
cativa i la necessitat d’un reconeixement explícit de l’associacionsime educatiu.

En clau interna, hem seguit treballant, entre d’altres, en dos projectes cabdals per 
al futur de l’Associació. D’una banda, el projecte ASI, encarat a la prevenció i gestió 
dels abusos sexuals infantils, aconseguint generar un protocol associatiu, adaptat 
als agrupaments, i formant a les nostres caps per tal de fer dels agrupaments espais 
segurs per als infants. De l’altra, el projecte de Gènere i Feminismes, encarant el pla 
de transició organitzacional en el qual es troba immersa l’Associació.

En relació a l’impacte de la nostra tasca educativa hem seguit treballant per refe-
renciar l’escoltisme en l’àmbit educatiu, incloent també la necessitat d’enfortir 
l’escoltisme català i la seva representació a nivell nacional i internacional, així com 
participar de debats que explorin la perspectiva comunitària de l’educació. De l’altra, 
hem seguit treballant pedagògicament per articular les nostres lluites des de la justí-
cia global, per tant, assumint que totes les persones som titulars de drets i cal defen-
sar-los, rebutjant així perspectives assistencialistes que perpetuen el sistema actual.

La lluita contra la repressió i la criminalització constant del jovent ens interpel·la com 
a entitat juvenil, sent necessari que siguem arrelades als nostres barris i pobles i que 
treballem col·lectivament per tal de teixir vides dignes per als infants i joves. És, des 
d’aquesta perspectiva transformadora que continuarem educant des dels 43 agru-
paments del l’Associació, per construir la societat i el país que volem, inclusiu i just 
socialment.

Júlia Petit  Terradas
Presidenta d’Escoltes Catalans curs 2020-21



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 7.761,03 euros en beques per 
als seus associats.

2. PRESENTACIÓ
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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/monitores: 115
• Curs de caps d’agrupament/directores: 20
• Monogràfic d’Escoltisme per a Caps d’Unitat: 8
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La Junta Permanent 2020-2021:

Júlia Petit Terradas
Presidenta

 Yabel Pérez Moreno
 Vicepresident

Pol Rojas Sanchez
Cap Econòmic

Alba Batalla Mas
Cap de Vegueries

Txema Escorsa Baqués
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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Martí Zamora Juan
Cap de Gestió

Mia Farré Torres
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. 
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Campaments, sortides 
i activitats

98 campaments d’estiu
5 casals d’estiu
1 TREC

Escoltes Catalans

42 agrupaments
3603 persones associades
72 membres d’equips 
associatius

Fòrums associatius

1 AGO telemàtica
3 Consells Generals
5 Juntes Generals
25 Juntes Permanents
3 Consells de Vegueria
45 Reunions de Vegueria

Trobades formatives i 
altres esdeveniments 

associatius

1 TROFO
1 SALT
2 TRASIs
3 TRO3 
2 TROCOPs
1 TREX
1Trobada de Primers 
Passos
2 Trobades de Branques
3 Setmanes de la 
Tresoreria
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LA NOSTRA  TASCA 
EDUCATIVA 

LA TROFO I EL SALT ABORDEN 
ELS DOLS I LA INCERTESA

En el marc del projecte Drets, 400 
caps i claneres han tractat la te-
màtica del dol i les pèrdues a la 
TROFO i el SALT virtuals d’aquest 
2021, amb l’objectiu d’aprendre 
a conviure amb les situacions i 
emocions viscudes el darrer curs 
de pandèmia de la COVID-19, i ad-
quirir eines per a educar a infants i 
joves en la resiliència. 

RAIERES, CAP A LA TREC!

El consum i la sostenibilitat han estat 
l’eix central de la Trobada de Raieres 
del maig, celebrada en format pre-
sencial i descentralitzat. Més de 350 
raieres i caps de 12 agrupaments 
escoltes han gaudit d’un cap de se-
tmana d’activitats, jocs i convivència 
arreu de Catalunya. Després de l’any 
de pandèmia, aquesta ha estat la 
TREC més esperada!

CAMPAMENTS D’ESTIU 

Si bé les mesures no han permès fer 
Campaments de primavera, a l’estiu 
sí que hem pogut marxar de cam-
paments. L’estiu de 2021 hem fet un 
cententar de campaments, a més 
dels casals i també campaments 
internacionals. Han estat moments 
molt esperats plens de jocs i aven-
tures!

