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Aquest curs l’Associació ha començat a desplegar el Pla Estratègic 2021-2026, construït a par-
tir de les conclusions extretes del V Congrés d’Escoltes Catalans. 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.

Un dels projectes associatius cabdals d’aquest curs ha estat el de Gènere i Feminismes, el quan 
ha entrat en la seva fase de discussió i implementació. Ha pivotat sobre dos grans eixos: d’una 
banda, la cerca de consens de manera participada dels canvis a implementar en l’organització 
(transició organitzacional) per tal de dotar-nos d’una estructura eficient, representativa i equi-
tativa territorialment; de l’altra, l’elaboració i aprovació del Protocol d’abordatge de violències 
masclistes, aprovant-se ambdós processos i documents a l’Assemblea General Ordinària del 
passat novembre.  

Estem molt satisfetes com a associació també del tancament del projecte ASI, el qual ha cul-
minat amb l’aprovació del Protocol d’abordatge dels abusos sexuals infantils i altres maltracta-
ments d’Escoltes Catalans. La formació i sensibilització dels caps i equips associatius ha estat 
una constant els darrers anys, entenen que el nostre compromís és el d’educar en entorns i 
espais segurs per als infants i joves.

Des d’Escoltes Catalans entenem que la tasca de prevenció i abordatge de les violències mas-
clistes i LGTBIfòbiques, tant en la infància com en la joventut, no pot quedar a l’arbitri únicament 
de les organitzacions, sinó que és una qüestió pública. És per això que cal el suport inequí-
voc de l’Administració i el desplegament de polítiques públiques transversals que garanteixin 
la coeducació com a pilar fonamental del sistema educatiu, així com la provisió de recursos 
(formatius, d’assessorament, gestió, entre d’altres) que permetin l’erradicació de les violències 
masclistes en totes les seves formes. 

Finalment, per fer front a les conseqüències dels darrers cursos viscuts en pandèmia, el projec-
te Enfortiment s’ha centrat en la formació pedagògica de les caps i l’agilització en la gestió de 
recursos que faciliten el dia a dia dels agrupaments. L’aposta per les eines digitals i les finances 
ètiques s’ha consolidat aquest curs amb el consens del conjunt dels agrupaments i equip as-
sociatius.

En clau nacional, l’Associació ha treballat en el sí de la Federació Catalans d’Escoltisme i Guiat-
ge per promoure el reconeixement de la singularitat del moviment a nivell de país i internacional 
i la importància de l’associacionisme educatiu com a eina emancipadora per als infants i joves.

Des d’una perspectiva política, la criminalització del jovent i dels moviments populars persisteix 
al nostre país, entenent com a associació que és imprescindible coordinar-nos i prendre part 
d’aquells espais de representació, plataformes juvenils i iniciatives socials que denunciïn la vul-
neració de drets i llibertats fonamentals.

Júlia Petit  Terradas
Presidenta d’Escoltes Catalans curs 2021-22

1. Editorial

https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.eu-west-1.amazonaws.com/eyl5k2g7yfqxw6gk5wei1x19dw34?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Protocol%20EC%202022.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Protocol%2520EC%25202022.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIARXFVQ5FREOW3XBBF%2F20230228%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230228T104348Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=673e72e6816ac70d5d2f2141f00327ad36b5bdb009e4333c404b75ec72d450a7
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.eu-west-1.amazonaws.com/eyl5k2g7yfqxw6gk5wei1x19dw34?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Protocol%20EC%202022.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Protocol%2520EC%25202022.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIARXFVQ5FREOW3XBBF%2F20230228%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230228T104348Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=673e72e6816ac70d5d2f2141f00327ad36b5bdb009e4333c404b75ec72d450a7
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


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.
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2. Presentació



