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ÍNDEX

Des de l’arribada de l’escoltisme a Catalunya 
el moviment ha mantingut la seva activitat, 
organitzant-se i adaptant-se de la millor forma  
possible als moments socials i polítics que s’han 
donat al llarg de la història.

L’escoltisme és un moviment dinàmic, amb una gran capacitat d’adaptació 
als canvis i a l’evolució de la societat en què vivim. Per això, el 2009 les 
tres associacions de la FCEG vam iniciar un procés de reflexió sobre la 
necessitat de tenir un escoltisme català més fort i amb més capacitat de 
transformació de la societat catalana. Actualment, continuem canviant i 
adaptant-nos cap a un nou horitzó: l’associació única d’escoltisme, oberta 
i catalana.

Amb aquest objectiu, l’any 2014 es va definir el Full de Ruta cap a la creació 
de la nova associació i que culminarà amb el Congrés de Caps d’enguany.

En aquesta Guia trobareu tota la informació que necessiteu les i els caps i 
responsables associatius per a tot el cap de setmana del Congrés de Caps.

El 2 i 3 de juny omplirem Vic d’escoltisme per incidir definitivament en la 
proposta de documentació de nova associació que es portarà a votació a 
les AGO del novembre de les tres entitats escoltes de Catalunya.

Per tal de no perdre el fil de les activitats i els horaris durant tot el Congrés 
podreu seguir les informacions a través del Canal de Telegram “Conscients 
del repte”. Si encara no en formeu part, escanegeu el codi QR superior.

1. PRESENTACIÓ

1. PRESENTACIÓ

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
 
 2.1. Horari
 2.2. Mapa Recinte Firal
 2.3. Mapa de Vic Espais
 2.4. Transport
 2.5. Registre
 2.6. Espais
 2.7. Àpats
 2.8. La nit

3. ACTIVITATS
 
 3.1. Treball d’esmenes
 3.2. Branques joves
 3.3. Reptes de Futur
 3.4. Validacions d’esmenes
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2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

10:00  Arribada i acreditacions Recinte Firal

12:00 Treball d’esmenes Diferents espais

Es farà una pausa per dinar i es seguirà l’activitat a la tarda

18:00 Reptes de futur Diferents espais

20:30 Sopar Recinte Firal

22:00 Concert Recinte Firal

8:00 Bon dia i esmorzar Recinte Firal

9:30
Debat d’esmenes per  

agrupaments i validació
Recinte Firal

12:30  Cloenda institucional Recinte Firal

13:00 Resultat de les validacions Recinte Firal

13:30  Dinar Recinte Firal

15:30 Final del Congrés de Caps Recinte Firal

DISSABTE  2 DE JUNY DEL 2018

DIUMENGE  3 DE JUNY DEL 2018

En cas d’emergència o qualsevol altra incidència podreu dirigir-
vos al punt d’informació, situat a l’entrada del Recinte Firal on hi 
haurà membres de l’organització identificats amb samarreta blava.

Si es produeix una situació que requereixi l’evacuació del recinte, 
s’activarà el pla d’autoprotecció del Recinte Firal i haureu de seguir 
les indicacions del personal d’organització.

També podreu dirigir-vos al punt d’informació per esclarir dubtes.

Número de telèfon d’emergències:   675 34 61 60
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2.2 MAPA DE VIC ESPAIS 
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Per arribar a Vic podeu utilitzar transport públic : Rodalies de Catalunya 
(R3) o autobusos interurbans.

Consulteu els horaris a:
 » Rodalies de Catalunya 
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R3.pdf

 » Sagalés 
www.sagales.com / 93 889 25 77

 » Teisa-bus 
www.teisa-bus.com / 972 20 48 68

També s’hi pot arribar amb vehicle privat, per carretera a través de:
 » C-17 (Puigcerdà – Barcelona)
 » C-25 Eix Transversal (Girona – Lleida), enllaça amb l’autopista AP-7  
cap a França

 » C-37 Eix Vic – Olot

Cal tenir en compte que no hi haurà un espai reservat i habilitat 
específicament per a aquelles persones que vinguin amb transport 
privat. Als voltants del Recinte Firal hi ha els aparcaments habituals, però 
dissabte matí hi ha mercat a la ciutat fet que pot dificultar l’aparcament.

