
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Que és això? 

A les teves mans tens un petit manual. El seu contingut et serà molt útil per 

comprendre i avançar en la teva nova etapa dins l’escoltisme. Pots pensar que és un 

llibre més, que has d’estudiar, però NO! Si així ho penses, estàs equivocat. 

El que tu llegiràs a continuació no és fruit de l’aprenentatge, sinó de la vivència dels 

que han passat per aquesta gran aventura de l’escoltisme. Ni a ells ni als vostres 

monitors els han examinat, ningú els ha obligat a memoritzar els seus apartats. 

Aleshores us preguntareu que és això? És molt fàcil de respondre. Si faig aquesta 

pregunta a algú que ha estat escolta, la seva resposta serà clara i senzilla: “És un ajut 

per a la teva vida escolta”. Una vida escolta s’està obrint o bé ja fa anys que la vas 

començar. Una vida en la qual comences a comprendre que no estàs sol. Una vida on 

el protagonista ets tu mateix. Te’n adones !! Però també, una vida en la qual al teu 

costat hi ha algú més. I aquest ‘algú’, que tu no coneixes et pot ajudar sense esperar 

cap tipus de recompensa, malgrat que, sense adonar-te’n te n’estàs beneficiant. 

Quan tu comencis a llegir-lo amb tranquil·litat, ajudat pels teus companys i monitors 

t’adonaràs realment que això és un llibre molt útil dins la teva etapa escolta. Però no 

et quedis amb la superfície de les coses. Et convidem a ser tu mateix, a valorar amb 

detall cada cosa, cada persona, no només per allò que som, sinó per la petjada que 

deixen en tu. 

És per això que la vida suposa un aprenentatge lent, i has d’anar guanyant experiència 

poc a poc. Aquest aprenentatge suposa reflexionar sobre el dia a dia. Per això els 

monitors hem volgut ajudar-te en el progrés escolta, perquè guanyis seguretat, i et 

facis una persona responsable. 

Volem dir-te, abans que comencis a llegir, que no intentis fer-ho a corre-cuita, sinó que 

gaudeixis amb tot el que pots aprendre llegint el carnet! 

Ànim i no perdis la confiança en tu mateix ni amb els altres! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escoltisme 

Què és?  
, 

L’escoltisme és una gran aventura que s’ha 

d’aprendre en acció amb ajuda d’amics i amigues, 

així com dels teus monitors. És contribuir a 

l’educació dels infants, adolescents i joves per mitjà 

d’un sistema de valors basat en la Llei i la Promesa 

Escolta, per tal de participar en la construcció d’un 

món millor on les persones s’autorealitzin com a 

individus i juguin un paper constructiu en la societat. 

Per aconseguir-ho es proposa als infants, adolescents i joves 

entrar, al llarg dels seus anys de participació, en un procés 

d’educació no formal utilitzant un mètode original pel qual 

cadascú és l’agent principal del seu desenvolupament per a 

esdevenir una persona autònoma, solidària, responsable i 

compromesa. 

Formar, promoure i desenvolupar la personalitat dels nois i noies i els valors 

fonamentals de la vida, per arribar a ser persones que puguin prendre les seves 

pròpies decisions, capaces de contribuir en el benestar dels altres i esdevenint 

persones actives, conscients i compromeses amb la societat a partir del creixement 

personal. 

El principal objectiu de l’escoltisme és educar d’acord amb valors (pau, solidaritat, 

senzillesa, transcendència, sostenibilitat, natura, amistat, convivència, respecte...) a 

partir de l’educació en el lleure i donant resposta a les necessitats d’infants i joves de 

qualsevol estatus social, creença, sexe o nacionalitat.  

l 

La nostra visió és: 

k+ 

 

Deixar el món millor de com l’hem trobat. 

 



 

 

Què és ser escolta? 

La idea és molt senzilla, però no per això poc important. Ser escolta és 

pertànyer a una associació que practica l’escoltisme i que, malgrat estar 

repartides per tot el món, totes tenen com a finalitat aconseguir els mateixos 

objectius. Un d’aquests objectius és deixar el món millor del que l’hem trobat.  

Aquestes associacions es diferencien perquè cadascuna viu l’escoltisme 

d’una forma diferent, fet que dona la riquesa de persones i idees al 

moviment mundial fundat per Baden Powell.  

Ara que saps que l’escoltisme reuniex persones, és hora que et diguem les 

coses particulars que el defineixen. Aquest carnet d’identitat que volem 

presentar-te està definit per l’esperit de la llei escolta, que més endavant 

coneixeràs. 

L’escolta és: 

 

 

 

 

 

 

 

Llei escolta 

Els valors que treballem s’expliciten a la llei escolta i guia, una base comuna de 

l’escoltisme i el guiatge d’arreu del món. Cada associació ha adaptat la llei al seu 

projecte educatiu i, en el nostre cas, l’hem sintetitzat en deu frases: 

 

 

 

 

 

- Digne de confiança i lleial, perquè els altres mereixen respecte. 

- Servicial i lluitador, per la justícia, perquè és la forma d’apropar-se als altres. 

- Amic i germà de tots, perquè creu en l’amor. 

