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Treballem per un model 
educatiu més humà, 
proper i de qualitat. 



QUI SOM?
L’Agrupament Escolta Pere Rosselló és una 
entitat pedagògica sense ànim de lucre,
fundada l’any 1957, membre de l’associació 
laica en l’escoltisme, Escoltes Catalans i que 
forma part del Club Excursionista de Gràcia.
 
Entenem el cau com un espai de trobada 
d’infants, adolescents i joves que creixem 
plegats compartint experiències, establint 
forts lligams i practicant una convivència 
intergeneracional basada en valors com el 
respecte, la companyonia, la solidaritat i el 
treball en equip. Ens uneix l’amor per una 
pedagogia diferent, més lliure i justa que 
entengui i acompanyi el desenvolupament 
emocional de totes, perquè créixer és 
conèixer-se a un mateix. 
 
Treballem amb la consciència de que una 
transformació social és possible i necessària 
i és per això que som actives en el barri de 
Gràcia, on treballem conjuntament amb altres 
caus, esplais i assemblees des de la PEJG 
(Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia).
 

QUAN ENS TROBEM?
CAU: Ens trobem cada dissabte al cau de 
16.30h a 19h exceptuant un cap de setmana al 
mes que és lliure.

SORTIDES: Marxem d’excursió tot el cap de 
setmana dos cops per trimestre.

CAMPAMENTS:  
Primavera: Marxem els primers 5 dies de les 
vacances de Setmana Santa.
Estiu: Marxem d’entre 10 a 15 dies durant la 
segona quinzena de Juliol.

CEG
En el Club Excursionista de Gràcia és on tenim 
el local de l’agrupament i per tant tots els 
membres que en formen part s’han de fer socis. 
La inscripció al CEG és de 10€ i la quota anual 
és de 16€ (pels menors d’edat).

UNITATS
Ens organitzem per diferents grups 
segons les edats dels infants i joves:

FOLLETS: 6-9 anys 
LLOPS: 9-12 anys 
RAIERS: 12-15 anys
PIONERS: 15-16 anys 
CLAN: 17 anys 
CONSELL: a partir de 18 anys

El consell el formem els i les caps de 
l’agrupament, els quals la majoria hem crescut 
amb el cau i creiem en aquest projecte educatiu 
alternatiu i manera de viure. 
 
Som joves compromeses i motivades per 
transmetre amb ganes i il·lusió tot allò que hem 
après i que tant ens ha fet créixer. 

Tot això sense esperar res material a canvi i 
experimentant una font d’enriquiment personal 
incomparable.

QUOTA
Consta d’una quota trimestral de 
40€ per infant o jove que inclou les 
despeses de les sortides d’unitat i 
el material pel dia a dia del cau.


