
IDEARI DE L’A.E. PAU CASALS 

Qui som?  

Som un Agrupament Escolta que neix l’any 1964 sota la repressió franquista amb la 

intenció de mantenir viva una ideologia. Som una entitat de lleure amb un projecte 

educatiu que ajuda  a formar persones sinceres, actives i compromeses. 

Formem part del major moviment infantil i juvenil del planeta, on caps d’arreu del món 

dediquen part del seu temps lliure a transmetre una sèrie de valors a les noves 

generacions sense esperar res material a canvi, però sí un enriquiment personal 

incomparable. 

En el moment actual, setembre del 2011, l’equip de caps de l’A.E. Pau Casals hem 

escrit el present ideari que podrà ser revisat i modificat segons criteris posteriors, però 

sempre en un esforç per plasmar els ideals del Cau. 

 

Com som? 

Som un col·lectiu apartidista, laic i progressista, sense estar lligat a cap ideologia 

religiosa ni política. Entenent la laïcitat, com una actitud encaminada a respectar la 

diversitat de creences i pensaments, i que fonamenta triar-ne amb llibertat els propis, i 

que pretén educar en i per la llibertat amb la finalitat de formar persones amb els valors 

recollits en aquest ideari per poder aconseguir, amb il·lusió i compromís, realitzar el 

nostre darrer objectiu, transformar el món. 

 

Funcionament Real: 

L’Agrupament Escolta Pau Casals és una entitat sense ànim de lucre dedicada al lleure 

infantil i  juvenil, i també amb el propòsit d’iniciar-se en la practica del muntanyisme. 

Els membres de l’Agrupament el formen infants i joves distribuïts en 5 unitats segons 

l’edat: Estol(6-8), Llops(9-11), Raiers(12-14), Secció(15-17), Clan(18+), Caps i Caps 

de suport. 

Cada any, els membres del consell de caps es reparteixen els diferents càrrecs que 

permeten tirar endavant i funcionar de forma organitzada aquest gran projecte, com és el 

Cau. Uns són de caire més burocràtics, com pot ser el Cap d’Agrupament o el/la 

Secretari/a, altres són d’àmbit econòmic com el/la Tresorer/a i fins i tot n’hi ha que són 

purament funcionals com el/la Encarregat/da de material, Intendència, Internet... 

Les decisions es prenen en assemblea, on participen tot l’equip de Caps. Tots els 

participants tenen veu i les decisions es prenen per unanimitat, o excepcionalment, per 

votació de tots els assistents. 



Les activitats s’estructuren en cursos anuals, d’octubre a juliol, i cada un es divideix en 

tres trimestres equivalents als escolars. El programa trimestral general és elaborat 

conjuntament per totes les unitats per tal de decidir les dates de les activitats conjuntes i 

dels dies lliures(normalment un cop al mes). Posteriorment cada unitat complementa el 

seu programa. 

Les activitats conjuntes que es realitzen cada any són: Primer dia, Sortida de 

Castanyada, Petit Nadal, Carnestoltes, Colònies de Setmana Santa, Sortida a la Platja i 

Campaments d’Estiu. 

En general les activitats es realitzen els dissabtes de 5 a 7 de la tarda al local del Cau( C/ 

Santiago nº14 Baixos – Cerdanyola del Vallès) però l’horari i el lloc poden variar 

segons l’activitat. 

Els tipus d’activitats que es fan difereixen segons la unitat, però es procura enfocar-les 

cap al contacte amb la natura i el coneixement de la muntanya. Poden ser: Tallers, jocs, 

gimcanes, excursions, sortides de cap de setmana, acampades, sortides d’esbarjo o 

culturals, reunions o preparacions de sortides... 

El Cau és obert a qualsevol noi/a d’entre 6 i 18 anys, sense discriminació de cap mena. 

S’establirà un nombre màxim de nois i noies per unitat, i si està plena es podrà 

confeccionar una llista d’espera. 

L’Agrupament té dues fonts principals d’ingressos: La subvenció de l’Ajuntament de 

Cerdanyola i les quotes anuals per membre(a més a més de les sortides). Les despeses 

es deuen al lloguer del local, compra de material, subvenció de les sortides als 

participants i assegurança. 

Els Caps realitzen totes les tasques de forma voluntària, es a dir, sense cap remuneració 

material però tampoc els hi suposa cap despesa econòmica. 

 

Que volem? 

