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Amb el suport de

L’agrupament és membre de

La història de l’agrupament es remunta a uns quants anys
enrere, aproximadament a l’any 1965. Cinc nois, companys
d’escola de només 12 i 13 anys, tenen una gran afició a la
muntanya i per aquesta raó volen fer excursions a la natura.
Un d’ells porta el llibre Escoltisme per a nois de Robert BadenPowell i es comencen a sentir atrets per aquell món.
Sorgeix la idea de formar una patrulla escolta i així fan una
aproximació al mètode. Després d’un any de funcionament,
la Patrulla Skues comença a reunir-se periòdicament els
dissabtes, tal com s’havia de fer segons el reglament de
les patrulles lliures i, el 1969, sorgeix la idea de formar un
agrupament. En aquells primers anys l’agrupament es va
consolidant i defineix una línia escolta pròpia. El primer que
s’ha de fer és buscar uns locals on ubicar el nou agrupament.
Després de fer diversos contactes, n’aconsegueixen un a la
Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, situada al barri de
Sants-Badal de Barcelona.
L’edició de la Revista SKUA, especial 50è aniversari, ens ha
de permetre posar fil a l’agulla per recuperar la història
de l’agrupament des dels seus inicis fins a l’actualitat,
connectant el centenar d’infants i joves que actualment són
els protagonistes del projecte educatiu amb les més de duescentes persones que de manera altruista han fet possible la
viabilitat de l’agrupament al llarg d’aquests cinquanta anys
fent d’educadors i educadores.
Cal un esforç conscient per recuperar els cinquanta anys
d’història de l’agrupament, valorant i tractant amb especial
respecte totes les persones i circumstàncies. I és precisament
un triple esforç per recuperar, per una banda, part de la
història passada també a un territori de frontera i cruïlla com
és el que ara es coneix com a barri de Sants-Badal, per l’altra,
la de l’escoltisme català obert i laic, sovint poc explicat; i
finalment un reconeixement a l’accent de l’escoltisme fidel
al mètode escolta pel qual aposta l’agrupament des dels
seus orígens.

L’agrupament és una entitat prou reconeguda i implicada a
Sants, Hostafrancs i La Bordeta, de manera que aquest text
és una invitació al diàleg amb les entitats que formen part de
la història dels seus barris. Skues forma part de la primavera
associativa que a finals dels seixanta i principis dels setanta
protagonitza el naixement de noves entitats d’escoltisme i
esplai.
Per altra banda, també forma part de la història de
l’escoltisme català, ja que interactua en els seus inicis amb
la Delegació Diocesana d’Escoltisme i amb Germanor de
Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya, a través
de la qual participa en la fundació d’Escoltes Catalans,
de Germanor Escolta de Catalunya i d’Acció Escolta de
Catalunya. Aquest text també és una petita aportació a la
memòria col·lectiva de l’escoltisme obert i laic.
Finalment, l’escoltisme català és ric i plural pel que fa a la
interpretació i adaptació del mètode escolta a la realitat social
del país. L’agrupament aposta per un escoltisme tradicional
o fidel al mètode escolta i això el porta a impulsar nous
projectes associatius com és el cas de Germanor Escolta de
Catalunya. I posteriorment l’ADN d’unitat de l’escoltisme
el porta a creure en un projecte més ampli anomenat Acció
Escolta de Catalunya.
La responsabilitat d’escriure la història just ara quan se
celebren els cinquanta anys de l’agrupament és en bona part
per la sort de poder gaudir de la veu de les persones que
protagonitzen la seva fundació, d’aquell grup d’adolescents
que, amb més o menys consciència del que estaven fent,
inicien una aventura que arriba el 2019 als cinquanta anys.
És un deure retre homenatge i reconeixement a les persones
fundadores.
Ens ajudes? Juntes escriurem la història.
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ELS INICIS

Podeu llegir l’article complet a la web de
l’Agrupament www.skues.cat

De la patrulla lliure
a l’agrupament
En un context de prohibició de l’expressió cultural catalana i de l’activitat
associativa lliure, al 1965 un grup de nois de 12 a 15 anys, companys d’escola de
Maristes Sants-Les Corts, emprenen l’aventura de formar una patrulla escolta lliure.
Els primers membres són el Josep Illa, el Tomàs Adell, el
Josep Maria Alonso, el Francesc Belmonte i l’Albert Pociello,
sent aquest darrer el primer cap de patrulla. Les primeres
activitats no poden anar més enllà de fer reunions, sovint
a la part de darrere d’una cansaladeria, botiga familiar del
Josep Illa, al carrer Constitució 85 (La Bordeta), i de la lectura
de llibres, ja que per l’edat dels membres les famílies no
els permeten anar d’excursió. Més tard es comencen a fer
sortides, primer d’un dia i més endavant de dos.
L’uniforme és el que porten les patrulles escoltes lliures:
pantalons de tela de color caqui i camisa de color marró
clar. Utilitzen un fulard de color marró amb ribet blau marí.
També hi ha un banderí de patrulla, de color groc amb
ribet negre i una skua negra. El mètode i els carnets que es
fan servir són els de Germanor de Minyons de MuntanyaBoy Scouts de Catalunya. El Manel Vázquez és la persona
que fa de cap orientador de la patrulla, que té les funcions
d’acompanyar-la. Procedeix de l’AE Santa Tecla.
4|

Arriba un moment que els membres de la patrulla aposten
per fundar un agrupament. El primer que cal és buscar és
un espai on fer-lo viable. Es busquen diferents opcions a
parròquies i entitats. El 2 d’agost de 1969 es considera la
data de fundació de l’Agrupament Escolta Skues. És aquest
dia quan els membres de la Patrulla Skues i Mossèn Àngel
Prats (el vicari), amb el vist-i-plau de Mossèn Francesc
Roig, es reuneixen i acorden que l’agrupament pot iniciar
l’activitat a la Parròquia Mare de Déu dels Dolors. L’acord té
dos compromisos principals: per una banda, la Parròquia es
compromet a cedir els locals per a un funcionament òptim del
projecte educatiu i, per l’altra, la Patrulla Skues assumeix una
unitat de pioners lliure que ja hi funciona.
Inicialment es proposa com a nom de l’agrupament “Abat
Escarré”, però ja n’existeix un a la DDE i, com que en aquell
moment s’assisteix a les seves reunions, no és possible
registrar-lo com a tal. Com es pot comprovar en els següents
paràgrafs, l’elecció del nom de l’agrupament és una mica
accidental.

L’agrupament comença a funcionar el curs 69-70. La primera
reunió formal de la qual consta acta és el 14 de novembre de
1969. En ella:
Es proposen tres opcions de nom d’agrupament:
a) Abat Cassià Just
b) Jofre el Pelós
c) Rafael Casanovas
S’escull el nom d’Abat Cassià Just.

La Patrulla encara resta en funcionament, i també hi
consten els que ingressen el curs 69-70. L’agrupament, per
tant, combina el funcionament en primera instància amb
la Patrulla Skues. Poc a poc la dinàmica de l’agrupament
absorbeix la Patrulla. No es té data de la finalització de
l’activitat, tot i que se sap que el 15 de març hi ha una crisi
a la Patrulla ja que alguns membres volen deixar de
formar-ne part.