- Estima la natura, perquè és la que ens dóna vida. 

- Responsable en les tasques encomanades, perquè així pot ajudar els altres i 

mai deixa res sense acabar. 

- Fort de caràcter, per a superar les dificultats, perquè així pot ajudar els altres. 

- Model de treballador, perquè ensenya amb les seves obres. 

- Sincer, perquè així és apreciat. 

 

- Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom. 

- Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres 

- Aprenem a ser útils i a fer servei 

- Som germans de tothom i treballem per la pau 

- Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món 

- Defensem la natura i protegim la vida 

- Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots 

- Som decidits i afrontem les dificultats sense por 

- Estimem el treball i volem fer bé les coses 

- Aprenem a estimar i a jugar bé 

 

 



 

 

 

Promesa escolta 

La Promesa Escolta i Guia és un compromís individual i voluntari que la persona fa 

explícit davant del grup per millorar com a persona, comprometent-se amb els valors 

que s'extreuen de la Llei Escolta i Guia. 

La promesa és, juntament amb la llei, una de les eines més potents i singulars del 

nostre mètode educatiu i un element compartit del moviment escolta i guia arreu del 

món. Aquesta es du a terme quan la persona porta 1 o més anys al cau, a partir de 

Llops i Daines.  

 

Jo .......(nom i cognoms de l’escolta)...... em comprometo davant de Deu i 

tots vosaltres, a seguir les lleis escoltes. Si decaic ajudeu-me, si avanço 

seguiu-me. Tant com puc / Sempre a punt / Servim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Baden Powell 

Sir Robert Baden-Powell, va néixer a Londres el 22 de febrer de 

1857. Es quedà orfe de  pare quan tenia 3 anys. A casa eren nou 

germans. Ell mateix deia: "No sé com la mare arribà a educar-nos a 

tots: ella m’ha ensenyat a anar pel món". Quan tenia 13 anys, 

ingressà a l’escola Charterhouse, on es féu remarcar per la seva 

vivacitat. Però no es pot pas dir que fos un estudiant brillant. Prop de 

l’escola hi havia un bosc, al qual els alumnes no els era permès 

d’anar. Malgrat tot, amb perill que l’expulsessin, B-P s’endinsava 

moltes vegades en el bosc, i fou allà on ell mateix aprengué 

multitud de tècniques. Aprengué a caçar un conill amb una trampa i 

a coure’l en un foc tan petit que els professors no arribessin a veure’n 

el fum. Allí aprengué a fer servir eines fetes de fusta, a guaitar, a 

seguir una pista i a estudiar els animals en llibertat. 

Malgrat uns resultats escolars tan fluixos, es presentà a examen d’ingrés a l’exèrcit. 

L’astorament fou general: d’entre set-cents candidats, B-P fou el segon. Això el permeté 

d’entrar directament a l’exèrcit, i s’hi féu notar. A l’Índia, a l’Àfrica del Sud i a Malta, 

tothom sabia que era un excel·lent oficial d’informacions, un home capaç de traspassar les 

línies de l’enemic per fer-se amb les informacions que el seu país necessitava. 

Es féu més i més famós: l’anomenaven Impeesa, "el llop que mai no dorm", per les 

nombroses expedicions de reconeixement que feia, de nit, fins a les mateixes portes dels 

camps enemics. Havia après a disfressar-se de les formes més extravagants, com si fos un 

dibuixant als Alps, mentre la tropa feia maniobres, o com si cacés papallones a la muralla 

de qualsevol fortificació. Si el feien presoner, els ensenyava els seus dibuixos i el deixaven 

anar. 

Entre els talents de B-P ressaltaven la seva gran habilitat artística i les seves dots d’actor. 

D’ambdues coses se serví durant el setge de Makefing, per elevar la moral dels soldats i 

dels civils. 

En aquell setge s’havia donat responsabilitats a nois de 12 i 13 anys en tasques auxiliars 

(missatgers, etc.); B-P reflexionà sobre la possible creació de joves exploradors per la 

pau, que no tan sols actuessin en temps de guerra. Aquesta 

experiència, juntament amb la preocupació per la 

dificultat de la joventut per a adaptar-se a la vida a 

l’aire lliure i en condicions desfavorables, portà 

a Baden Powell a organitzar els 

primers campaments Escolta a 

l’Illa de Brownsea al 1907. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Al campament hi havia 20 nois de diferents ambients i classes socials. Aquest resultà ser tot 

un èxit i va concloure amb la publicació de “Scouting for boys” (Escoltisme per a nois) el 

1908, on hi explicava petites històries i donava consells per a aventurar-se en l’Scouting, és 

a dir, en l’exploració en el medi natural.  

El 1910,Robert Baden-Powell abandona la carrera militar per dedicar-se plenament al 

moviment escolta. Començava així el que ell anomenaria la seva «segona vida». B-P, en la 

formació dels adolescents, tenia com a objectiu directe inculcar als joves el servei a Déu i al 

propi país. 

De primer, l’escoltisme s’adreçava als nois de 12 a 14 anys, que eren els que s’anomenaven 

pròpiament scouts. El 1916, però, es crea el moviment dels cup-wolfs (llobatons), per a 

nens de 8 a 12 anys, amb una animació basada en “El Llibre de La Jungla” de Rudyard 

Kipling; i el 1918 el dels rovers, per a nois de 15 a 17 anys, amb el llibre “Rovering to 

succes".  