Educant en el lleure, des de l’Agrupament Escolta Pau Casals, volem formar  la persona 

en tots els àmbits de la seva vida perquè arribi a: 

- Respectar les persones, l’entorn que ens envolta, i també a un mateix. 

- Gaudir i ser conscient del tresor que és la natura i la muntanya, i preservar-les 

mitjançant un model sostenible, ja que aquestes ens serveixen d’entorn per treballar els 

valors que volem transmetre. 

- Adquirir esperit crític i obtenir la capacitat d’observació i anàlisis per tal de formar 

les pròpies opinions i decidir de forma lliure, tot i respectant les opinions de la resta, 

tant majories com minories. 



- Desenvolupar la capacitat d’integrar-se i adaptar-se a la societat en que vivim, i 

esforçar-se per millorar-la, implicant-se i participant en tot allò que ens afecta des d’un 

moviment atent i obert a les realitats i els problemes del món. 

- Ser sociable, és a dir, estar motivat a relacionar-se amb la gent del seu entorn per tal 

d’aprendre a conviure i a compartir. Com a conseqüència l’escolta descobrirà 

l’amistat i aprendrà a valorar-la i a gaudir-ne. 

- Ser conscient de la nostra identitat catalana com a pas previ per conèixer i respectar 

la pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta. 

- Ser responsable, és a dir, tenir autodisciplina per a complir els compromisos 

adquirits. 

- Sentir afany de superació que empenyi a millorar-nos dia a dia com a persones. 

Aquest afany no ha d’anul·lar la pròpia humilitat i ens ha de permetre reconèixer els 

propis errors. 

- Ser solidari/a de forma activa i conscient en pro d’una societat més justa i més lliure a 

tots els nivells i en la mesura que sigui possible.  

- Ser auster/a per conèixer el valor d’allò que tenim i per créixer com a persones. 

- Ser honest/a amb un mateix i vers els altres, amb la sinceritat i el diàleg com a eines 

de comprensió. 

- Tenir un cos sa, amb el qual la persona se senti a gust i pugui gaudir millor de la vida. 

 

Com ho fem? 

Per aconseguir els nostres objectius utilitzem les imprescindibles eines del: 

- Diàleg i la disciplina són un mètode per facilitar la convivència, estimular el respecte 

i adquirir responsabilitats. El primer conjuntament amb la reflexió, es l’eina  més útil 

per tal d’assimilar valors, coneixements i conductes, traient-ne unes conclusions per 

millorar en conseqüència. 

- Una educació laica, apartidista i igualitària, sense distinció d’origen, raça, sexe o 

creences, això permet a la persona desenvolupar-se amb una mentalitat oberta i tolerant. 

- La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat. 

- El lleure és l’eina de motivació i una base per assolir els objectius. 

- Predicant amb l’exemple es dóna a la persona un punt de referència. Així, sempre 

caldrà actuar conseqüentment amb els objectius esmentats. 



- L’afecte i l’amistat són alhora eina i base per establir una relació oberta, la qual ha de 

permetre transmetre conductes, coneixements i valors. 

- Les sortides a la natura fomenten: 

      El contacte amb un medi diferent que requereix l’adaptació a situacions molt 

diverses. 

      El sentiment d’humilitat davant la immensitat i la diversitat de la natura. 

      Un coneixement d’aquesta el qual permet apreciar-la i respectar-la. 

      La convivència, l’ajuda mútua i les experiències viscudes les quals 
comporten la cohesió de grup. 

      L’austeritat ens fa gaudir de les coses senzilles i dels encontres puntuals. 

- La competitivitat en el joc, sempre acompanyada de solidaritat i companyonia. 

- Pràctica de jocs i tallers que desenvolupin la psicomotricitat. 

- L’esforç físic en qualsevol activitat contribueix al desenvolupament del grup i 

proporciona un cos sa. 

- El quotidià proporciona a la persona uns hàbits d’higiene, ordre, civisme i en 

fomentarà l’autodisciplina. 

- Les activitats que comporten el contacte amb l’exterior indueixen a l’anàlisi de 

l’entorn, el seu coneixement i, per tant, la capacitat de desenvolupar-s’hi amb facilitat. 

- L’assignació de compromisos estimula la responsabilitat, la implicació i 

l’autodisciplina. 

- Mitjançant l’educació ambiental la persona assoleix una consciència ecològica i 

sostenible. 