Es proposen tres opcions pels colors del fulard:
a) blau i rosa
b) verd i groc
c) blau fort i blau cel

El Clan comença a funcionar amb quatre membres: el
Josep Illa, el Tomàs Adell, la Mati Ibáñez i la Montse Espí.
Òbviament no és una unitat com a tal, tots tenen edat per ser
ròvers, però estan fent de caps a l’agrupament.

Es decideixen els Kraals d’unitats.
El Kraal de Llops:
Akela, Mati Ibáñez
Bagheera, Montserrat Espí
Baloo, Ramon Albareda
Rakxa, Glòria Arenas (a partir del gener)
Hathi, Josep Illa (a partir del juny)
I el Kraal de Pioners:
Cap d’unitat, Francesc Belmonte
Ajudant, Toni Julià.

El 7 de febrer de 1970 es funda la unitat de Pioners. Els
primers caps de la unitat són el Francesc Belmonte i el Toni
Julià. Es planteja la fundació de la unitat de noies, la unitat de
Pioneres. S’acorda fer activitats conjuntes i separades.

El Josep Illa i el Tomàs Adell (cap i segon d’agrupament) fan
la promesa escolta, el 5 de febrer del 1970, a Montserrat, al Pla
dels Ocells. Els la dóna la Mati Ibáñez (la primera Akela), que
procedeix de l’AE Prat de la Riba de l’Hospitalet de Llobregat.
Arrenca l’Estol de Llops. La primera reunió és el dissabte 18
d’octubre de 1969 a dos quarts de sis de la tarda.

Després de la crisi o inevitable estancament de la Patrulla
Skues, s’aposta per enfortir el Clan i els seus membres en
passen a formar part.
En el consell d’agrupament del 9 de maig finalment s’opta
pel verd i el groc com a colors del fulard, tot i que en un
consell anterior, el 4 d’abril, la proposta escollida era blau i
vermell. Les limitacions dels fulards a La Tenda condicionen
la decisió final.
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El més fàcil és començar, el més difícil és mantenir-se
A les acaballes del primer curs de funcionament, el 20 de
juny de 1970, el Josep Illa presenta la dimissió com a cap
d’agrupament. S’escull com a substitut el Tomàs Adell, a l’edat
de 16 anys.
El curs 70-71 comença amb una reunió del Consell
d’agrupament l’1 d’agost. Es decideix que el Josep Maria
Alonso i el Rufí Hernanz es preparin per fer de caps de
ràngers, que començarà a funcionar durant aquell curs.
L’agrupament neix amb la irrupció dels debats sobre
coeducació, com passava a les associacions del moment.
El 1969 Boy Scouts de Catalunya decideix per assemblea
fer coeducació en un agrupament pilot. El mateix any,
la Germanor de Noies Guies declara la seva voluntat de
convertir-se en mixta i canvia el seu nom per Germanor de
Nois i Noies Guies. La branca de ròvers de Minyons Escoltes
també passa a ser mixta amb l’experiència Solc. Hauran de
passar quatres cursos per veure la coeducació a les branques
de raiers i pioners. La primera cap de noies Ràngers és la
Maria Josep León, procedent de l’AEiG Puig i Moliner.
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Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya ofereix la
particularitat de mantenir un pluralisme entre agrupaments
confessionals catòlics i aconfessionals. L’agrupament manté
relació amb aquesta entitat com també la manté amb la DDE,
ja que l’agrupament se situa amb una parròquia i disposa en
un primer moment de consiliari.
L’agrupament comença l’activitat del segon curs el dissabte 3
d’octubre de 1970. Un grup d’ex-pioners de l’agrupament de
Santa Tecla comencen com a colla al Clan.
El 20 de desembre se celebra el Festival de Nadal, amb la
participació de totes les unitats en funcionament.
Des de bon principi es veu convenient que hi hagi un grup de
pares organitzats que permetin donar suport a l’activitat de
l’agrupament. El compromís de les famílies és palès des de
l’inici.
El 6 de març de 1971 s’acorda crear la Junta administrativa de
l’agrupament i serà “l’equip responsable de la tota la marxa
material i administrativa de l’agrupament”

D’Abat Cassià Just a Skues
El curs 71-72 arrenca el 2 d’octubre. El fet més rellevant
d’aquest inici de curs és la Sortida a Montserrat, amb la
trobada de Tomàs Adell, cap d’agrupament, i del Josep Maria
Alonso, cap de ràngers, amb el Pare Abat de Montserrat
Cassià Just, on es desestima la idea que l’agrupament
mantingui el nom actual. Tomàs Adell: “Vam decidir un dia
anar a parlar amb el Cassià Just per demanar-li autorització
oficial. Ens va rebre molt bé. No pensava que fos una persona
tan planera i oberta. El secretari va interrompre diverses
vegades ja que hi havia gent esperant-se fora. La reunió va
durar dues hores, quan normalment duraven trenta minuts.
Nosaltres teníem 16 anys. Ens va demanar tornar, però per
coses de joventut no vam saber aprofitar el moment. El cas
és que ens va dir que no al nom. Va considerar que l’estàvem
matant. Ens va fer la reflexió que ens imaginéssim si ell
feia alguna cosa que no ens agrada i llavors com hauríem
d’actuar.”
S’exposen noves propostes pel nom de l’agrupament: a)
Canigó-Skues, b) Ull de Ter, c) Skues i d) Sant Maurici.
S’acorda en reunió del Consell d’agrupament del 2 de gener
de 1972 la proposta d’AE Skues “com a reconeixement a la
Patrulla Skues”, trencant en certa manera la tradició catalana
de posar noms de personalitats.

A la sortida de caps del 31 d’octubre de 1971 es ratifica la idea
de mantenir-se com a agrupament lliure, si bé en la reunió del
13 de maig de 1972 del Consell d’agrupament es parla sobre
Germanor de Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya.
No consta en cap acta l’adhesió a l’entitat. Ara bé, en el llibre
L’Escoltisme Català (1911-1978) escrit per Albert Balcells i
Genís Samper, s’inclou Skues com un dels onze agrupaments
fundadors d’Escoltes Catalans que formen part de Germanor
de Minyons de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya.
Des de pràcticament el principi es planteja un esquema del
curs amb: festa d’hivern (festival de Nadal), festa de Sant
Jordi (el nom de Mercat de Calaf ja apareix l’any 1972),
campaments de primavera i campaments d’estiu. A la festa
d’hivern es planteja fer obres de teatre i a la de Sant Jordi,
organitzar el Mercat de Calaf, amb la venda d’objectes fets
pels propis minyons.
Han passat els tres primers cursos de l’agrupament.
―Continuarà...
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RACONS

RACONS | COLÒNIA DE CASTORS
2002

El color blau simbolitza el riu

Avançar i millorar,
d’etapa en etapa
L’agrupament és la base de l’organització escolta i la branca és el marc de referència
on es concreta el mètode. L’escoltisme és una proposta educativa amb caràcter
iniciàtic ja que el compromís no és un fenomen puntual i momentari sinó que és un
procés, encara que pugui representar-se en una cerimònia. La promesa (i els canvis
d’etapa) no es dona, es provoca. El mètode escolta es basa en la funcionalitat dels
símbols per a articular un imaginari emancipador de la consciència individual.