També, inicialment, l’escoltisme era adreçat només als 

nois (igual que l’exèrcit), però el 1910 B-P va crear el 

guiatge (escoltisme femení) per a les noies (les girl-

guides), el qual va prendre força el 1912, després 

del seu casament amb Olave Saint Clair Soames, 

quan ella tenia 22 anys i ell 55, ja que la seva dona 

se’n va fer càrrec de desenvolupar-lo. Al 1920, B-P 

fou nomenat Cap Escolta Mundial, i al 1930, la 

seva dona era Cap Guia Mundial.  

B-P va viatjar arreu del món al servei de l’Escoltisme. 

Va crear els Jamborees mundials –el primer fou a 

Londres, al 1920-, va fundar l’Organització 

Mundial de l’Escoltisme, va escriure llibres per als 

escoltes, els caps d’unitat, els llops i els ròvers, fins 

que es va retirar a l’Àfrica, que tant estimava. Va 

fer-se una casa per a ell i Lady Olave a Nyeri, a 

Kènia. En aquell moment el moviment escolta 

contava ja amb 20.000 membres. Poc temps 

després, als 84 anys, morí a Nyeri. 



 

 
 

Últim missatge 

Estimats Escoltes: 

Si mai heu vist el conte "Peter Pan", recordareu que el cap dels pirates sempre 

estava fent el seu últim discurs de comiat per por de què, quan li arribés l'hora de 

la mort, no fos a temps de donar-lo a conèixer. Això és el que em passa a mi, i 

per tant, encara que en aquest moment no m'estic pas morint, ho faré un d'aquest 

dies i voldria dir-vos uns mots de comiat. Recordeu: aquests seran els últims 

mots que sentireu de mi, per tant, mediteu-los. 

He tingut una vida molt feliç, i voldria que també la tinguéssiu cadascun de 

vosaltres. Estic convençut que Déu ens posa en aquest món tan meravellós per a 

ser feliços i gaudir de la vida. 

Però la felicitat no s'obté pas fent-se ric, ni tan sols reeixint en la carrera ni 

satisfent tots els gustos. Un bon pas cap a la felicitat és fer-se sa i fort mentre sou 

nois, perquè pugueu ésser útils i, per tant, gaudir de la vida quan sigueu homes. 

L'estudi de la natura us demostrarà quantes belleses i meravelles ha posat Déu en 

el món de que gaudiu. Acontenteu-vos amb la part que us ha tocat i traieu-ne 

d’ella el millor partit que pugueu. Mireu sempre el cantó bo de les coses, i no pas 

el dolent. 

Però el camí autèntic per arribar a la felicitat és fent feliç a l'altre gent. Procureu 

deixar aquest món millor de com l'heu trobat, i així, quan us arribi l'hora de la 

mort, podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps, sinó que vau 

fer tot el possible per fer el bé. Estigueu "Sempre a Punt" per a viure feliços i per 

morir feliços; sigueu fidels, sempre, a la vostra Promesa Escolta –fins i tot quan 

ja no sigueu nois– i Déu us hi ajudarà. 

El vostre amic, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia de l’escoltisme  

Orígens 

L’escoltisme neix a principis del segle XX de la mà de Robert Baden-Powell, general 
de l'exèrcit britànic. 

Després de descobrir el potencial i el coratge dels adolescents defensant la ciutat de 
Mafeking durant la guerra a Sud-àfrica, l’any 1907 decideix explorar aquestes 
capacitats en temps de pau. Per això cerca 20 nois de classes socials diverses i 
organitza a nivell experimental el que serà el primer campament escolta de la història, 
a l'illa de Brownsea (Dorset, Anglaterra). 

Al 1908 es comencen a publicar els butlletins "Scouting for boys" on 
s’expliquen  històries i consells per a aventurar-se en l'exploració del medi natural, 
amb la fraternitat universal com a pilar fonamental. Aquests butlletins suposen l'inici 
del moviment escolta i molts grups el comencen a tenir com a referència. 

Amb l’escoltisme com a referent, a partir de 1910, Olave Saint Clair, la dona de Robert 
Baden-Powell, impulsa el guiatge, una proposta similar per a les noies. A partir 
d'aquell moment, l'escoltisme i el guiatge s’estenen ràpidament i, en poc anys, són 
presents a molts països. 

Al 1920 Robert Baden-Powell és nomenat 
Cap Escolta Mundial. Aquell mateix any se 
celebra a Londres la primera trobada 
mundial d’escoltes, anomenada 
Jamboree, on hi assisteixen 8.000 
escoltes de 34 països. 

Cada any, el 22 de febrer, els escoltes i 
guies de tot el món commemoren la 
Diada del Pensament, l’aniversari del 
naixement tant de Robert Baden-
Powell com d’Olave Saint Clair. 
 