ENFORTIM ELS FÒRUMS AS-
SOCIATIUS

Segons les possibilitats de cada 
moment, els agrupaments i equips 
associatius hem celebrat i enfortit 
els diferents fòrums associatius: les 
Reunions de Vegueries, els Consells 
de Vegueries i l’Intervegueria, els 
Consells Generals… Els fòrums 
son espais de trobada i decisió im-
portants, on com a novetat hem 
treballat els projectes d’ASI, Gènere, 
Pla Estratègic, Drets, Formació asso-
ciativa i Sostenibilitat. 

TROBADES FORMATIVES I EL 
PROJECTE FORMASS

Ens hem retrobat en les Trobades 
formatives de Primers Passos, TRO3, 
TROCOP, T-REX, Trobada de Mèto-
des, de Branques… a més dels 
MExCA, MExCU i altres monogràfics 
i formacions de l’Escola FORCA. 
Des del projecte de Formació As-
sociativa, a més, hem publicat una 
nova guia per a les caps, Apren-
dre a aprendre, que recull l’oferta 
formativa d’Escoltes Catalans i 
l’Escola FORCA. L’Àmbit Pedagògic 
també ha elaborat una guia breu 
per actuar en casos de bullying.

PREVENCIÓ DELS ASI: 
FINALITZEM EL NOSTRE PRO-
TOCOL

El nostre Protocol de prevenció i gestió 
dels ASI ha quedat finalitzat aquest 
curs, en el marc del projecte d’ASI, 
així com s’han ampliat els continguts 
del Dossier per la prevenció dels ASI. 
Entre d’altres fites aconseguides, hem 
consolidat la figura de Responsable 
d’ASI (RASI) a tots els agrupaments 
escoltes i ens hem trobat per compar-
tir experiències en el càrrec a la TRASI 
d’Escoltes Catalans, celebrada per pri-
mer cop al febrer i també a l’octubre. 
 

ANIVERSARIS

AE Antoni Gaudí (Barcelona) 
65 anys
AE El Nus (Sant Pol de Mar)
15 anys
AE Els Salats ( Torredembarra) 
25 anys
AE El Turó (Montcada i Reixac)
15 anys
AE La Floresta (Sant Cugat del 
Vallès)
35 anys
AE Terra Nova (Barcelona)
45 anys
AE Wé-Ziza (Barcelona)
20 anys
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https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2020/10/GuiaInteractivaEGiBDH.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2020/10/GuiaInteractivaEGiBDH.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2021/12/Protocol-ASI_revisioFVB.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2021/12/Protocol-ASI_revisioFVB.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-per-la-prevencio-dabusos-sexuals-infantils.pdf
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1. TROFO
2. TROFO
3. TREC
4. TRASI 
5. TREC
6. Campaments d’estiu AE Can 
Baró
7. Consell de Vegueries
8. Campaments d’estiu AE 
Intayllñu
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L’ACTIVITAT

 ASSOCIATIVA
GÈNERE I FEMINISMES: 
S’INICIA EL PLA DE TRANSICIÓ 
ORGANITZACIONAL 
FEMINISTA

Aquest curs hem avançat en el 
nostre discurs feminista compartit, 
així com en el camí envers pràctiques 
organitzacionals més feministes en 
la gestió de poders i participació 
democràtica; els models de treball; 
les cures, violències i conflictes; 
i les diversitats; treballades en 4 
mòduls temàtics de la mà de la 
consultora Oblíqües. Així hem iniciat 
el primer curs del Pla de Transició 
Organitzacional feminista

RUMB AL FUTUR: PROGRAMES 
PER PROJECTES I NOU PLA 
ESTRATÈGIC EC

El nou format de Programes per pro-
jectes, aprovat a l’AGO 2020 en format 
telemàtic, impulsa per primera vega-
da el treball en 6 projectes estratègics: 
Prevenció i gestió dels ASI, Gènere 
i feminismes, pla estratègic, Drets, 
Formació associativa i Sostenibilitat. 
Amb la finalització del llibret de 
Conclusions del V Congrés celebrat 
el 2020, al curs 2020-21 s’impulsa 
un procés participatiu de la mà de 
la consultora Tàndem Social per tal 
de construir plegades el nou Pla Es-
tratègic de l’Associació, que deixa 
enrere els anteriors plans triennals. 
El procés finalitza el juny de 2021 i 

el P.E. es presenta a l’AGO.