El llibre “Els amics del
Bosc” d’AH McCartney
ambienta la colònia
CREACIÓ
1988-89

La proposta educativa escolta de Castors
comença a Irlanda del Nord a la dècada
dels 70 i posteriorment es van donar
situacions similars a Austràlia, Canadà,
Nova Zelanda i alguns països europeus. A
Catalunya va aparèixer a finals dels anys
vuitanta. El curs 88-89 neix la Colònia
de Castors fruit dels nous mètodes de
Germanor Escolta de Catalunya, sent la
federació escolta que impulsa la branca de
Castors al nostre país. A Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya es defineix el seu
mètode el 1991. Escoltes Catalans pren
el nom de Follets de l’entitat Germanor
de Minyons de Muntanya. Des de la seva
fundació, la Colònia funciona de manera
ininterrompuda fins a l’actualitat.
Els Amics del Bosc és una novel·la de
l’escriptora britànica AH McCartney que
s’utilitza com a ambient fantàstic per als
castors. Una Colònia de Castors observa
una família humana que s’ha mudat a
prop de la seva presa. Amb Acció Escolta
de Catalunya s’adapta el llibre Els petits
8|

LEMA
Riu amunt (> 1988-89)
Compartir (> 2001-02)

amics del bosc. La vivència de les històries
que passen al conte és molt estimulant
per als castors. Mitjançant l’assumpció de
la fantasia, de rols i del joc, s’apropen als
infants els valors de l’escoltisme i actuant
com a vehicle de transmissió del mètode.
Els noms dels caps en la primera etapa
són: Gran Castor Marró, Espigall, Iris, Linx
i Bamba. Amb Acció Escolta de Catalunya
són: Leques, Lemin, Rusti, Quio i Quibu
i ajuden a construir objectius en el marc
dels cinc estanys.
La unitat s’organitza en la primera etapa
en “famílies”: Bosc i Riu. Amb Acció Escolta
de Catalunya s’organitza en “llodrigueres”:
Roure, Alzina, Olivera i Pi.

EDATS
6 a 8 anys (> 1988-89)
6 a 9 anys (> 2001-02)

Som els Castors!
Som els Castors! Súper Castors!
I ens divertim tots amb il·lusió, i
compartir, i compartir,
Som els Castors!
Som els Castors! Súper Castors!
Quio ens ensenya el valor de les
lleis,
Leques tota l’ambientació,
Lemin a jugar i compartir i amb
tothom
l’alegria de ser castors.
Som els castors ...
Quibu és el primer que veu a tots
els castors,
ens diu que els ulls sempre hem
d’obrir molt.
Rusti ens ensenya a ser nets i
endreçats
Riu amunt a tots ens trobaràs.
Som els Castors!
Som els Castors! Súper Castors!
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RACONS | ESTOL DE LLOPS

RACONS | SECCIÓ DE RAIERS

2002

2002
El color groc simbolitza els camps
de blat de la vora del riu a les valls,
al peu de la muntanya

El “Llibre de la Selva”
de Rudyard Kipling
ambienta la formació

“Be prepared”
el lema dels escoltes
arreu del món
CREACIÓ
1969-70

Comença a funcionar el curs 69-70, des de
la fundació de l’agrupament. No ha deixat
de funcionar en cap dels cinquanta cursos
d’història.
L’ambientació es basa en el Llibre de la
Selva de Rudyard Kipling. És l’ambientació
original del mètode ideat per Baden-Powell
el 1916.
Els noms dels caps en la primera etapa
són: Akela, Bagheera, Rakxa, Baloo,
Hathi i Kaa. Amb Germanor Escolta de
Catalunya s’estableixen: Akela, Bagheera,
Baloo, Hathi i Kaa. Amb Acció Escolta de
Catalunya són: Akela, Rakxa, Bagheera,
Baloo i Kaa i responen al treball dels
territoris.

LEMA
Tant com puc

L’Estol s’organitza en sisenes. Els colors
de les sisenes són: Roja, Bruna, Grisa,
Groga, Blava i Negra. Amb el Projecte
Mitosi, les sisenes es divideixen. A l’AE
Òrcades-SKUES roja, grisa i negra, i a l’AE
Ushuaia-SKUES bruna, groga i blava. A l’AE
Òrcades-SKUES també va haver-hi sisena
verda.
En els primers anys s’adopta el mètode
de les DDE: promesa, primer estel i segon
estel. En l’etapa de Germanor Escolta
de Catalunya, el progrés s’estructura
en: promesa, primer estel, segon estel
i ensenya Mowgli. Amb Acció Escolta
de Catalunya són tres etapes: petjada
de Baloo, petjada de Bagheera i petjada
d’Akela.

EDATS
7 a 11 anys (> 1969-70)
8 a 11 anys (> 1988-89)
9 a 12 anys (> 2001-02)
Recorrerem la jungla!
Recorrerem la jungla
per tots els seus racons,
units en el gran regne
que som els llobatons.
Estol! Estol!
Seguint el nostre lema,
cantar, riure, estimar-se,
fer sempre la BO!
Obeïrem Akela,
aprendrem d’en Baloo,
i seguint a Bagheera
se’ns obriran els ulls.
Estol! Estol! ...
Tot observant en Hathi
aprendrem a formar,
nets i endreçats serem
si imitem a Kaa.
Estol! Estol! ...

10 |

El color verd simbolitza els prats
de la muntanya

CREACIÓ
1970-71

En els inicis, sense coeducació, s’anomena
“Unitat de Ràngers” i “Unitat de Noies
Ràngers”. És vigent durant l’etapa de
Germanor Escolta de Catalunya i a partir
d’Acció Escolta de Catalunya, el 2002, el
nou nom passa a ser “Secció de Raiers”.
Ja des de bon principi, la Unitat de Ràngers
es va estructurar en patrulles. Primer però
cal dir que hi havia dues unitats: una per
a nois i una per a noies. Les patrulles dels
nois eren Falcons, Guineus i Fures, totes
elles amb nom d’animals. Les de les noies
ràngers s’anomenen Aloes, Orquídies i
Boiquínies, que eren noms de plantes.
Tot això canvia en poc temps i s’adopta
la coeducació i les patrulles passen a
ser mixtes. Els seu noms són Dàlmates,
Astors, Jaguars, Koales i Ocelots. El curs
79-80 es varien els noms de les patrulles, a
causa sobretot que a la unitat hi ha menys
minyons. Els noms que adopten són:
Xacals, Falcons i Guineus. El curs 85-86 es
forma de nou la patrulla Jaguars. El curs
88-89 es crea una cinquena patrulla i es

LEMA
Sempre a punt

recupera la patrulla Koales, que funciona
fins el curs 90-91.
El curs 88-89, amb l’adaptació a la nova
metodologia de Germanor Escolta de
Catalunya, les patrulles adopten crits i
lemes: Xacals, “Àgils i ferotges”; Falcons,
“Audaços i observadors”; Guineus, “Atents
i cautelosos”; Jaguars, “Ràpids i astuts”;
Koales, “Segurs i trepadors”. Les patrulles
també adopten colors i fins i tot s’arriben
a fer fulards de patrulla. Actualment hi ha
també cerimònies de patrulla on es poden
fer promeses de patrulla.
Durant els següents cursos funciona la
unitat amb quatre patrulles.
Amb el 30è aniversari i el projecte mitosi,
a l’AE Ushuaia-SKUES funcionen les
patrulles Xacals, Guineus i Koales i a l’AE
Òrcades-SKUES funcionen les patrulles
Falcons, Jaguars i Dàlmates. Amb el
reagrupament, es torna a l’ordre anterior:
Xacals, Falcons, Guineus, Jaguars...