Júlia Petit Terradas
Presidenta

 Martí Zamora Juan
 Vicepresident

Pol Rojas Sanchez
Cap Econòmic

Aina Milà Solé
Cap de Vegueries

Txema Escorsa Baqués
Cap de Relacions Exteriors

La Junta Permanent és l’ òrgan exe-
cutiu principal d’Escoltes Catalans, i 
està format per la gerència   i les perso-
nes 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 pro-
postes aprovats, coordinar les accions du-
tes a terme pels diferents àmbits, aprovar 
qualsevol tipus de documentació o declara-
ció (juntament amb el Consell General) que 
s’efectuï en nom d’Escoltes Catalans, ratificar 
la modificació o creació d’àrees i fer el segui-
ment dels comptes i activitats programades.
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Marta Mir Donadeu
Cap Pedagògica 
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Caps a partir de 18 anys

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. 

Campaments, 
sortides 
i activitats

116 campaments 
d’estiu
1 casals d’estiu
1 Folletada

Escoltes 
Catalans

43 agrupaments
3.780 persones associades
78 membres d’equips 
associatius

Fòrums 
associatius

1 AGO 
3 Consells Generals i 
Jornada de Transició 
Feminista
6 Juntes Generals
28 Juntes Permanents
3 Consells de Vegueria
48 Reunions de Vegueria

Trobades for-
matives i altres 
esdeveniments 
associatius

1 TROFO
1 SALT
1 Jornades d’Habitatge
1 Jornada L’educació, 
eina revolucionària del 
Kurdistan 
2 TRASIs 
2 TRO3
2 TROCOPs
2 TREX
1 TROCOM
1 Trobades de 
Primers passos 
1 Trobades de 
Mètodes 
1 Trobada de branques
3 Setmanes de la Treso-
reria
1 Trobada d’equips 
associatius

3. Dades
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4. Projectes

Els projectes al voltant dels quals hem treballat aquest curs són els següents:

ASI
Ja fa tres anys que a l’Associació es va iniciar un treball per la prevenció i gestió dels Abusos 
sexuals a infants i joves. Des del projecte ASI busquem erradicar aquesta forma de maltracta-
ment i fer del cau un espai segur i lliure de violències.

Gènere i feminismes
Aquest curs hem volgut consolidar l’aposta política de l’Associació per construir una es-
tructura i desenvolupar pràctiques més feministes. Els objectius que ens plantejàvem eren 
l’elaboració del Protocol de violències masclistes de l’entitat, el consens dels canvis a realitzar 
per esdevenir una organització més feminista i la incorporació de la perspectiva feminista a la 
comunicació d’Escoltes Catalans. 

Enfortiment
El projecte Enfortiment naixia de la voluntat de donar resposta a aquelles necessitats més im-
minents dels agrupaments i l’Associació derivades del confinament i la pandèmia de la 
COVID-19 per tal d’assegurar-ne un bon funcionament.

Pla estratègic
El curs 2021-22 s’ha prioritzat desenvolupar les actuacions A7 i A21 mitjançant el projecte 
Gènere i Feminismes, i les A6 i A14 liderades per Enfortiment. Més enllà de les accions 
de cada projecte, cada Àmbit ha desenvolupat tant les seves funcions, com un seguit 
d’accions vinculades a les actuacions i línies del Pla Estratègic.

Memòria Anual 2021-22Memòria Anual 2021-22



Repensem-nos a la
TROFO i el SALT 

La Trobada de Formació 
d’enguany l’hem titulada “Repen-
sem-nos! Metodologia escolta i 
rol de cap”. Hem tractat el què, 
el perquè i el com eduquem, amb 
dinàmiques d’aprofundiment 
sobre: autocura i militància, rol 
d’acompanyant, compromís i 
responsabilitats, i discurs polí-
tic. A més, hem comptat amb la 
Plataforma Azadî, que ens ha fet 
reflexionar sobre l’impacte del 
moviment escolta en la vida indi-
vidual i col·lectiva.

En paral·lel, claners i claneres 
han celebrat el Salt i han fet des-
cobertes fascinants de la mà 
d’entitats i moviments del terri-
tori. A més, han aprovat la refor-
mulació d’aquesta trobada, que 
el proper curs es desdoblarà en 
el Salt (a l’octubre) i el “Clanbing” 
(al març). Les més de 500 caps 
i claneres ens hem acomiadat 
després d’un intens 12 de març 
a El Vendrell, satisfetes de tants 
aprenentatges que ara portarem 
als agrupaments i a les unitats.