Dissabte 2 de juny a partir de les 10h del matí s’obrirà el registre al 
Congrés de Caps. Caldrà que us dirigiu a la zona d’acreditacions (veure 
mapa), situada davant del Centre logístic, amb el DNI.
 
L’elecció dels blocs d’esmenes per treballar així com dels Reptes de 
futur es farà per ordre estricte d’arribada. Tant una activitat com l’altra 

2.3 TRANSPORT

2.4 REGISTRE

tindran places limitades, així doncs un cop s’hagin omplert ja no s’hi 
podrà inscriure ningú més i s’haurà d’escollir entre la resta d’opcions. 

Recomanem que els membres dels agrupaments i equips us repartiu 
al màxim pels diferents blocs d’esmenes i eviteu concentrar-vos en 
un d’igual. Així doncs, a cada bloc d’esmenes com a màxim s’hi podran 
apuntar 2-3 persones per agrupament.

Cal que els agrupaments que hagueu presentat alguna de les esmenes 
que es treballaran al Congrés us apunteu al Bloc on es treballarà per 
poder-la exposar i argumentar.

És indispensable fer el registre en l’horari establert (10h - 11.30h) per 
poder participar a totes les activitats del Congrés i sobretot per poder 
emetre les validacions del treball d’esmenes el diumenge al matí.

De forma excepcional i per causes justificades, una persona es podrà 
acreditar com a màxim abans de les 18h del dissabte com a persona 
compromissària de ple dret. En cap cas aquesta excepció serveix per a 
un agrupament sencer, ja que ha d’haver realitzat una part del registre 
abans de les 15h.

Les persones no inscrites, només es podran acreditar fins les 11.30h. 
Aquelles que no hagin fet el pagament prèviament l’hauran de fer en 
efectiu en el moment de l’acreditació.

En el moment del registre s’entregarà una acreditació i una polsera 
que donaran accés a tots els espais de treball indicats al mapa.  
És important portar-les sempre a sobre ja que us identifiquen com a 
participants del Congrés i us facilitaran l’accés als recintes. Cal tenir 
en compte que a la nit, tan sols podran accedir al Recinte Firal les persones 
amb acreditació i polsera. Hi haurà dos colors de polsera en funció de si 
la persona participant és major o menor d’edat.

http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R3.pdf
http://www.sagales.com/
http://www.teisa-bus.com/


Guia per als i les participants del congrés de caps  6

Durant tot el cap de setmana s’utilitzaran set espais ubicats a la ciutat 
de Vic. Cada un d’aquests acollirà el treball de les esmenes així com les 
ponències/tallers dels reptes de futur de l’escoltisme. Recordeu que 
a l’interior dels espais no estarà permès fumar i a les zones exteriors 
caldrà utilitzar cendres.

TREBALL D’ESMENES

Durant el matí i primera hora de la tarda de dissabte, es treballaran les 
24 esmenes resultants del pre-Congrés agrupades en 7 blocs. 

Bloc Esmenes Espai

Bloc 
01

 »  Principi feminista (Ideològic) 
 »  Més intencionalitat en el principi educatiu. 
Per què eduquem? (Ideològic) 

 »  Actiu en la desaparició de les desigualtats i 
inclusiu des de la diversitat (Ideològic)

Firal El Sucre

Bloc 
02

 »  Tenim més d’una llengua (Ideològic)
 » País [Inclou dues esmenes: Modificar la Pro-
mesa, treure “al meu país” (Metodològic) i 
Canviar “País” per “Entorn ambiental i social” 
(Ideològic)] 

 »  Drets Fonamentals de les persones (Ideològic)

Edifici  
El Sucre

Bloc 
03

 »  Compromeses amb la transformació 
(Ideològic)