EDATS
11 a 14 anys (> 1970-71)
12 a 15 anys (> 2001-02)

Tot allò que fa un raier
Antics llobatons acaben de pujar
Xacals, Falcons, Guineus i dos caps
alguns se n’aniran, això és normal
és llei de vida a dins el cau...
Si et portes malament
vint voltes al campament,
que si et queixes a la nit
a buscar aigua els caps han dit.
Tots els miralls,
confiscats,
ara fa aire, m’he despentinat!
Vine amb mi i t’ensenyaré
tot allò que fa un Raier.
Vine amb mi t’ensenyaré
tot allò que fa un Raier.
38 ja han passat
Tots sabem quin és el secret per
arribar
Escoltes de veritat. Escoltes de
futur. Escoltes d’Skues
Skues Sempre a Punt!
Vine amb mi i
t’ensenyaré ... (2)
Vine amb mi i trobaràs allò que és
desitjat
vine amb mi a caminar
Vine i veuràs pel que hem lluitat
per què volem ser una Unitat.
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RACONS | UNITAT DE PIONERS
2002

RACONS | CLAN DE RÒVERS

El color marró simbolitza la terra dels
boscos de la muntanya

Esforçar-se
sense esperar
res a canvi

12 |

El color vermell simbolitza la vitalitat de l’individu, les ganes
de conquerir, el color del foc que mai no s’atura, sempre en
moviment, inquietud i el repte. És també el color de les terres
vermelles de la muntanya (prop del cim).

Del servei a la
comunitat a la
implicació social
CREACIÓ
1969-70

En la primera etapa hi ha dues unitats:
Unitat de Pioners i Unitat de Pioneres.
Tot això canvia en poc temps i el curs 7374 s’adopta la coeducació i les patrulles
passen a ser mixtes. El noms de les
patrulles que funcionen al llarg dels
vuitanta i noranta: Ducs, Isards, Fures
i Llúdries. Amb la metodologia d’Acció
Escolta de Catalunya desapareix el sistema
de patrulles. S’aposta per donar més força
a la pedagogia del projecte, i la unitat
s’estructura en un treball en comissions,
en el marc de l’empresa.

2002

LEMA
EDATS
Res a mitges (> 1969-70) 14 a 17 anys (> 1969-70)
Sempre a punt (>1988-89) 15 a 18 anys (> 2001-02)
Res a mitges (> 2001-02)

Fins a la constitució de Germanor Escolta
de Catalunya, el progrés a Pioners
s’estructura en tres etapes: ensenya marró,
ensenya negra i ensenya negra. La promesa
escolta es fa a Pioners i coincideix amb
l’ensenya marró. El 89-90 ja amb la GEC,
s’adopta el progrés del mètode tradicional
de la secció unitària; dividint-lo entre
Promesa Escolta i Segona Classe. Són
dues etapes que tenen continuïtat a la
Unitat de Pioners, amb la Primera Classe
i el Cavaller Escolta. Actualment, amb el
mètode d’Acció Escolta de Catalunya són
tres etapes: cim del compromís, cim de la
responsabilitat i cim de la gestió.

CREACIÓ
1969-70

El seu naixement és difús, motivat per
les edats dels propis caps fundadors de
l’agrupament, tots menors d’edat. En els
primers documents es parla ja de reunions
de Clan, on participen també caps en actiu.
Per les característiques de la unitat, ha
tingut un funcionament intermitent, és a
dir, no tots els anys hem gaudit de ròvers.
Cada generació quan arriba al Clan
organitza la seva Colla, amb nom i
funcionament propi. A l’agrupament hi
hagut moltes colles: La Colla, Seattle,
Pòl·lux, Impeesa, Gilwell, Kènia, Sequoia,
6OM, Blancafort, Tramuntada, Trèvol,
Mafeking, Guaruba, Jídor, Kilimanjaro...
No hi ha cap criteri per a l’elecció del
nom, cada grup escull el seu. En la
metodologia de Germanor Escolta de
Catalunya s’elegeix un cap de colla entre
els membres. Amb la metodologia d’Acció
Escolta de Catalunya Catalunya els caps
realitzen el rol de guia o acompanyant i no
hi ha cap de colla.

LEMA
Fer Servei (>1969)-70
Ens impliquem
(>2001-02)

EDATS
17 a 19 anys (> inici)
18 a 20 anys (> 2001-02)

Fins a la constitució de Germanor
Escolta de Catalunya es pot dir que el
mètode és inacabat. És a partir de 1992
que s’impulsa el roverisme i és el Lluís
Coromines (Irbis Diligent) la primera
persona en ser investida ròver. Es crea el
Consell de Ròvers, que amplia el progrés
a totes aquelles persones que treballen
el seu Nord de Ruta, independentment
que estiguin a la unitat, al Consell
d’agrupament o fent algun tipus de servei.
Amb Acció Escolta de Catalunya el mètode
es limita només a l’etapa formativa a la
unitat. Les etapes són: fita de la formació,
fita de la descoberta i fita de l’experiència.
En els inicis es diu únicament Clan i els
membres eren claners. Posteriorment
passa a anomenar-se Clan de Ròvers.
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EDUCACIÓ NO FORMAL

Pedagogia escolta,
amb accent Skues
L’Agrupament Escolta Skues, en els seus cinquanta anys d’existència, ha posat
sempre en un lloc molt destacat la seva convicció en l’eficàcia del mètode educatiu
escolta. Ho ha fet, com tots els altres agrupaments, a la seva manera,
amb un accent particular.
És un accent característic que reconeix qui ha conegut
l’agrupament en diferents etapes, malgrat la lògica
evolució que ha tingut. Aquesta continuïtat en alguns trets
característics expliquen, en part, que Skues hagi tingut una
estabilitat notable i hagi pogut educar centenars d’infants i
joves, i ho segueixi fent amb la confiança i la complicitat de
desenes de famílies. Convé per tant aturar-se a examinar els
ingredients d’aquesta recepta d’èxit, i de la seva evolució.
L’escoltisme va tenir un paper de particular rellevància
durant el franquisme quan, al marge de les institucions i en
una situació de semi-clandestinitat, oferia un espai educatiu
que suplia algunes de les mancances de la pedagogia de
l’escola nacional-catòlica. A Catalunya, aquestes alternatives
es forjaven des de moltes opcions: l’escoltisme, és clar, però
també els moviments de renovació pedagògica a algunes
escoles, l’esplai, l’excursionisme, les joventuts obreres
catòliques, etc. Oferien espais per allò que no tenia l’escola
convencional: la pedagogia activa, el contacte amb la natura,
el compromís social, l’aprenentatge i ús corrent del català,
la coeducació de gèneres, o l’impuls de l’esperit crític.
El naixement de l’agrupament el 1969 és una expressió
més d’aquest moment d’eclosió a la darrera dècada del
franquisme, i que des de l’educació va abonar el terreny per a
l’arribada de la democràcia.