CREIXEMENT

Des d’Igualada, l’Agrupament 
Escolta Torxa és candidat a unir-se a 
la família d’Escoltes Catalans en un 
futur proper. AE Torxa: la vegueria 
del Baix Llobregat - Vallès us espera! 
Aquest és un dels fruits de la nostra 
Estratègia de Creixement 2019-24, 
amb la qual d’una banda enfortim 
els 42 agrupaments que som, i d’altra 
banda acompanyem nous grups de 
joves que volen constituir-se a com a 
agrupaments escoltes de l’Associació, 
i així augmentar la nostra presència 
arreu del territori català. 

POSICIONADES I MOBILITZADES,
REIVINDIQUEM ELS NOSTRES 
DRETS

Políticament, hem reivindicat 
insistentment, tal i com va ser aprovat 
en una Resolució a l’Assemblea 
General Ordinària, que “Des de la 
infància fins a la joventut: posem 
vides al centre, reivindiquem 
l’escoltisme!”. Hem seguit fent-ho 
des de la Junta, el projecte Drets i en 
el marc de la FCEG, augurant un any 
2021 “ple d’escoltisme i guiatge”. Hem 
exigit a les institucions descongelar 
el lleure i hem impulsat la campanya 
#Essencialstotlany per fer entendre 
que el lleure és segur i essencial. 

Ens hem adherit per defensar el 
Montseny amb la ILP, pel dret a 
l’habitatge, per un canvi de polítiques 
econòmiques i socials al servei de 
la vida digna, pel clima, per l’aigua, 
per les cures i pels drets dels infants 
i adolescents d’aquest país. En clau 
de gènere i feminismes, ens hem 
posicionat pel 8M així com el 31M per 
la Visibilitat Trans, el 28J per l’orgull 
LGTBI+, el 26O per la visibilitat 
intersexual, i el 25N contra la Violència 
de Gènere. També hem participat en 
mobilitzacions d’acord als nostres 
posicionaments,  hem seguit 
treballant en xarxa i fent incidència 
política en entitats i plataformes com 
Lafede.cat, la FCEG, el CJB, o el CNJC.

SOSTENIBILITAT I ECONOMIA: 
FEM BALANÇ

L’Àmbit Econòmic, l’Equip Terra i el 
projecte de Sostenibilitat del curs 
2020-21 han seguit estimulant que 
Escoltes Catalans sigui una entitat 
econòmicament més sostenible, més 
verda, més transparent i més solidària, 
en un marc d’Economia Social i 
Solidària pel qual apostem. Seguim 
en una transició progressiva de la 
banca tradicional cap a la banca ètica. 
Per segon any, hem fet servir el Balanç 
Social com a eina de transparència 
i avaluació de la feina feta. També 
hem protestat davant l’administració 
pels retrassos en els pagaments de 
subvencions, en un any de pandèmia 

4.

https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/6121/Llibret_V_Congr%C3%A9s_A5.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2021/09/Escoltes-catalans-2020.pdf
https://www.escoltes.org/wp-content/uploads/2021/09/Escoltes-catalans-2020.pdf
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1- Campanya 
#Essencialstotlany
2 -Mobilitzacions per 
descongelar el lleure
3 -Pla Estratègic
4-Mobilitzacions per 
descongelar el lleure 
5- Objectius del Pla Estratègic
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i post-pandèmia que ha estat difícil 
tant per als agrupaments com per 
l’Associació. A més, complementària a 
la TRO3, la “Setmana de la Tresoreria” 
ha arribat a EC aquest 2021 per 
quedar-s’hi i seguir optimitzant les 
eines de consolidació comptable dels 
agrupaments.
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1

4
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L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA

COMUNIQUEM MÉS I MILLOR!

Enguany hem celebrat la Diada 
del Pensament Escolta d’una 
manera especial: reivindicant-nos 
i celebrant-nos #SempreEscoltes. 
Aquest curs hem finalitzat i divulgat 
el Llibret del V Congrés i el nou Pla 
estratègic 2021-26 per l’AGO 2021. 
A més, la Finestra del Cau ha 
seguit creixent amb nous recursos 
pedagògics per als agrupaments; i 
a nivell extern hem seguit publicant 
reportatges al mitjà de comunicació 
El Crític, on visibilitzem i referenciem 
la nostra tasca. 
s a la web. 