 »  Contra el PODER ADULT i les desigualtats 
vers a les persones joves (Ideològic)

 »  Pilar espiritual (Ideològic)
VIT Integració 
Tecnològica)

Bloc 
04

 » Natura (inclou dues esmenes: Sostenible i 
respectuós amb la Natura (1) i (2) (Ideològic)

 » Llei (inclou dues esmenes: Llei actius, crítics 
i compromesos i Llei de la natura) (Meto-
dològic) 

Alberg Canonge 
Collell

Bloc 
05

 » Dates de les assemblees (inclou aquestes 
dues esmenes: Data de l’Assemblea Territo-
rial Ordinària i Funcions i periodicitat AGO i 
ATO) (Organitzatiu) 

 »  Reconeixement d’agrupaments (Organitzatiu)
 »  Equip educació ambiental (Organitzatiu)

Casa de la Con-
valescència

2.5. ESPAIS

Així doncs, cada espai té assignat un bloc d’esmenes:

1

2

3

4

5

A més, també es farà entrega d’un mapa de Vic, per agrupament, on 
estaran situats els diferents espais de treball per facilitar el desplaçament 
per la ciutat.  

A la zona d’acreditacions ja començareu a veure persones de l’equip 
organitzatiu identificades amb una samarreta blava. Si quan arribeu o 
durant tot el cap de setmana teniu algun dubte podreu dirigir-vos-hi per 
trobar-hi resposta.

https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12727
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12725
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12723
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12723
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12715
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12806
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12806
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12713
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12731
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12721
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12722
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12722
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12733
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12732
https://decidim.fceg.cat/processes/ideologic/f/210/proposals/12717
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12794
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12794
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12820
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12820
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12820
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12842
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12841
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Bloc Esmenes Espai

Bloc 
06

 »  Sistema de votació AGO i ATO (Organitzatiu)
 »  Ampliació càrrecs Junta Nacional (Organitzatiu)
 »  Equip educació ambiental (Organitzatiu) Centre Cívic 

Pau Raba

Bloc 
07

 »  Responsabilitat avaluativa dels cursos de mo-
nitores i de directores (Formatiu) 

 »  Monogràfics per a Joves (Formatiu)
 »  Sobre cerimònies (Metodològic) 
 »  Incloure lemes de cada branca (Metodològic)

La Central

6

7

REPTES DE FUTUR

El dissabte a la tarda serà el moment d’abordar els reptes de futur de 
l’escoltisme de la mà de persones i entitats especialistes en les diferents 
temàtiques. Amb aquests/es dinamitzadors/es reflexionarem i debatrem 
sobre les temàtiques, definirem les necessitats de l’escoltisme entorn a 
la qüestió, en plantejarem els reptes i concretarem línies d’acció:

Reptes de futur Espai Sales

1. Participació, 
Associacionisme 
i Xarxa

Casa de la 
Convalescència

 Sala Mecenes

2. Justícia Global Alberg Canonge 
Collell

Sala Polivalent

3. Infància i 
Joventut

Centre Cívic Pau 
Raba

Sala Gran P1

4. Educació 
(Taula rodona) Edifici El Sucre

Sala Coll 
Bardolet

5. Llengua i 
Cultura La Central Sala Petita

6. Natura, 
Ecologisme i 
Sostenibilitat

Centre Cívic Pau 
Raba

Sala Gran 
Planta baixa

7. Territori i 
Entorn

Alberg Canonge 
Collell

Auditori

8. Diversitat, 
Inclusió i 
Arrelament

La Central  Sala Gran

9. Cooperació i 
Voluntariat

Casa de la 
Convalescència

Sala Formació

10. Compromís 
social i 
Transformació

VIT (Integració 
Tecnològica)