La construcció o interpretació del mètode es fa amb accent
propi: “El nostre va ser un agrupament que per tenir tan poc
coneixement i experiència inicial, ens vam anar formant
contínuament. A cada persona que coneixíem o a cada
persona que entrava i que havia tingut experiència prèvia,
li anaves enganxant tot el que podies. Allà on no arribava
tot allò que havíem après del boca orella o els llibres, que
per altra banda n’hi havia pocs perquè estaven la majoria
prohibits, ens ho inventàvem”[1].
Amb el canvi de règim, la pedagogia va ser un dels àmbits de
més extraordinària transformació. És un moment paradoxal
per a l’escoltisme català: d’una banda, la satisfacció de
veure que moltes de les eines pedagògiques, dels valors,
de les activitats que feia, s’escampen en activitats escolars
i extra-escolars, i arriben a milers d’infants de Catalunya.
De l’altra, una certa perplexitat i una necessitat de buscar
de nou les especificitats de l’escoltisme quan algunes de les
coses en les quals l’escoltisme és pioner (des de dormir fora
de casa fins a treballar en petits grups) esdevenen pràctiques
comunes i deixen de ser trets diferencials. Fer colònies, una
representació de teatre, conèixer cançons tradicionals, passar
temps a la natura o prendre responsabilitats dins d’un grup
són experiències que l’infant dels anys setanta vivia per
primer cop al cau; a partir dels anys vuitanta, cada cop hi ha
més infants que tenen aquestes experiències en altres espais,
en particular les escoles.

En la dècada dels 80 l’agrupament divergeix cada cop
més del sector majoritari dels agrupaments laics de
Catalunya, agrupats dins d’Escoltes Catalans, precisament
per la pedagogia. Aquest sector majoritari comença a
renunciar no només als símbols externs de l’escoltisme
(en particular, a l’uniforme i a gestos i pràctiques titllades
de ‘militaristes’, com ara pujar banderes als campaments
o fer cerimònies per fer explícit el progrés personal), sinó
també a elements estructurants de la pedagogia escolta.
Així, molts agrupaments deixen endarrere el treball en
petits grups fixes (sisenes i patrulles), un espai d’autonomia,
responsabilitat i apoderament de l’infant; el progrés personal,
començant per la pròpia promesa escolta, com a element
per posar consciència a la capacitat de l’infant de superarse i comprometre’s amb la societat; o bé les ambientacions
tradicionals que afegeixen un component de fantasia i
iniciació a les diferents etapes de la vida escolta, una menuda
cultura pròpia (els personatges del Llibre de la Selva, les
tradicions de patrulla, els tòtems, etc.). El trencament amb
l’associació Escoltes Catalans i la creació amb quatre altres
agrupaments de Germanor Escolta de Catalunya (1989) són
el resultat d’aquesta aposta pels recursos pedagògics propis
de l’Escoltisme, a vegades anomenat tradicional o fidel al
mètode de escolta, que expliquen en bona mesura el seu èxit
educatiu amb infants i adolescents.
Una altra aposta decidida de l’Agrupament és per les
activitats característiques de l’Escoltisme, en particular
per l’acampada i les sortides a la natura com a centre de
la vida de l’agrupament. El campament escolta, amb tendes
i instal·lacions fetes de llenya, amb un foc de camp (allà on
és legal i prudent), allunyat de les comoditats de la vida a
casa, és una experiència viscuda amb freqüència durant
l’any, i no una activitat ocasional més. Dins d’aquest model,
els caps de Skues han anat buscant maneres de fer una
pedagogia més conscient de les temàtiques de la societat que
els preocupaven a cada moment, com a part del compromís
social de l’escoltisme: la cooperació nord-sud, la lluita contra
la degradació mediambiental, l’arribada d’immigració de
fora d’Europa o el feminisme. Amb aquest afany, també es
cometen errors. El principal, potser, oblidar les eines més
senzilles i bàsiques de la pedagogia escolta –una educació
basada en la vivència – i utilitzar recursos més convencionals
en l’entorn escolar. Enlloc de posar consciència als
aprenentatges que els infants i joves treuen de la pràctica de
projectes, rutes, excursions i altres activitats, s’ha abusat del
recurs de dur a la muntanya cartolines, retoladors i elements
de material didàctic típic de l’aula per fer al campament
‘el joc de la solidaritat’, ‘el mural del respecte’, o ‘la dinàmica
del feminisme’.

L’aposta de l’agrupament per seguir posant al centre les
excursions i campaments, la vida a la natura i en petit grup,
les activitats més pròpies del mètode escolta, segueix essent
una pràctica revolucionària i a contracorrent, com ho va ser
el primer campament escolta organitzat per Robert BadenPowell el 1907 a l’illa de Brownsea, Anglaterra. Sortir dels
entorns còmodes i tecnològics, enfrontar amb recursos
limitats els rigors de la intempèrie, practicar una austeritat
de recursos i mitjans, tot això resulta en una vivència única i
diferenciada, amb un gran valor formatiu.
Fins i tot entre els agrupaments que fan una aposta de
mètode i activitats molt semblants, l’AE Skues ha mantingut
un caràcter propi durant dècades. Definit per l’autoexigència i
l’ambició de fer les coses amb un bon nivell d’esforç i qualitat,
aquest ‘caràcter’ col·lectiu ha permès que l’agrupament
hagi tingut una regularitat poc usual pel que fa a la seva
mida i continuïtat en el temps. Això repercuteix alhora en
una continuïtat i uns relleus que no són comuns en entitats
basades en el voluntariat com són els agrupaments escoltes.
D’aquesta manera, el reflex en la manera de fer dels caps de
l’educació i la manera de fer de Skues – donant importància a
la planificació, no estalviant esforços, buscant la qualitat – ha
permès anar perpetuant i corregint el model, i consolidar un
agrupament sense excessius daltabaixos organitzacionals
que tindrien conseqüències en l’educació escolta oferta a nois
i noies.
Per últim, potser sense una decisió conscient, val la pena
remarcar un punt en comú de l’escoltisme que fa l’AE Skues
amb la idea original de Robert Baden-Powell, que també
compartí amb el gran pedagog català contemporani seu,
Francesc Ferrer i Guàrdia: la coeducació de classes socials.
Situat en un barri frontissa entre Barcelona i l’Hospitalet
de Llobregat, l’agrupament sempre ha tingut una barreja
de situacions socials entre els seus membres, i ha estat
un espai de convivència i trobada de persones d’extracció
social diferent, vingudes de Sants, Santa Eulàlia, les Corts, la
Bordeta, Collblanc i més enllà. El cau, que ha combinat una
realitat bilingüe dels membres amb una aposta pel català
com a llengua comuna, va ser porta d’entrada i espai de
millora de la llengua catalana quan l’escola no ho podia fer.
Més endavant, ha ofert a famílies vingudes de lluny un espai
d’entrada a la vida associativa i a la societat catalana. Skues ha
romàs així lloc de trobada i coneixement, i no un cercle tancat
de persones del mateix tarannà.
Aquests són alguns dels ingredients de la fórmula Skues o
potser, més modestament, de l’accent que posa l’agrupament
al mètode escolta. Amb aquest accent, modificat al llarg
del temps però amb un fil de continuïtat notable, els caps
han educat generacions d’infants i joves. I així s’explica que
l’Agrupament Escolta Skues arribi als 50 anys no sota el signe
de la nostàlgia, sinó amb tota la intensitat, i amb els ulls fitant
a moltes més generacions
en el futur.