Jornada de Transició
Feminista

Hem celebrat l’esperada Jornada 
de Transició Feminista d’Escoltes 
Catalans, en el marc del Consell 
General del 22 de maig a Lleida. La 
Jornada ha comptat amb una alta 
participació de caps i membres as-
sociatives. Hem mantingut debats 
imprescindibles per a la transició 
organitzativa de l’Associació i hem 
fet passes endavant en la cons-
trucció del nostre Protocol propi. 
Ens hi han acompanyat les con-
sultores d’Obliqües i l’associació 
Creación Positiva.

Jornades i trobades 
formatives
 
Enguany hem celebrat dues 
jornades temàtiques en xarxa: 
d’una banda, sobre L’educació, 
eina revolucionària del Kurdistan 
i, d’altra banda, les esperades 
Jornades d’Habitatge “Per viure i 
conviure”. Aquestes van tenir lloc 
el 7 de maig al barri de les Corts, 
amb la participació de l’Equip de 
la Murga i l’Agrupament Escolta 
El Pi de les Corts. Podeu recupe-
rar la notícia aquí. 

També ha estat un curs ple de 
trobades formatives: la Trobada 
d’equips associatius, de mèto-
des, de branques, de relacions 
exteriors, de coordinadores pe-
dagògiques, de tresoreres, de 
responsables d’ASI… Hem iniciat 
la implementació del nou SALT 
al mes d’octubre, trobada que 
a partir d’ara se celebrarà junta-
ment amb la Trobada de Primers 
Passos. També hem celebrat la 
primera Trobada de Comunica-

dores (TroCom) de l’Associació!

Participació infantil i 
juvenil: cap a la Folletada! 

Hi havia una vegada el circ Dela-
lun fent parada a Corró d’Amunt 
durant un cap de setmana de 
maig. Resulta que el circ feia molt 
temps que no actuava a causa de 
la COVID-19 i volia reobrir les se-
ves portes, però les membres del 
circ havien perdut les seves habi-
litats, i ara necessiten l’ajuda de 
totes les membres de Branca Fo-
llets per tal que el circ no tanqui. 
Juntes ho hem aconseguit, i el 
circ Delalun torna a ser el que era!
Tot això, mentre els Follets hem 
treballat objectius com identi-
ficar les emocions dels altres, 
comprendre les nostres, oferir 
ajuda a les companyes de mane-
ra respectuosa, i adquirir noves 

eines de gestió emocional. No us 
perdeu la crònica i el vídeo de la 
Folletada!

Culmina el projecte de 
prevenció i gestió dels 
ASI

El projecte de prevenció i ges-
tió de l’abús sexual infantil (ASI) 
finalitza, i ho fa amb nota, tot 
consolidant el nostre Protocol 
com a eina indispensable, amb 
unes línies vermelles per a totes, 
i en consonància als reglaments 
de règim intern dels agrupa-
ments. La Trobada de Respon-
sables d’ASI es consolida tam-
bé com a trobada formativa.

Al desembre hem parlat de la 
feina feta amb la revista Pro-
tagonistes ja! de l’Associació 
Diomira: Fer visible l’invisible: 
l’escoltisme com a eina de pre-
venció de l’abús sexual infantil. 
Hem apropat el protocol d’ASI 
a les unitats a través d’un nou 
recurs generat amb Sida Studi 
(entitat experta en educació se-
xoafectiva amb infants i joves). 
Aquest curs també s’ha incre-
mentat el suport de la FEJC 
amb una tècnica de prevenció 
i abordatge dels ASI de suport 
directe a les caps i, d’altra ban-
da, hem continuat vinculades 
a la Fundació Vicki Bernadet 
per a l’assessorament expert.