Auditori

11. Internacional Centre Cívic Pau 
Raba

Sala Gran P2

12. Relacions 
de la nova 
associació

Alberg Canonge 
Collell

Sala 
d’Estudi P1

5A

4B

2A

7B

6A

4A

7A
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3A

4C
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https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12844
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12822
https://decidim.fceg.cat/processes/organitzacio/f/213/proposals/12841
https://decidim.fceg.cat/processes/formacio/f/211/proposals/12748
https://decidim.fceg.cat/processes/formacio/f/211/proposals/12748
https://decidim.fceg.cat/processes/formacio/f/211/proposals/12740
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12789
https://decidim.fceg.cat/processes/metode/f/212/proposals/12757
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Durant el Congrés de Caps estaran inclosos tots els àpats des del berenar 
del dissabte 2 de juny fins el dinar del diumenge 3 de juny. Per poder 
recollir cada àpat s’haurà d’entregar l’acreditació on quedaran marcats els 
àpats ja consumits.

DISSABTE 2 DE JUNY

Dinar
El primer àpat del Congrés serà de carmanyola/entrepà, l’heu de portar 
de casa i el fareu conjuntament amb les persones amb les que estigueu 
treballant les esmenes. Podreu dinar al mateix espai o als voltants dels 
recintes.

Berenar
Un cop acabat el treball d’esmenes, membres de l’organització repartiran 
el berenar als diferents espais.

Sopar
L’últim àpat del dia serà un sopar conjunt amb totes les persones assistents 
al Recinte Firal. És important portar l’acreditació per tal que us serveixin el 
menjar en funció de la vostra opció alimentària i/o al·lèrgies que pugueu 
tenir, indicades prèviament a la inscripció.

DIUMENGE 3 DE JUNY

Esmorzar
Per començar el dia amb energia, al mateix Recinte Firal on es dormirà es 
podrà recollir l’esmorzar.

Dinar
Celebrarem la finalització del Congrés amb un dinar conjunt a l’esplanada 
del Recinte Firal. Serà un dinar ràpid, on es repartiran entrepans calents 
perquè aquelles persones que vingueu de més lluny no se us faci tard per 
fer la tornada i també pugueu gaudir de l’àpat.

A les 22h del dissabte, després del sopar conjunt, començarà la vetllada. 
Hi haurà els concerts d’Angangas i Koers a l’interior del Recinte Firal 
i a l’exterior s’habilitarà un espai alternatiu en forma chill out. Les 
persones assistents podran entrar i sortir del Recinte fins les 2h, però 
sempre amb l’acreditació i la polsera posades. A partir d’aquesta hora i 
fins les 7h el Recinte Firal romandrà tancat, i no s’hi podrà entrar.

La barra del concert no servirà alcohol a les persones menors d’edat, 
que aniran degudament identificades amb una acreditació i polsera de 
diferent color.

Es demana un consum moderat i responsable.

Durant tota la nit s’activarà un protocol contra agressions sexistes 
per tal de garantir que totes les assistents puguin gaudir de la festa 
lliurement. En cas de patir algun tipus d’agressió o abús dirigiu-vos al 
punt d’informació. 

Recordem que a l’interior del Recinte està prohibit fumar i a les zones 
exteriors caldrà utilitzar cendrers.

2.6. ÀPATS

2.7. LA NIT



Guia per als i les participants del congrés de caps  9

3. ACTIVITATS

3.1 TREBALL D’ESMENES

A l’hora d’acreditar-nos, cal que tinguem clar de quin bloc d’esmenes 
volem participar. Aquest bloc durarà de 12:00h a 17:00h, sempre en 
el mateix espai. Totes les persones que hi participin treballaran les 
mateixes esmenes. 

Després d’haver-nos acreditat (abans de les 11:30h) i tenir clar quin Bloc 
d’esmenes treballarem, ens desplaçarem fins el lloc del nostre Bloc, 
on cal ser-hi a les 11:45h per tal de començar les dinàmiques a les 
12:00h. Es començarà el treball puntualment encara que falti gent 
per arribar a l’espai.