[1] Entrevista a Tomàs Adell
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FAMÍLIES

Les famílies,
un pilar
de l’agrupament
Les famílies i el seu rol, posicionament, suport, implicació...
són una part imprescindible per a l’agrupament. Pares,
mares, iaies i avis constants, pacients, confiats de deixar els
seus fills i filles en mans d’un jovent que tot just acaben de
conèixer. Disposats a llevar-se aviat els dissabtes per durlos al cau, a fregir croquetes a les 7 del matí, a rentar roba
impossible de rentar, a fer 600 quilòmetres en un dia per
veure els seus fills al campament, a fer pastissos i truites
per compartir amb tothom, alimentar caps famèlics els
diumenges de sortida d’agrupament… I també els pares dels
caps, veient com els seus fills i filles trien una afició que els
omple hores i hores d’un període molt determinant en la vida,
vespres de consell arribant tard, caps de setmana de sortida,
reunions inesperades… i les famílies sempre allà.
Quan l’agrupament comença a caminar, pares i mares veuen
tranquils com els seus fills i filles ocupen els dissabtes amb
activitats riques, educatives i engrescadores, plenes de valors
i sempre en contacte amb la natura. Als anys setanta les
activitats extraescolars no existeixen, als vuitanta encara
no agafen tanta volada com avui en dia, excepte els qui fan
pràctica esportiva. És fàcil arribar el dissabte al cau i veure el
passatge dins de la parròquia ple a vessar d’infants corrent i
jugant abans de sentir el xiulet dels seus caps que els criden
a formar. Pares i mares marxen durant tres hores tranquils
sabent que s’ho passen d’allò més bé, reunits o pels parcs
i carrers de Barcelona. Per a la gran majoria de minyons
l’escoltisme és, en primera instància, la seva única activitat
de lleure fora de l’entorn escolar, i les vivències al cau són
intenses tant per a ells com per a les famílies.
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Les sortides d’agrupament sempre serveixen per agermanar
tots els membres de la comunitat. Aquests diumenges on
les famílies arriben amb ganes de participar en gimcanes
i passejades amb minyons i caps i veure el campament
pulcrament muntat pels seus fills. Aquests diumenges ens
serveixen a tots per apropar-nos, per parlar amb aquell
familiar preocupat per si la seva filla es troba a gust després
de passar un temps dubtosa i amb alguna llàgrima abans
d’anar al cau cada dissabte: “La nena està contentíssima!
L’hauries d’haver vista ahir al foc de camp! És la més pallassa
de la sisena!”. O per parlar amb l’Akela per veure si de debò
es queda content cada vegada que girem cua i el deixem al
cau… o per saber si es renta les dents cada vegada que va
d’excursió… hi ha informes que diuen que en algunes ocasions
fins a 6 o 7 infants ho han arribat a fer!
Aix!! Quantes vegades deixen els seus fills i filles ben petits el
dissabte a la tarda amb una petita empenta a l’esquena dient
“Som-hi, noi, que t’ho passaràs bé!!” Marxar deixant-lo amb
una llagrimeta i amb el cor petit fins recollir-lo a dos quarts
de vuit veient que no ha parat de jugar i riure… i la setmana
següent tornant a patir fins que al cap d’un parell de mesos
s’emprenya perquè aquell dissabte no hi ha cau.

Els dies de famílies als campaments, aquelles experiències
que bàsicament serveixen per comprovar la capacitat de
patiment dels pares i mares quan, després d’estar set dies
sense contacte, després de passar unes hores jugant i dinant
tots junts, toca agafar el cotxe i deixar-la durant quatre o cinc
dies més mentre menja la pena de veure-la com es queda
enyorada en comprovar que tornem a marxar… Una manera
qualsevol de reforçar el múscul cardíac.

Sempre al costat
dels caps confiant en
el mètode escolta
Quants pares i mares han experimentat la sensació de “què
nassos estic fent portant el meu fill aquí?” quan veuen que
els fan formar en grans rotllanes i els tenen allà palplantats
mentre van passant per davant dels caps i els expliquem coses
que ningú més no pot sentir (“Què li deu estar dient?... no ho
sé, però l’infant s’està ben quietet!”). Poc a poc es va entenent
que no és una simple litúrgia per passar nivells d’experiència
i expertesa, per ser Màster de l’Univers. Poc a poc es va veient
que les cerimònies formen part d’un procés iniciàtic, que
són eines per ajudar-los a madurar i créixer com a persones.
És impagable veure els pares nouvinguts mirant els caps i
comentant “ostres, nena, aquell noi està plorant!! Si que posa
trist això de fer la promesa aquesta!”

En definitiva, 50 anys ajudant molts infants a ser més feliços,
a saber moure’s millor pel món que els envolta, però també
donant suport per educar els seus fills en valors i compartir
somriures. Quan passen els anys i els antics pares troben pel
carrer aquella cap que va ajudar la seva seva filla a aprendre a
lligar-se les sabates, a fer-se una motxilla o a ser més solidària,
més generosa i més crítica, els ulls brillen i les paraules que
surten van totes tenyides amb un to d’agraïment que no
es mostra en adjectius, sinó en la mirada. No hi ha millor
recompensa per a un cap que veure que la seva feina no ha
quedat en res, i no hi ha millor contrapartida per a una mare
que veure que el que va decidir per al seu fill li ha servit per
ser una millor persona, gràcies als de casa i als del cau!!
Donem les gràcies a totes aquestes famílies que han estat
sempre al costat dels caps confiant en el mètode escolta.
Especialment a una part significativa de pares i mares, que
dediquen hores per contribuir a la qualitat educativa del
projecte. Ja des del curs 69/70, les famílies juguen un paper
en la consolidació de l’agrupament. Junta de pares, comissió
de mares i pares, comissió de famílies… Tant és el nom i tant
és el compromís: venda de loteria, organització del sopar de
germanor, suport logístic a la bossa solidària, intendència de
campaments, arranjament dels locals…

| 17

SKUA | NÚM. 48

ESPECIAL 50è ANIVERSARI

ENTREVSITA

Els llibres Mans hàbils i Pistes
van ser la base de coneixement
per impulsar activitats
carnets de ràngers i pioners els vam
fer els caps i els vam picar a màquina.
A l’Estol vam fer servir els carnets de
DDE. La metodologia ròver es basava
en el nord de ruta, però hi havia una
dificultat de continuïtat per la manca
de caps.