Què hem fet aquest curs 2021-22?
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https://www.escoltes.org/noticies/la-folletada-ha-posat-les-emocions-dels-infants-al-centre-de-la-trobada/
https://www.youtube.com/watch?v=MLPtRLM22I4
https://protagonistesja.files.wordpress.com/2021/12/prota-90-escoltes.pdf
https://protagonistesja.files.wordpress.com/2021/12/prota-90-escoltes.pdf
https://protagonistesja.files.wordpress.com/2021/12/prota-90-escoltes.pdf


Campaments d’estiu

Els campaments d’estiu de 2022 
han estat un èxit de participació, 
amb 2.445 infants i joves de 40 
agrupaments escoltes partici-
pant-hi, així com 508 caps. Hem 
fet campaments arreu del territori, 
de Capafonts al Baix Camp, a la 
Pobla de Segur al Pallars Jussà, 
passant per terrenys com La Plana 
Gran - El Pla del Pont, a Vallfogona 
del Ripollès o el Mas Hostalets-
Puigmal, a Les Lloses (Ripollès), o 
bé Les Vinyes, a Olván (Berguedà).

També hem pogut gaudir de més 
de 30 campaments internacio-
nals a indrets com ara: Menorca, 
Euskal Herria, Aragó, Andalusia, 
Portugal, Itàlia, Suïssa, Marroc i 
fins a Uganda!

Com cada any, hem après moltís-
sim durant aquest moment tan es-
perat del curs i ens ho hem passat 
molt i molt bé! 

Estratègia de creixement

Des de l’Àrea de Creixement s’ha 
donat suport als agrupaments que 
ho necessiten, així com s’impulsa 
la formació de joves a les vegueries 
de Ponent i del Camp de Tarragona-
Penedès i també al Garraf, on encara 
no comptem amb un agrupament 
si bé ja hi ha un grup de joves 
organitzades.

A Igualada, l’Agrupament Escolta 
Torxa passa a ser l’Agrupament 
Escolta La Flama i ja acull diverses 
trobades formatives durant el 2022. 
També està tot a punt per a la divisió 
de l’actual vegueria del Baix Llobregat 
- Vallès, per desdoblar-se en la 
vegueria del Baix Llobregat-Anoia, 
d’una banda, i la vegueria del Vallès, de 
l’altra, a partir del proper curs 2022-23.

Nou protocol contra 
violències

Ja podem celebrar l’elaboració 
participada del nostre Protocol 
de prevenció i abordatge de 
violències masclistes, que amb 
l’acompanyament de Creación 
Positiva ha vist la llum a l’octubre 
gràcies a tot el treball conjunt entre 
agrupaments, equips, i el lideratge 
polític del grup motor del projecte 
de Gènere i feminismes.

Així doncs, el nostre Pla de 
Transició Organitzacional feminista 
avança, especialment amb la 
celebració de la Jornada de maig 
a Lleida, la qual ha representat un 
abans i un després en la presa de 
decisions respecte com serà la 
futura estructura. Celebrem també 
que el projecte ha rebut un premi 
(La Confederació 2022), arran del 
qual s’ha elaborat aquest vídeo 
divulgatiu. 

Justícia econòmica: 
passos endavant en ESS 

Pel que fa a on posem els nostres 
diners, ho tenim clar i ja 84% dels 
agrupaments han fet el pas a la 
banca ètica. Hem presentat la 
nostra experiència en jornades 
com  Canviar l’educació per canviar 
el món i la Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC), juntament 
amb Esplais Catalans, i hem creat 
aquest nou blog de Tresoreria 
Transformadora per divulgar-
ho, conjuntament amb el CRAJ i 
laCoordi. L’Àmbit Econòmic està 
més actiu que mai fent treball en 
xarxa!

A més a més, l’Associació continua 
fent petits passos endavant per 
una digitalització ètica, i prova 
d’això és l’ampliació i consolidació 
de l’eina de l’espai intern (participa.
escoltes.org), i també un nou 
projecte pilot que empra eines 
lliures per a la cogestió interna, en 
el qual participen 5 agrupaments 
de l’Associació.