Un cop allà, els membres dels Grups de Treball, amb l’ajuda de persones 
dinamitzadores, conduiran l’espai de treball de les esmenes. A l’inici, 
l’agrupament/s i/o equip/s que hagin impulsat l’esmena en faran 
una presentació i exposaran els motius que els han portat a 
crear aquesta esmena i la documentació original. Aquesta visió es 
completarà amb la contextualització i la visió de grup de treball. Així 
tothom podrà tenir la màxima informació respecte l’esmena treballada. 
Tot seguit, s’iniciaran les dinàmiques per tal de debatre i millorar el 
text, fer aportacions i modificacions que ens portin a millorar l’esmena 
i fer canvis en el document que facilitin que la majoria de persones allà 
presents se sentin còmodes amb la proposta final.

És important que la persona del consell o l’equip que vagi a treballar aquest 
bloc d’esmenes senti que coneix el punt de vista del seu agrupament 

i alhora, pot participar d’un grup de treball on fer aportacions a 
l’esmena, amb una actitud constructiva i de consens amb la resta 
de participants. Per altra banda, també és important participar-hi amb 
la ment oberta i poder sortir amb una idea clara per tal de traslladar i 
debatre amb el seu Agrupament o Equip el posicionament de diumenge 
a la validació.

Hem de tenir clar que cal anar al Congrés amb les esmenes llegides i 
preparades, d’aquesta manera el debat que es creï en el Bloc en concret 
serà més ric i podrem tenir un debat més elaborat. També hem de saber 
que a cada Bloc treballarem més d’una esmena, per tant cal preparar 
aquelles a les que ens vulguem inscriure, però no descuidem la resta 
perquè potser el Bloc on ens volem inscriure ja està ple.

3.2 BRANQUES JOVES

Els membres de les Branques joves inscrits al Congrés, que no facin 
treball d’esmenes amb els i les caps, faran una activitat paral·lela. 
Un cop acreditats i acreditades (10h-11.30h) caldrà que es dirigeixin al 
Centre cívic Pau Raba on abordaran el desenvolupament i aspectes 
relacionats amb el procés d’unitat de 12h a 17h.

A la tarda, participaran de les ponències i tallers de Reptes de futur amb 
la resta de participants al Congrés.
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3.3 REPTES DE FUTUR

El dissabte a la tarda serà el moment d’abordar els reptes de futur 
de l’escoltisme de la mà de persones i entitats especialistes en les 
diferents temàtiques que ens interessen i inquieten. Amb aquests 
dinamitzadors/es reflexionarem i debatrem sobre les temàtiques, 
definirem les necessitats de l’escoltisme entorn a la qüestió, en plantejarem 
els reptes i concretarem línies d’acció.
 
Els i les assistents al Congrés de Caps podran escollir a quin ‘Repte 
de futur’ participar. S’hi hauran d’apuntar quan arribin dissabte al matí, 
en el moment de l’acreditar-se, per la qual cosa la llista de participants 
serà per ordre d’inscripció (in situ) i es tancarà un cop s’arribi al límit de 
l’aforament de cadascun dels espais que acolliran els debats.
 
Les temàtiques de Reptes de futur que s’oferiran són les següents:

 » PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME, a càrrec del Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya (CNJC)

 » JUSTÍCIA GLOBAL, a càrrec de LaFede.cat
 » INFÀNCIA I JOVENTUT,  a càrrec de l’Àmbit de Participació Infantil i 
Juvenil de MEG.

 » EDUCACIÓ, taula rodona amb Escola Eden, Miquel Àngel Essomba i 
Antoni Zabala.

 » LLENGUA I CULTURA, a càrrec del Projecte 4 vents. Escoltisme i 
guiatge.

 » NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT, a càrrec de Sobiranias 
Alimentarias.

 » TERRITORI I ENTORN, a càrrec de Casals de Joves.
 » DIVERSITAT, INCLUSIÓ I ARRELAMENT, a càrrec d’Anna Rodó.
 » COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT, a càrrec del Servei Civil Internacional.