 

 Evolució a Catalunya 

L'escoltisme i el guiatge arrelen a Catalunya durant les primeres dècades de segle XX. 
Al llarg de gairebé un segle, des del naixement de les primeres organitzacions fins al 
reconeixement internacional, la història de la nostra associació i les organitzacions que 
la van precedir s'entrellaça amb el paper decisiu d'aquest moviment educatiu en la 
història del país. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agrupament escolta 

L’agrupament està format per monitors, escoltes i les famílies d’aquets. 

El conjunt de monitors forma el Kraal d’agrupament. En aquest, per un òptim 

funcionament, alguns dels monitors/es que en formen part assumeixen tasques 

concretes de gestió i representació de l’agrupament, organitzades en diversos càrrecs 

(cap d’agrupament, secretari/a i economista). A més, a part d’assumir aquets rols, tot 

el Kraal es divideix amb grups d’entre 3 o 4 monitors que s’encarreguen de tasques 

concretes respecte el cau, aquets s’anomenen comitès (responsables pedagògics, 

prats i cases, consell de savis, etc.). 

Els escoltes estan dividits en branques, formades per nois i noies de la mateixa edat i 

progrés. Cada branca té uns monitors, que formen el que s’anomena Kraal de branca. 

Les branques són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castors i Llúdrigues 

De 7 a 10 anys 

Llops i Daines 

De 10 a 12 anys 

Ràngers i Guies 

De 12 a 13 anys 

Pioners i Caravel·les 

De 14 a 17 anys 

Róvers 

De 17 a 22 anys 



 

 

El nostre agrupament, Grup Escolta Xaloc, forma part de Minyons Escoltes i Guies de 

Catalunya. Els agrupaments de la nostra associació s’organitzen en vuit demarcacions 

o delegacions territorials arreu de Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grup Escolta Xaloc forma part de la demarcació Vallès/Maresme. 

Cada demarcació presenta el seu equip, format per un comissari/a de demarcació, el 

secretari/a, l’administrador/a, el responsable pedagògic/a, etc. Aquets són els que 

vetllen pel correcte funcionament, coordinen i desenvolupen projectes per a tots els 

agrupament que formen part d’aquella demarcació.  

Les demarcacions compten amb diversos espais de decisió on hi participen els 

representants dels agrupaments, com la Taula de Caps d’Agrupament (TACA), Taula 

Pedagògica (TAPE), Taula de Secretaris/es i Administradors/es (TASA). 

 



 

 

Tres pilars 

En el nostre agrupament es segueix una tasca educativa que es basa en tres pilars:  

 

Natura 

Mitjançant l’estada a les diferents branques es vol despertar en l’infant i jove: 

 El respecte i l’estima per la natura com a font de vida. 

 La consciència de ser responsable de la fragilitat del nostre entorn. 

 El sentiment crític cap als actes violents contra el medi. 

 S’ensenya a respectar-la i a tenir-ne cura perquè el nostre estil de vida no afecti 

les generacions futures. 

 

Família  

Durant la vida escolta s’educa els infants i joves perquè adquireixin un sentit crític, un 

esperit d’esforç i superació i una autonomia pròpia de grup que els permeti arribar a 

l’autogestió i així poder enriquir i millorar el nostre entorn.  

La persona s'autoeduca tot fent camí amb els/les companys/es i els/les caps. És 

essencial l’ajuda dels monitors i monitores o consellers com a guia del progrés de cada 

persona, de la mateixa manera, és imprescindible la interrelació entre els/les 

companys/es de diferents edats. L’aprenentatge entre companys/es enriqueix el 

procés educatiu.  

Així doncs a més d’agafar autonomia personal, és molt important que com a persona 

sàpiga treballar amb grup, respectant, ajudant i estimant als demés que ens envolten. 

 

Fe  

S’aposta per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i 

sensibilitats espirituals buscant el punt d'encontre i enriquint-nos amb les diferències.  

Eduquem per mitjà de l’animació, respecte i acompanyament dels diferents processos 

personals i de les diferents expressions i sensibilitats espirituals, sempre que aquestes 

aprofundeixin en els principis del moviment escolta i guia i promoguin el progrés 

personal i el compromís comunitari. 

 



 

 

 

Símbols  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fulard 

El fulard és l’element que identifica 

l’agrupament a què pertany un escolta o una 

guia. Cada agrupament té el seu fulard, amb uns 

colors que el caracteritzen i el distingeixen dels 

altres. En el nostre cas és el verd i groc. 

 

La camisa 

Molts agrupaments fan servir camises per 

identificar els membres de cada unitat o grup 

d’edat. Cada grup té un color diferent de camisa, 

comú a tota l’associació. 

A la camisa s’hi acostumen a enganxar diferents 

insígnies que permeten identificar l’agrupament 

o organització de què la persona forma part, el 

país de procedència o altres elements. 

 

 

La flor de lis 

La insígnia mundial de l’escoltisme és un cercle 

violat amb una flor de lis al centre, en què el 

pètal central, que representa les 3 opcions, 

marca el nord, el rumb de la vida escolta. La flor 

està envoltada d'una corda, com a símbol 

d’unió entre els escoltes, i a vegades 

s'acompanya de dues estrelles, que són els ulls 

oberts de l'escolta al cel i al món.  