Cultura democràtica

Com cada any, ens hem trobat 
a les Reunions de Vegueries, els 
Consells de Vegueries, els Consells 
Generals... Tots aquests fòrums 
associatius són fonamentals per 
tal de promoure la participació 
democràtica i una major 
horitzontalitat, amb una mirada 
més feminista, construir entre 
totes l’Associació que volem i així
situar-nos #OnVolemSer.

Periodisme amb sentit 
crític

Amb una mirada crítica, hem 
parlat a El Crític sobre Els reptes 
de l’associacionisme educatiu 
després de la pandèmia. Ens 
afecta la precarietat del sistema, 
les dificultats de finançament de 
la nostra activitat, els problemes 
recurrents amb els locals, les 
noves necessitats per superar els 
efectes de la pandèmia, el repte 
de la inclusió, i així ho seguirem 
reivindicant.

Memòria Anual 2021-22Memòria Anual 2021-22
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https://www.youtube.com/watch?v=xf0Ksk3SEMI
https://www.crajbcn.cat/tresoreria-transformadora/
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Enfortiment digital

El projecte d’Enfortiment, iniciat 
el 2021-22, ha nascut per tal de 
superar els efectes de la pandèmia 
i sortir-ne reforçades. Entre molts 
avenços, hem enfortit la vessant 
digital a través de l’espai intern 
i hem elaborat 2 vídeos: un per 
aprendre a usar els Àmbits oberts 
com a mecanismes de participació 
prèvia a l’AGO, i un per fer-hi 
propostes, esmenes i resolucions 
com a mecanismes de participació 
a l’AGO 2022. 

Incidim políticament al 
nostre entorn

Amb l’inici del curs 2021-22, 
hem reivindicat “un currículum 
transformador en el fons i les 
formes: les entitats socials 
volem participar en condicions 
en la renovació del currículum”, 
manifest impulsat per les entitats 
de Lafede.cat. A més, hem elaborat 
fins a 7 comunicats propis en clau 
de gènere i feminista: contra la 
Violència de Gènere (25-N), per 
la Dona Treballadora (8-M), la 
Visibilitat Trans (31-M), la Visibilitat 
Lèsbica (26-A), l’Alliberament 
LGTBIQ+ (28-J), la Visibilitat 
Bisexual (23-S) i Intersexual (26-O).

Al llarg del curs ens hem adherit 
a manifestos molt diversos per 
reclamar:

-  Una política tarifària de transport 
públic que respongui a les nostres 
necessitats (12-21)

- El projecte educatiu públic de 
Catalunya (02-22)

- El Bloc la Bordeta pel veïnat (03-
22)

- La fi de la guerra a Ucraïna (03-22, 
des de la FCEG)

- Un Pirineu viu i aturar els Jocs 
Olímpics d’hivern (04-22)

- L’alliberament afectiu, sexual i de 
gènere (06-22)

- La Gestió Cívica de l’Espai Jove 
Ca la Panarra de Les Corts (06-22)

- Els fets del 24J a la ciutat 
fronterera de Melilla (06-22)

- Posar el sou a les ofertes laborals 
del sector (07-22)

Sabem #OnVolemSer

Amb el full de ruta que marca 
el nostre Pla Estratègic 2021-26, 
hem celebrat una especial Diada 
del pensament escolta al febrer, 
tot reflexionant i posicionant-nos 
#OnVolemSer. 

Aquest 2022 estem més i millor 
enxarxades: hem fet un pas 
endavant entrant al secretariat 
del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya, així com també a 
la Junta Directiva de Lafede.cat, 
federació de més de 120 entitats 
que treballen per impulsar la justícia 
global. També a nivell extern, a més, 
hem participat a la Fira “Capgirem 
el món” celebrada a La Model per 
tal de promoure el voluntariat local; 
hem seguit impulsant les Jornades 
de Lleure i Feminismes des de 
l’associacionisme educatiu de 
base; hem participat per primera 
vegada a la FESC,

Ens veurem properament a la 50a 
AGO, que acollirà l’Agrupament 
Escolta La Floresta a Sant Cugat 
del Vallès!