 » COMPROMÍS SOCIAL I TRANSFORMACIÓ, a càrrec de Jordi Valls.
 » INTERNACIONAL, a càrrec de l’Àrea Internacional de la FCEG, 
Katerina Agorogianni (Membre del Comitè Mundial de la WAGGGS) i 
Natalia Plou (WAGGGS Senior Relationship Manager).

 » RELACIONS DE LA NOVA ASSOCIACIÓ, a càrrec d’Equip Congrés.

3.3 VALIDACIONS D’ESMENES

Diumenge tindrem temps de debatre, amb el nostre Agrupament o Equip, 
el nostre posicionament respecte les diferents transaccions resultants del 
treball d’esmenes del dia anterior. A partir de les 9:30h es podrà recollir 
les butlletes de validació en un espai degudament senyalitzat.

Cada agrupament tindrà un vot per consell i un vot per cada branca 
oberta a data de l’AGO 2017 fins a un màxim de 6 vots en total. Els 
equips tindreu 2 en total.

Cada vot l’ha de representar una persona compromissària. Així doncs, 
tindreu tants vots com compromissaris/es s’hagin registrat dissabte, 
abans de les 18h, sempre tenint en compte els màxims comentats.

Tindrem a la nostra disposició una sèrie de vídeos-resum per cada 
esmena així com el text resultant del treball. Serà important també, 
comptar amb el feedback de les persones de consell que hagin participat 
del treball de cada esmena.

A mesura que anirem tenint el posicionament al llarg del matí podrem 
anar exercint el nostre vot de validació a les urnes habilitades en un 
sala a part, per l’ocasió. Es podrà votar fins les 12h.

http://www.cnjc.cat/
http://www.cnjc.cat/
http://www.lafede.cat/
http://www.escoltes4vents.org/
http://www.escoltes4vents.org/
http://espai.casaldejoves.org/casalsdejoves/
https://www.sci-cat.org/
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4. RESUM IMPRESCINDIBLE

QUÈ S’HA DE PORTAR?
PER ACREDITAR-VOS...
És imprescindible que porteu 
el DNI per poder-vos acreditar 
correctament a l’arribada.

PER DORMIR...
Necessitareu sac i màrfega 
per dormir, ja que farem nit al 
recinte firal.

PER MENJAR...
Caldrà que porteu la carmanyola 
plena de casa pel dinar del 
dissabte 2 de juny

INFORMACIONS GENERALS

Aquesta trobada funciona amb la 
implicació de totes les persones que 
hi participen, mantenir una actitud 
positiva i constructiva ajudarà que tot 
sigui un èxit.

Cuideu i respecteu l’entorn, les 
instal·lacions i espais d’activitats. 
Col·laboreu en la recollida i neteja dels 
mateixos.

Per entrar a l’interior del Recinte 
Firal necessiteu portar sempre 
l’ACREDITACIÓ visible.

Per qualsevol dubte, incidència o 
emergència sanitària dirigiu-vos 
al Punt d’Informació del Recinte 
Firal o consulteu als membres de 
l’organització (samarreta blava).

Absteniu-vos de menjar i fumar 
a l’interior del Recinte Firal. Fora, 
feu servir les papereres i cendrers 
habilitats.

Dissabte agafeu tot allò que 
necessiteu, sobretot el dinar, per passar 
un dia sencer de treball d’esmenes i 
reptes de futur per Vic.

Respecteu els horaris de la trobada, i a 
la nit, respecteu el descans dels altres! 
L’accés al Recinte Firal estarà tancat 
de 02:00 a 07:00 h.

Si sou MENORS, recordeu que sempre 
heu d’anar acompanyats/ades de la 
persona responsable de referència 
i que no podeu consumir begudes 
alcohòliques.

Entregueu l’acreditació en cada àpat, us 
servirà com a tiquets de menjar.

Diumenge al matí heu de recollir les 
butlletes del vostre agrupament/
equip a la zona d’acreditacions per a 
poder validar el treball d’esmenes.



AMB EL SUPORT DE

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE
C/ Mare de Déu del Pilar, 18 (Barcelona)
fceg@fceg.cat · 93 268 91 13
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