“Per ser un bon escolta
has de voler ser-ho”
Entrevista a Tomàs Adell i Cadena (Barcelona, 1953) membre de la Patrulla SKUES
i cap d’agrupament al llarg de vint anys en dues etapes (1970-78 i 1979-88).
Membre de la Colla Desperta Ferro (1988-92).
Primer comissari de relacions exteriors de Germanor Escolta de Catalunya.
En aquestes quatre línies és impossible
descriure el que representa en la creació
i consolidació de l’agrupament, al llarg
de l’entrevista queda palès el seu paper,
donant a conèixer moltes coses prou
rellevants per entendre l’agrupament
avui, oblidades amb el pas del temps.

va néixer amb molt poca formació,
qualsevol experiència que coneixíem la
sumàvem i sinó ens ho inventàvem.

Comencem pel principi de tot...

La Patrulla SKUES va funcionar des
del 1965 fins el 1970. La vam formar
el Josep Illa, el Tomàs Adell, el Josep
Maria Alonso, el Francesc Belmonte i
l’Albert Pociello, que va ser el cap de
patrulla. Fèiem reunions i sortides,
primer d’un dia i, quan vam ser més
grans, de dos dies. Teníem l’uniforme
que marcava el reglament de patrulles
lliures. Les camises eren marró claret i
el pantaló caqui. El fulard de la patrulla
teòricament havia de ser caqui i blau
marí però La Tenda, amb les dificultats
de l’època, ens el va fer marró amb el
ribet blau-marí. Els carnets que fèiem

Com vas arribar a conèixer
l’escoltisme?
Hi arribem per casualitat, per companys
d’escola. N’hi havia un d’ells, l’Albert
Pociello, que va ser el primer cap de
patrulla, que havia estat minyó de
l’AE Pere El Gran, i ens va introduir
en el tema. Al mateix temps tots els
altres individualment havíem buscat
materials, llibres, fulletons... ja que a
tots ens captivava el seu aspecte extern
i el seu valor pedagògic. L’agrupament
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Com es va formar la patrulla SKUES?
Quant temps vau operar? El nom de
la patrulla surt de l’Escoltisme per a
nois...

servir eren els de Germanor de Minyons
de Muntanya-Boy Scouts de Catalunya.
Per la patrulla també van passar, amb
menor implicació, dues persones més:
l’Òscar Balada i el Jorge Arnau. L’any
que es va fundar l’agrupament també hi
van participar alguns minyons més.
Passem a parlar del mètode escolta
Com es construeixen els primers
mètodes?
Els mètodes evolucionen constantment.
La nomenclatura, el progrés, els
lemes... es basen en els mètodes de DDE
(Delegació Diocesana d’Escoltisme).
Tenim influència del mètode francòfon i
per altra banda elements de l’abillament
anglosaxó o del mètode original vist
a Catalunya fins els 60 i 70. Per a
nosaltres hi ha dos llibres fonamentals:
l’Escoltisme per a Nois i el Pistes. Els

Al llarg dels anys, es produeixen
puntualment debats sobre la
interpretació del mètode, amb
l’emergència de dos sectors: el sector
“floreta” i el sector “xapeta”. Va passar
dos cops: el 1972 el Rufí Hernanz i un
grup marxen a l’AE Foc i Espurnes a la
Parròquia de Can Mantega. El segon cop
que hi ha un debat semblant és el 1978
i llavors el que marxa sóc jo, després
d’una votació. En Jaume Pelejà esdevé
cap d’agrupament. En Xavier Pol em
crida per tornar un any després.
El carrer Begur està situat al que
ara es coneix com a Barri de BadalSants. Territori de frontera amb
Les Corts, amb Sants però també
amb l’Hospitalet de Llobregat. Un
dels reptes de BP en el seu primer
campament a Brownsea i després en el
desplegament del mètode escolta és la
coeducació de classes socials, afegit al
desenvolupament d’un model de país.
Certament teníem més influència
de l’Hospitalet que de Barcelona. La
catalanitat era un tema que teníem clar
des de la Patrulla. El que volíem era
portar-ho a la pràctica: les reunions de
pares i de minyons, el teatre al Nadal,
la descoberta de Catalunya a través de
les excursions, els campaments, etc. La
reconstrucció del catalanisme a través
de l’escoltisme va ser un dels factors
clau per a l’impuls del país a finals dels
setanta.

Les relacions institucionals
L’escoltisme introdueix la preocupació
per la cosa pública. Quina visió teniu
sobre la dualitat escoltisme i política?
Personalment em cridava la política
per motius familiars i de context. La
vivència de la política era molt forta a
la universitat, assistint a assemblees
i manifestacions, amb corredisses
incloses davant dels grisos. Vaig tenir un
fort debat intern i finalment vaig decidir
renunciar a la política militant i apostar
per l’educació a través de l’escoltisme.
Per altra banda, el salt de l’escoltisme a
la política és un fet raonable i lògic.
Com a carta de presentació i
comunicació, interna però també
externa, una revista. Com sorgeix la
idea de fer la Revista SKUA?
La idea de fer una revista la proposa
el Xavier Pol. Vam contactar
amb JM3, editor a l’Hospitalet de
Llobregat. Progressivament es van
anant regularitzant les seccions de
la revista. A l’editorial acostumàven
a ser punyents. Una vegada vaig ser
crític amb la FCEG i em van cridar a
una espècie de Consell d’Honor. També
fèiem entrevistes a persones rellevants i
d’interès per a la nostra acció.