Què hem fet aquest curs 2021-22?
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https://cnjc.cat/ca/equip
http://Lafede.cat
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INGRESSOS (€)

QUOTES 151.162

GENERALITAT DE CATALUNYA 265.804,62

AJUNTAMENT DE BARCELONA 71.958,33

APORTACIONS PARTICIPACIÓ EN 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

9.479,52

PATROCINIS, ALTRES DONACIONS I 
APORTACIONS

6.948

SERVEIS ALS AGRUPAMENTS 15.310,07

ALTRES INGRESSOS 5.576,08

AMORTITZACIÓ SUBVENCIONS 7.660,73

DESPESES (€)

ASI: PER LA GESTIÓ I PREVENCIÓ D’ABUSOS SEXUALS A INFANTS I JOVES 32.956,35

GÈNERE I FEMINISMES: PER A LA TRANSVERSALITZACIÓ DE DISCURSOS I PRÀCTIQUES 34.849,26

ENFORTIMENT 82.594,68

FUNCIONS DELS ÀMBITS 68.986,35

SUPORT ALS AGRUPAMENTS 199.675,73

SUPORT A LES ACTIVITATS ASSOCIATIVES 11.816,68

RESULTAT (€)

TOTAL (INGRESSOS - DESPESES) -19.360, 06

INGRESSOS (%)

50%  Generalitat de Catalunya

28%  Quotes

14%  Ajuntament de Barcelona

3%   Serveis als agrupaments

1%   Amortitzacions subvencions

2%  Aportació particIpació en activitats

          específiques

1%   Patrocinis, altres donacions 

          i aportacions

1%   Altres

1%   Amortitzacions subvencions

DESPESES GENERALS 1 22.380,37

5. Comptes
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Escoltes Catalans 
formem part de: 

    
Federació Catalana

d’Escoltisme i Guiatge

(FCEG)

Fede.cat. Organitzacions per a la 

justícia global    

Observatori dels drets de la 

infància

Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya (XES)

La FEJC
formem part de: 

Federació de Moviments de 

Renovació Pedagògica

         

Xarxa per a la Conservació de la 
Natura (XNC)

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

Educació 360. Educació a temps 
complet

Coordinadora Organitzadora de 
Camps de Treball (COCAT)

Consell de Joventut de Barcelona 
(CJB)

Spiriteco: Grup de Treball sobre 
com treballar l’espiritualitat des 

de la laïcitat

Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya

(CNJC)

World Association of Girl Guides 
and Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS)

World Organisation of
the Scout Movement

(WOSM)

Cafell 
Consell Assessor de la Formació 

en Educació en el Lleure
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ALCARRÀS

AE Lo Mòtit 

aelomotit@agrupaments.escol-

tes.org

ALPICAT

AE Taciplà

aetacipla@agrupaments.escol-

tes.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.escol-

tes.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.escol-

tes.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.escol-

tes.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.escol-

tes.org

REUS

AE La Mulassa

aelamulassa@agrupaments.

escoltes.org

RUBÍ

AE Guspira

aeguspira@agrupaments.

escoltes.org

TORRES DE SEGRE

AE Turribus

aeturribus@agrupaments.escol-

tes.org

SANT ANDREU DE LLAVANERES

AE L’Esclat

aelesclat@agrupaments.escoltes.

org

SANT FELIU DE CODINES

AE Makalu

aemakalu@agrupaments.escol-

tes.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.escol-

tes.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.escol-

tes.org

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

08003 Barcelona
ec@escoltes.org

Amb el suport de:

@escoltescatalans

@EscoltesCat

@EscoltesCatalans

Escoltes Catalans

https://www.instagram.com/escoltescatalans/
https://twitter.com/EscoltesCat
https://www.youtube.com/@EscoltesCatalans
https://www.facebook.com/escoltes.catalans/