ENS DIGITALITZEM: EL 
NOU ESPAI INTERN DELS 
AGRUPAMENTS 

Enguany, les eines de comunicació 
interna de l’entitat han fet un bon 
salt qualitatiu. Després del V Con-
grés i l’AGO virtuals de 2020, hem 
utilitzat el Decidim per crear el nou 
i esperat espai intern dels agrupa-
ments, una fita digital important 
per a l’Associació. El nou espai in-
tern compta amb informació sobre 
Gestió econòmica, Campaments, 
Formació, Repositori, Certificats i 
documentació, Internacional, Gè-
nere i feminismes… A més, comp-
tem amb la nova web (escoltes.
org) i un nou cens de socis i sòcies 
actualitzat, entre d’altres eines digi-
tals innovadores.

4.

1

2

1. Vídeo #SempreEscoltes
2. Espai intern
3. Espai intern 
4. Finestra del Cau

3

1

4

https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/6121/Llibret_V_Congr%C3%A9s_A5.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/6122/211109-PE__1_.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/6122/211109-PE__1_.pdf
http://recursos.escoltes.org/
https://participa.escoltes.org/users/sign_in
https://participa.escoltes.org/users/sign_in
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INGRESSOS (€)

GENERALITAT DE CATALUNYA 221.560,62
QUOTES 107.285
AJUNTAMENT DE BARCELONA 90.254,63

APORTACIONS PARTICIPACIÓ EN 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

7.395

PATROCINIS, ALTRES DONACIONS I 
APORTACIONS

3.828

SERVEIS ALS AGRUPAMENTS 3.607,46

ALTRES INGRESSOS 2.715,73

AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS 7.660,73

DESPESES (€)

ASI: PER LA GESTIÓ I PREVENCIÓ D’ABUSOS SEXUALS A INFANTS I JOVES 18.422,12
GÈNERE I FEMINISMES: PER A LA TRANSVERSALITZACIÓ DE DISCURSOS I PRÀCTIQUES 31.967,69
SOSTENIBILITAT 17.204,12
PLA ESTRATÈGIC D’ESCOLTES CATALANS 44.627,53
FORMACIÓ ASSOCIATIVA 38.347,29
DRETS D’INFANTS I JOVES I ACOMPANYAMENT EN TEMPS DE PANDÈMIA 31.972,30
FUNCIONS DELS ÀMBITS 43.463,07
SUPORT ALS AGRUPAMENTS 142.735,53

FUNCIONS DELS ÀMBITS 43.463,07
DESPESES GENERALS  106.868,47

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) -5.234,36€ 

INGRESSOS (%)

5. COMPTES

43,14%      Generalitat de Catalunya

20,89 %     Quotes

17,57%      Ajuntament de Barcelona

14,9%        Amortitzacions subvencions

1,44%        Particpació en activitats específiques

0,74%        Patrocinis, altres donacions i aportacions

0,74%        Serveis als agrupaments

0,52%          Altres

SUPORT A LES ACTIVITATS ASSOCIATIVES 13.8.6,33

Memòria Anual 2020-21
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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

         

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 Excursionistes de 
Catalunya

(FEEC)

6. XARXES



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

LA FLORESTA (Sant Cugat del Vallès)
AE La Floresta
aefloresta@agrupaments.escoltes.
org
LLEIDA
AE Alosa
aealosa@agrupaments.escoltes.org
MARTORELLES
AE Galzeran
aegalzeran@agrupaments.escoltes.
org
MOLINS DE REI
AE Jaume Vicens Vives
aejaumevicensvives@agrupaments.
escoltes.org
MONTCADA I REIXAC
AE El Turó
aeelturo@agrupaments.escoltes.org
PREMIÀ DE MAR
AE Amon-Ra
aeamonra@agrupaments.escoltes.
org
REUS
AE La Mulassa
aelamulassa@agrupaments.
escoltes.org
RUBÍ
AE Guspira
aeguspira@agrupaments.
escoltes.org
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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7. CONTACTE



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

08003 Barcelona
ec@escoltes.org
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