 

El trèvol 

La insígnia mundial del guiatge és el trèvol. El 

trèvol daurat sobre un fons blau brillant 

representa el sol que brilla sobre tots els nens i 

nenes del món, i les tres fulles representen les 

tres opcions de la promesa. La base de la tija 

representa la flama de l'amor de la humanitat, 

la vena cap amunt a través del centre del trèvol 

representa l'agulla d'una brúixola que indica el 

camí, i les dues estrelles representen la 

promesa i la Llei escolta i guia. 



 

 

Grup Escolta Xaloc 
 

El Grup Escolta Xaloc va ser fundat l’any 1972, quan el germà marista Felip Gallifa i 
Maqueda (1950-2006) va decidir fer una travessa pels Pirineus amb un grup d’alumnes 
del Col·legi Maristes Sabadell. A partir d’aquí s’engegà el projecte que, fins a dia d’avui, 
té el seu fonament en educar i transmet valors per tal que els infants i joves puguin 
créixer amb empenta i autonomia dins la nostra societat. 

L’any 1977, el G. E. Xaloc, va adherir-se al Centre Marista Escolta (CMS) juntament 
amb 8 agrupaments més d’arreu de Catalunya. Amb ells es compartia el mateix 
projecte educatiu, que té com a base l’estil metodològic propi de l’escoltisme d’en 
Baden Powell i la manera de fer marista. 

Amb la desaparició del col·legi Maristes Sabadell l’any 2008, el Grup Escolta Xaloc va 
passar a formar part dels 140 caus que constitueixen Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya (MEG) adjuntant-se a la seva proposta educativa. És un dels 15 
agrupaments que formen part de la demarcació Vallès/Maresme. L’any 2009 el G. E. 
Xaloc va traslladar-se als locals de la Parròquia de la Santíssima Trinitat per continuar 
la seva tasca. 

El G.E. Xaloc és, a dia d’avui, l’únic agrupament escolta de la ciutat de Sabadell. Per 
aquesta raó, i pensant amb tots els escoltes i famílies que el composen, sentim el 
compromís i l’obligació de fer la nostra tasca amb major responsabilitat. Com a entitat 
sense ànim de lucre, trobem en els infants i joves el motor i l’energia suficient per 
seguir endavant any rere any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Felip Gallifa 

 

 
 

 

Felip Gallifa Maqueda, neix a Barcelona l’any 1950. Alumne dels Maristes La 
Immaculada de Barcelona, ingressa en el Seminari Marista de Llinars del Vallès a l’edat 
de 12 anys, emet els vots religiosos l’any 1968.  

S’inicia com educador marista a Valldemia (Mataró) l’any 1970. Anys més tard estudia 
Biologia, i és destinat com a formador i director del Seminari marista de Les Avellanes.  

Posteriorment exerceix de director dels col·legis maristes de Rubí, Lleida i Sabadell. És 
un dels germans iniciadors del l’Associació Mà Oberta-Cor Obert, del Centre Marista 
d’Escoltes (C.M.S.) i fundador de l’Agrupament Escolta Xaloc de Sabadell. Va fundar el 
G.E Xaloc l’any 1972.  

A causa d’una greu malaltia mor als 56 anys. La seva empremta ha calat en aquells que 
l’hem conegut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curiositats 

Neil Armstrong, el primer home que va trepitjar la lluna, era scout, com el seu 

company Edwin Aldrin. Entre els pocs objectes personals que podien endur-se, 

varen portar una insígnia scout que actualment es conserva a l'Oficina Scout 

Mundial (Ginebra).  

Al 1972, un cop acabada la primera carrera espacial, dels 65 astronautes 

seleccionats, 52 eren escoltes; dels 27 vols realitzats, a 26 d’ells hi havia algun 

escolta a bord; dels 12 homes que han trepitjat la lluna, 11 han estat escoltes. 

Al 1971, els Scouts de EE.UU. van organitzar una operació de neteja en la que van 

participar dos milions d’escoltes. Netejaren 320.000 km de carreteres i rius, i 160.000 

hectàrees de parcs i zones públiques. Van omplir més de 200.000 camions amb més de 

100.000 tones d’escombraries. 

El nombre actual d’escoltes i guies al món supera els 30 milions de persones, repartits 

en 216 països i territoris arreu del món (si sumem els membres de WOSM o WAGGGS, 

i els d’altres associacions independents). 

Només hi ha 6 països on l’escoltisme no existeix (de vegades per motius polítics). 

Aquests països són: Andorra, Myanmar, Cuba, Laos, Corea del Nord i Xina. Però a 

Andorra, Laos i Xina ja existeixen contactes amb l’Oficina Scout Mundial per tal de 

poder crear alguna associació scout i entrar a formar part de la WOSM. Al voltant de 

300 milions de persones han estat Scouts en algun moment de la seva vida. 

Sabies que eren Scouts? 

El món de la política, l’economia, la cultura, i altres àmbits està ple de persones que 

han passat per l’escoltisme. A tall d’exemple, podem citar: 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES FAMOSOS:  

Bill Gates, Paul McCartney 

(músic i cofundador dels 

Beatles), Keith Richards 

(guitarrista dels Rolling 

Stones), J.K. Rowling (autora 

dels llibres de Harry Potter), 

Edmund Hillary (primer en 

escalar l'Everest), Hergé (el 

dibuixant creador de Tintin), 

Michael Jordan, Alejandro 

Sanz.. 

