
El guiatge i escoltisme femení celebra el seu centenari al 

Parlament de Catalunya
10 milions de noies escoltes i guies han celebrat enguany el centenari arreu del món amb el lema “100 

anys transformant vides”.

La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge es suma a la celebració del centenari amb un acte el 17 

d’octubre, que acollirà el Parlament de Catalunya. Hi intervindran Núria de Gispert, Rosa Mª Carrasco i 

Marta Rosàs. 

Barcelona, 10 d’octubre de 2012. El guiatge i l’escoltisme femení és un moviment educatiu amb presència a més de 145 

països i que engloba més de 10 milions de noies. El seu propòsit és ajudar a noies i dones a poder desenvolupar-se amb  

plenitud per tal que esdevinguin ciutadanes actives, compromeses i responsables amb elles mateixes i el seu entorn.

Aquest 2012 s’ha commemorat un segle d’existència amb actes arreu del món sota el lema “100 anys transformant vides”, 

amb el propòsit de fer visible l’impacte que té el moviment en noies i dones d’arreu del món al llarg de la seva existència. 

A Catalunya, on el moviment compleix 80 anys aquest 2012, es commemoren totes dues dates amb un acte acollit per la 

presidenta del Parlament de Catalunya, la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català.

L’acte  tindrà lloc el  proper 17 d’octubre a les  7 del  vespre,  i  comptarà amb les  reflexions al  voltant de la capacitat 

transformadora del moviment de dues dones que han estretament lligades al guiatge i l’escoltisme catalans. 

Sota el títol “El guiatge i l’escoltisme femení; el paper transformador per la dona a Catalunya” Rosa Mª Carrasco i Martà  

Rosàs aportaran el seu punt de vista al voltant del paper educatiu per a les noies i transformador per al nostre país, des de 

perspectiva de la pròpia vivència.

Breu apunt de les ponents:

• Rosa Mª Carrasco i Azemar. Comissària General de Noies Guies Sant Jordi (1962-1977) i  primera directora  

general de Joventut. Rep la Creu de Sant Jordi el 2012 en reconeixement a la seva feina pel reconeixement del  

guiatge.

• Marta Rosàs i Cortada. Presidenta d’Escoltes Catalans (2000-2003) i de la Fundació Escolta Josep Carol (2008-

2012) i secretària general de Joventut (2003-2006)

L’acte vol reconèixer la importància del guiatge i escoltisme femení com a escoles de lideratge i impulsors de valors com  

la paritat i la lluita contra la discriminació per raó de gènere. Així mateix, es plantejaran quin són els reptes futurs del  

moviment.

Contacte i confirmació d'assistència:

Bernat Bossacoma – Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge

932689113 – 657200230

comunicacio@fceg.cat

www.fceg.cat
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La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG)

La FCEG és l’entitat que engloba l’escoltisme i el guiatge catalans de tres associacions -Minyons Escoltes i  Guies de  

Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya-  que es dediquen a l’educació en el lleure dels infants i joves de  

Catalunya i treballen per la transformació social.

Està formada per uns 20.000 escoltes i guies organitzats en un total de 200 agrupaments arreu del territori català, amb  

presència a 30 comarques i 95 municipis. Entre els seus membres hi ha més de 3.000 caps, que són joves educadors i  

educadores que desenvolupen una tasca pedagògica totalment voluntària. 

 

Es tracta d’un moviment de voluntaris que treballa, cada dissabte a la tarda al cau i durant els períodes de vacances a  

través dels campaments, rutes, activitats internacionals, casals i camps de treball, perquè cada noi i cada noia esdevingui 

protagonista del seu propi creixement treballant en equip. 

El seu objectiu és aconseguir que els infants i joves de Catalunya siguin capaços de participar activament i crítica a la  

societat on viuen, assumint les responsabilitats necessàries per ajudar a fer-la més justa, solidària i sostenible des de tots  

els punts de vista, treballant per tal de “deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat”.


