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INFORME DE NECESSITAT DE LOCAL DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA ANTONI GAUDÍ
L’Agrupament Escolta Antoni Gaudí (en endavant, el Cau) és una entitat sense ànim de lucre
que pertany a Escoltes Catalans i que té com a finalitat educar als nois i noies conjuntament
cap a una vivència de llibertat personal i col·lectiva per a la consecució d’una societat d’homes i
dones empoderats, per la qual cosa, es tendirà a la formació integral de l’individu procurant
harmonitzar tres vessants fonamentals: el social, l’intel·lectual i el físic.
Els seus objectius educatius vers els infants i joves del barri de la Sagrada Família són
potenciar:
-

El respecte i cura de la persona, tant física com mental.
Fer del respecte mutu una norma de vida personal i col.lectiva.
Treballar sobre els valors de la sinceritat, l’honestedat i responsabilitat.
Ser solidari amb totes les persones que lluiten per la llibertat i la justícia.
Participar activament en la vida col·lectiva i social del barri.
Adoptar un estil de vida auster, alegre i optimista.
Estimar i valorar el seu país.
I no mancar mai al seu compromís.

Els valors del Cau i dels Escoltes Catalans sense estar lligats a cap ideologia religiosa ni
política, és d’educar cap a la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a
respectar la diversitat de creences i pensaments tenim en compte:
-

La Laïcitat, vivint les diferencies de pensament com a font d’enriquiment personal.
La Coeducació, aprenent conjuntament els nois i les noies, educant des de i per a la
igualtat.
La Catalanitat, descobrint la identitat de país com a pas previ a conèixer i respectar la
pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta.
La Participació Social, implicant als infants i joves del barri en tot allò que afecta en les
problemàtiques veïnals.
La Solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d’una societat més justa i
més lliure.
La Democràcia, participant en els òrgans de debats i decisió dins el Cau, tot respectant
majories i minories.
La Sostenibilitat, responsabilitzant als infants i joves respectant el medi natural, del qual
formen part.

L’Agrupament Escolta es va fundar fa 64 anys dins l’entorn de la Parròquia de la Sagrada
Família, concretament a carrer Provença 450 i des d’aleshores, ha disposat d’un espai on
reunir-se i poder fer activitats dins el recinte del Temple de la Sagrada Família, la qual cosa fa
que sigui una entitat de lleure referent al barri i amb molts anys d’arrelament territorial.
En aquests moments el Cau està format per 75 infants i 30 membres del Consell. Els seus
membres estan organitzats en grups d’edats anomenats unitats i cada unitat realitzar diferents
activitats amb uns objectius concrets que responen a les necessitats específiques dels infants i
joves.
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Aquestes unitats són: Follets amb nenes i nens de 6 a 8 anys; Llops amb nenes i nens de 9 a
11 anys; Raiers de 12 a 14 anys; Pioners de 15 a 16 anys; Klan amb joves majors de 17 anys,
que formen part del Consell i vol ser una preetapa de formació cap als Caps, els quals són
l’equip d’educadors i educadores del Cau.
El consell es reuneixen regularment, per organitzar les activitats a desenvolupar segons el seu
projecte pedagògic.
Les diferents unitats es troben cada dissabte de 17 a 19 h per realitzar activitats i sobretot
preparar excursions i campaments. Pel que fa a les excursions es fan dues al trimestre i de
campaments es fan 3 a l’any, coincidint amb les vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i
Estiu).
A avui dia, l’espai que ocupa el Cau dins el recinte del Temple de la Sagrada Família és
reclamat per la Fundació per a la continuïtat de les obres del Temple Expiatori de la Sagrada
Família i es fa necessari, per motius de seguretat, que el Cau canviï d'ubicació. És per aquest
motiu que l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí necessita un local al barri de la Sagrada Família
per realitzar la seva activitat.
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