 

 

CAPS D’ESTAT:  papa Joan Pau II, rei Joan Carles I,  

reina Sofia, princesa Grace Kelly de Mònaco... 

 
PRESIDENTS DE GOVERN, 

MINISTRES, DIPUTATS...:  

John F. Kennedy, Bill Clinton, 

Hillary Clinton, George W. Bush, 

John Major, Tony Blair, 

Madeleine Albright, Dick Cheney, 

José Mª Aznar, Jordi Pujol, 

Pasqual Maragall, Narcís Serra... 

 

ESTRELLES DEL CINEMA:  

Steven Spielberg, Walt 

Disney, John Wayne, 

Kathleen Turner, Brigitte 

Bardot, Emma Thompson, 

Michael J. Fox, Henry 

Fonda, Emilio Aragón, Paz 

Padilla, Fran Perea... 

 



 

 

Sóc de cau i què? 

“Ens diuen xirucaires. Kumbes. Els despistats ens diuen boy scouts. Alguns no entenen 

que ens agradi dormir al bosc. Altres es sorprenen que els caps s’hi dediquin sense 

cobrar. I el millor de tot és que ens és igual el que es pensi… 

…Ens agrada penjar a la motxilla la paella i la cantimplora que mai tanca bé. Ens 

agrada posar-nos a caminar amb les lleganyes enganxades sense saber a quina hora 

dinarem. Ens agraden aquelles xiruques marrons que no són gore-tex ni gore-res i que 

es mullen molt aviat. Ens agrada repetir mil vegades aquella anècdota que només fa 

gràcia als implicats. 

El millor és que amb dos gomets a les galtes et disfresses. El millor és que unes manetes 

de sis anys facin les croquetes del sopar. El millor és quan amagues els llagrimots 

d’enyorança sota una gorra i algú se n’adona. El millor és embrutar-te de fang, pintura i 

farina al mateix temps. El millor és que el pa amb vi sucre sigui tan dolç, la riera sigui 

tan freda, el sac de dormir sigui tan gruixut, les piles del lot siguin tan efímeres. 

Ser de cau és ser reversible. Hi ha la part de fora; la de riure i cridar, la de cantar i jugar, 

la d’observar i crear. També hi ha la part de dins; la de donar i rebre; la de dir i escoltar; 

la de descobrir i descobrir-se. L’idea de grup és fer un cim, compartir és passar-se el vol 

d’amanida, fer-se costat és ser-hi quan el joc de nit fa por. 

Un munt d’anys multiplicats per centenars de sensacions donen un total de milers 

d’experiències. Són aquelles que hem viscut tots els que sabem perquè quaranta anys 

són tant importants i sobretot perquè ens agrada ser com som. 

No fa masses dies vaig tornar a berenar pa amb vi i sucre. I sé perfectament on tinc 

guardat el fulard i també sé on tinc aquelles xiruques fetes caldo. I aquelles fotos que 

mai em canso de mirar. I és que som d’aquesta manera… i ens agrada.”  

 



 

 

Som llavors 

 

Entres al cau, és igual l’edat que tinguis; pots ser Castor, Daina, Rànger, 

Caravel·la... O fins i tot començar a formar-hi part a Róvers.  

Entres al cau i ets una petita llavor que, dia rere dia, va sent cuidada. Els i les 

monitores et reguen, t’ensenyen a partir del joc i la reflexió, fas dinàmiques i 

coneixes a persones noves. Amb el pas del temps, creixes. Et converteixes en 

una branqueta que va obrint camí entre la terra. Comences a tenir idees 

pròpies, ganes de seguir i aprendre cada dia més; perquè el que t’han donat 

t’ha fet créixer. Poc a poc vas fen-te a tu mateixa, sempre amb l’ajuda i 

l’acompanyament d’altres persones, fins a arribar al que ets avui, ara. 

Entres al cau i, de cop, ja han passat dies, moments, persones, 

experiències... que t’han fet arribat a ser un gran llimoner. Ara és el teu 

moment. Les persones que t’han estat regant han d’ajudar a altres 

llavors, mentre que tu ja tens l’autonomia suficient per a poder 

créixer i seguir per tu mateix.  

Entres al cau i és el teu moment. Has d’aprofitar les arrels que se 

t’han anat formant durant els anys per a seguir en peu i poder 

crear el teu propi fruit. Un fruit que servirà per plantar noves 

llavors. Per ajudar a les escoltes que comencen de zero i volen 

créixer, veient-te a tu, un gran llimoner amb els seus fruits i, 

sobretot, les seves arrels. 

Entres al cau i ets Róver, ets un llimoner a punt de fer fruit, ets 

les ganes d’aprofitar el que t’han estat donant tots aquests anys. 

Ets la motivació, l’empenta, l’entusiasme. Ets tu. I has de 

treballar perquè tot el que has après serveixi per a seguir 

creixent, per a ajudar a créixer, dins el cau.  

Si descuides el fruit, si deixes que se’ns podreixin les arrels, el 

cicle s’atura. Està a les teves mans que això no passi.  

Servim.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Edat 

De 17 a 22 anys (2n de 
batxillerat o equivalent en 
endavant, màxim de 5 anys); 
entenent que s’inicia el curs 
escolar en un els cursos 
indicats. 

 

Camisa 

De color marró caqui 

Crit 

Servim! 

Salutació 

Dits índex, del cor i anular de la mà dreta estirats juntament, que 

simbolitzen els tres pilars (família, fe i natura). El dit gros aguanta 

el petit simbolitzant que el gran ajuda al petit. 

Róvers 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Definició i estructura organitzativa 

En l’etapa de Róvers es proposa esdevenir adult utilitzant l’estil escolta, mitjançant el 
servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament. També és l’última etapa 
escolta prèvia al monitoratge, per tant, inclou una part de formació per aquells que 
esdevinguin futurs monitors del cau. 

Róver és el nom que es dóna des de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge a 
aquesta última etapa. És la paraula que utilitzem al nostre Agrupament pels integrants 
d’aquesta branca. Des de Minyons Escoltes i Guies s’utilitza el nom de truc. 

El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Róver s’anomena Clan. Si dins l’Agrupament 
hi ha diversos clans, el seu conjunt s’anomena Unitat. El Clan està format 
(normalment) per una quinta d’escoltes que han finalitzat la seva etapa pionera i han 
decidit assumir el compromís que implica entrar a l’etapa ròver.  

El monitor/a de Róvers s’anomena Conseller/a, perquè és sobretot orientador/a del 
progrés individual i del grup. És la paraula que utilitzem al nostre Agrupament pels 
responsables d’aquesta branca. Des de MEG, es proposa el nom d’Animador/a de 
trucs. 

 



 

 

Valors i principis 

La manera pròpia del Róver de viure els principis escoltes és fent una experiència de 
servei i mantenint un progrés individual de maduració de la persona. 

Els objectius pels escoltes a mantenir durant tota l’etapa són: 

 Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup. 

 Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al 
final. 

 Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris escoltes. 

 

A més, com a metes d’aquesta etapa escolta hi trobem acompanyar als i les joves 
perquè esdevinguin persones: 

 Autònomes i lliures, capaces de traçar un projecte de vida propi. 

 Responsables, crítiques, dialogants i empàtiques, amb un sentiment de 
pertinença a una ciutadania global. 

 Capaces de viure amb plenitud, i de conèixer-se més a si mateixes; que siguin 
atentes, sensibles, cultivades i espirituals. 

 Compromeses i transformadores, solidàries, esperançades a construir un món 
millor a través de l’acció directa en els àmbits on es mouen, i engrescades a 
participar en altres àmbits de la societat. 

 

El Progrés 

El progrés que aquí consta és, sobretot, el progrés com a Clan, que suposa a més un 

suport al progrés personal marcat pels objectius de l’etapa. A Ròvers es duen a terme 

revisions de progrés, a diferència dels consells que es fan a la resta de branques 

prèvies. Únicament es realitzen consells al final del primer any per valorar si es guanya 

la insígnia verda, que valora el servei com a Ròvers. Un cop l’any, com a mínim, cal fer 

una revisió del progrés del moment del Clan Ròver, de cadascun dels seus integrants i 

del funcionament intern del Clan. Al cau, actualment es duu a terme una revisió 

exhaustiva al final dels campaments de Nadal i una altra després dels campaments 

d’estiu. També es revisen totes les activitats del Clan. 

Al nostre cau es fa un comiat dels Ròvers al final de la seva etapa escolta, donant-los 

les gràcies pel seu servei al cau i recordant el seu camí escolta. Aquest es realitza el 

primer dia de cau de l’any següent, en el que acaben l’etapa com a Ròvers i inicien, o 

no, l’etapa de monitoratge. Per tant aquell dia han de venir tots els Ròvers que han 

finalitzat l’últim any com a Ròvers. 



 

 

Primera etapa: Novells 

Els objectius per aquesta primera etapa són: 

 Fomentar la integració, confiança i acceptació entre els membres del Clan.  

 Aprofundir en l’esperit o essència Ròver.  

 Informar-se i conèixer el món del servei per a després poder-lo dur a terme 

amb eficàcia.  

 Ajudar a clarificar les pròpies idees i ideals. 

A Ròvers cal treure profit de la capacitat dialèctica i de judici reflexiu dels joves, de la 

mateixa manera que s’entén que la maduresa d’un ròver permet dur a terme 

reflexions crítiques i compromisos ferms. Cal sortir de la zona de confort i explorar el 

medi social i el medi natural que ens condiciona, buscar quines necessitats hi ha i quins 

reptes hi trobem. A més, és un bon moment per reflexionar sobre què significa 

l’escoltisme i guiatge. 

El Clan s’organitza a partir d’una estructura de funcionament interna similar a la del 

Kraal d’agrupament (secretari, economista...). Això fa que el Clan es plantegi i assoleixi 

nombrosos compromisos pràctics en aspectes del dia a dia que cal anar polint segons 

les necessitats del mateix.  

Al llarg d’aquesta etapa s’han d’obtenir les primeres experiències de servei. 

El codi de clan és un text que pot redactar opcionalment cada escolta que serveix com 

a compromís amb el Clan. 

En el consells realitzats s’ha de valorar: 

 El/s servei/s realitzat/s pel Clan durant l’any de novells.  

 El progrés personal, assumint les responsabilitats de l’etapa, com l’autonomia i 

esdevenir un exemple de valors escoltes.  

 El compromís i implicació amb el cau i el Clan.  

 El coneixement sobre la metodologia ròver i del cau.  

 El coneixement sobre el funcionament i la metodologia de treball del Kraal de 

monitors i la resposta al nivell de formació rebuda, en cas que es plantegi en 

aquest primer any.  

Es concedeix la insígnia ròver (cercle verd amb les tres branques del progrés) en cas de 

superar el consell.  

 

 



 

 

Segona etapa: Companys  

Els objectius per aquesta segona etapa són:  

 Executar el compromís personal i de Clan: obtenir una experiència concreta, 

continuada i profunda en el gran servei escollit per aquesta segona etapa (de 

forma autònoma, sense el guiatge del conseller).  

 Preparar-se per la següent etapa de la vida escolta, el monitoratge, si s’escau. 

  Arribar a la formulació, per part del/la Róver, d’un projecte personal de vida. 

L’activitat del Clan durant aquesta segona etapa ha de ser el servei escollit. La 

importància d’aquest servei no és la pròpia utilitat, que segur que en té, sinó 

l’experiència, l’aprenentatge i l’actitud de servei que prenen els/les membres del Clan. 

A més d’això, per aquells membres del Clan que volen seguir activament dins 

l’agrupament després de finalitzar l’etapa ròver, pren importància la formació prèvia 

en esdevenir monitor. 

El paper del conseller/a en aquesta etapa és el de ser un/a guia personal, deslligant-se 

una mica dels afers del Clan, que ha après a governar-se per ell mateix. Es fan 

necessàries les revisions periòdiques. 

En el cas d’haver-hi aquest segon any es realitza un Raid personal de reflexió per a 

prendre la decisió d’una manera lliure i responsable. 

Si només es fa un any de Róvers cal que l’activitat sigui adaptada per poder realitzar el 

servei del 2n any i la formació que calgui prèvia a monitors. 

Després de Ròvers 

Després de Ròvers hi ha és un compromís ferm de l’individu amb allò que vol ser i vol 

fer, després d’haver-se adonat d’allò que el fa gaudir, d’allò que sap fer i d’allò que el 

commou i l’interessa. Amb Ròvers, doncs, s’acaba un “itinerari” educatiu i al mateix 

temps s’obren múltiples possibilitats d’acció i nous compromisos. 

Una possible opció que es contempla és la possibilitat d’esdevenir monitor/a del cau 

en el qual ha viscut la seva etapa escolta. Perquè això passi, primer de tot, el ròver ha 

de conèixer mínimament quin és el compromís que ha d’adoptar com a futur monitor i 

estar convençut de voler assumir-lo. Tot i així, no és suficient voler ser-ho, ja que 

esdevindran monitors o monitores aquells que el kraal consideri necessari i adequat.  

 

 



 

 

Els meus Serveis 
 

En aquest espai pots escriure els serveis que has fet durant l’etapa de Róvers, les teves 

vivències, anècdotes i tot el que vulguis expressar. Així sempre podràs recordar què vas 

fer en aquesta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Els meus Extrajobs 
 

Per poder anar de ruta no pot faltar fer algun que altre extrajob, per guanyar una mica de 

diners. Apunta què heu fet, les idees que tinguis, els objectius i tot el que vulguis. 

Recorda que aquest Carnet és només per a tu i ningú l’ha de llegir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consells 

 

T’has guanyat la insígnia Róver? Com han anat els consells? Apunta què t’han dit, tant 

les coses bones, per recordar-les, com les coses a millorar, per a poder fer un pas 

endavant. Expressa’t!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revisions 
 

Com està anant el trimestre? I el curs en general? Com et sents durant el trimestre? 

Estàs més o menys motivat/motivada? Per què?. En aquest apartat pots recordar què has 

fet durant l’any per trimestres i explicar com va ser la teva experiència. Les revisions 

són importants per millorar dia a dia i no cometre els mateixos errors; així que no 

t’oblidis de expressar-te!  

1r Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2n Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3r Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reflexions 
 

Sí, aquest apartat és perquè escriguis els teus pensaments, alguna cosa que t’hagi 

inspirat, alguna cosa que t’hagi agradat molt, una cosa que vols recordar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta 
 

Esteu preparant la vostra Ruta, on anem? Quines ganes! Quan estigueu allà podeu 

escriure vivències que vulgueu remarcar, ho podeu utilitzar com un diari. Enganxeu 

fotos, alguna cosa que us heu trobat i us ha fet gràcia. El que escriviu quedarà per 

sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatòries 
 

Vols recordar la gent que ha viscut aquesta etapa amb tu? Doncs no t’oblidis de dir-los 

que t’escriguin en aquest apartat i, sobretot llegeix tot el que et posen, segur que són 

missatges molt bonics. 
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