Parlem una mica del que ha
representat ser cap a l’AE Skues
El cap de Skues té un ADN propi...
M’expliqueu que el nivell d’exigència,
de compromís, de millora contínua, de
temps dedicat, d’esforç, de compromís
de deixar-nos-hi la pell arriba fins el
darrer cap d’agrupament. Això no
m’estranya, perquè l’escoltisme em va
canviar la vida. També als meus fills.
Entenc que hi hagi tota una generació
de persones marcada per l’escoltisme de
Skues.
El fet de començar a ser cap se
simbolitzava en una cerimònia
amb certa polèmica i controvèrsia.
Simbòlicament s’ha de reconèixer que
era molt potent. Podries recordar en
què consistia i en què es va inspirar la
investidura de cap? I el nom de Colla
Companys?
Aquesta cerimònia és invenció meva,
com moltes altres coses que vam
dissenyar en aquella època. Ningú no
ens havia explicat com fer cerimònies
d’investidura de cap i tampoc no
n’hi havia llibres. Vam pensar en
simbolitzar-la amb la pedra, que recorda
que és una feina molt feixuga, molt dura
i que pesa i que hi has de dedicar moltes
hores, fer molts sacrificis i deixar de
banda altres projectes. I la bufetada
representa que no es va a fer de cap
perquè et reconeguin que bé que ho fas,
quin bon cap que tenim, sinó més aviat
el contrari, que l’únic que rebràs són
crítiques i vam pensar en representar
tot això amb una bufetada. La Colla
Companys funciona des del principi
i és la trobada de caps investits, que
decideixen qui s’investeix. El nom no té
res a veure amb el president Companys.
| 19
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Anem acabant amb les tres darreres
preguntes o reflexions...
Deixes de ser cap d’agrupament el
1988, dues dècades després de la seva
fundació. Un agrupament amb cinc
unitats obertes, un centenar infants
i joves, uns locals adequats, una
associació nova a la mida de Skues...
Tens 35 anys. Tota una vida dedicada a
l’escoltisme...
Sí. Vaig escollir dedicar-me a
l’escoltisme. Per mi ha sigut una de les
coses molt bones que m’han passat.
Estic molt content d’haver-ho fet.
Ha significat un reforçament com a
persona que fins i tot l’he fet servir
a nivell professional. No pots deixar
d’actuar com a escolta. Hi actues
sempre. Per a mi i per als meus fills. I
encara ara en parlem molt.
Què sentiu quan l’agrupament arriba
als 50 anys d’història?

ESPECIAL 50è ANIVERSARI

Quina creus que és la vigència del
mètode escolta en un món que no
s’assembla en res al de 1969? Dit d’una
altra manera, per què recomanaríeu a
les famílies apropar-se a un cau?
És evident que el món ha canviat
moltíssim. El mètode escolta també.
Evidentment no es pot aplicar el
mètode de 1907, per descomptat, si
bé el trobo encara útil. El trobo vigent
en els valors, en la promesa i la llei,
l’estima al proïsme, la natura i el
país, el treball en equip, la superació
personal. Aconsellaria a tothom que
portés els seus fills a un agrupament
escolta, mirant molt quin s’escull. Ara
hi ha molts esplais, cal saber que són
propostes diferents. Un agrupament on
hi hagi una promesa, que persegueixi
deixar el món millor que no pas l’hem
trobat, que siguin sincers amb ells
mateixos i amb els que els envolten.

Quin missatge li donaries als dos-cents
caps que han passat per Skues?
Els diria, d’entrada, que moltes gràcies.
Gràcies en nom propi i de l’escoltisme,
en nom de l’agrupament, en nom de tots
els minyons. Gràcies al temps dedicat,
pel temps que us ha robat l’escoltisme.
Però que alhora valorin que una mica
de recompensa sí que hi ha. La manera
de comportar-se, de dir les coses, de
treballar, és gràcies a les hores que
heu dedicat a l’agrupament. Gràcies
a tots ells perquè això ha permès que
l’agrupament visqui 50 anys… perdoneu
(moment d’emoció del Tomàs). 50 anys
són molts. No tota la gent pot dir que
ha participat d’un projecte de mig
segle. I per a un agrupament escolta
és moltíssim. I hem d’estar contents i
satisfets i oblidar les penúries, els mals
moments. Ser positius, molt curosos i
molt treballadors. Gràcies

Una gran il·lusió. Jo era dels que deia
que això no arribaria enlloc i que ens
fotríem una nata de cal déu. I que
puguem dir 50 anys és colpidor, és
engrescador, és una gran satisfacció.
És una feina molt pesada per a tots els
caps que han passat per aquí. Si podem
continuar cinquanta anys més, doncs
millor.

Podeu llegir l’entrevista completa a la web de
l’Agrupament www.skues.cat

En tots els anys que porta l’agrupament actiu hi ha certs aspectes que es mantenen al
llarg de la història, molts d’ells passen al cau, d’altres a les sortides o als campaments,
com la culminació del treball d’un curs. Un eix vertebrador de la forma de ser d’Skues.
Aquesta visió fotogràfica vol ser un reflexe de tots ells: compromís, sentiments, joc,
formacions, responsabilitat, diversió, aprenentatge, futur...
20 |
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EL NOM

Un nom original
per a l’agrupament
Si heu llegit articles anteriors d’aquest número de la revista, ja sabreu que en els
seus inicis l’agrupament va tenir altres denominacions i que finalment es va triar
SKUES com el nom definitiu. Molts sabreu també que és el nom d’un ocell,
però en podríeu dir quelcom més?
Un skua és el nom d’un ocell rapinyaire que troba els seu
hàbitat en costes i mar endins. De dimensions una mica més
grans que les d’una gavina, el seu vol és impetuós. Es mostra
actiu i enèrgic, incansable en les llargues travessies. Un
ocell ferotge i agressiu que respon amb vehemència, fins a
l’extenuació, a qualsevol atac que tingui com possible objectiu
les seves cries.
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Sabíeu que...
...un skua és també un jagger (ambdues
paraules de l’idioma anglès), és en català:
un paràsit, en castellà: un págalo, en
eusquera: un marikoi, en gallec: una
palleira i en francès: un labbe?

Ara bé, passant a una altra qüestió, no trobeu ben estrany que
ningú no conegui aquest ocell abans d’entrar en contacte amb
l’Agrupament? Certament, tot i que –com veureu–, la resposta
és prou lògica: skua és una paraula anglesa. Però és clar,
aleshores us preguntareu: com és que la Patrulla Skues va
escollir per al seu nom la denominació anglesa d’aquest ocell?
Respondre a aquesta segona qüestió necessita una mica més
de temps, però segur que al final ho tindreu tot ben clar.

...al món hi ha set espècies de skues
(Stercorarius skua, Stercorarius pomarinus,
Stercorarius longicaudus, Stercorarius
parasiticus, Stercorarius antarcticus,
Stercorarius chilensis i Stercorarius
maccormicki) i que de les tres primeres,
tot i que és força difícil, se’n pot trobar a
Catalunya?

En primer lloc, cal situar-nos a finals dels anys 60, quan es
va crear la Patrulla Skues; un moment en què no hi havia
Internet i els estudis d’ornitologia a casa nostra eren ben
escassos. En aquest context, la patrulla escolta lliure seguia
les ensenyances que es desprenien del llibre Scouting for boys
(Escoltisme per a nois), del qual n’és autor en Baden-Powell,
fundador de l’escoltisme. Doncs bé, en el capítol del llibre que
parla sobre les patrulles, es fa referència a tot un seguit de
noms d’animals que poden triar les patrulles, entre els quals
hi ha Skues. El fet d’escollir aquest nom, triat principalment
per la seva originalitat, donava un caràcter “oficial” a la
patrulla Skues, llavor de l’agrupament.

...amb el projecte Mitosi, que va suposar la
creació de dos agrupaments: AE ÒrcadesSkues i AE Ushuaia-Skues, aquests van
prendre el nom de dos llocs on hi nien
molts skues (Illes Òrcades, a l’oceà Atlàntic
―al nord d’Escòcia― , i Ushuaia, a
Argentina ―a l’extrem sud de
Sud-Amèrica―?
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EL CAU

El cau, punt de partida
dels projectes,
un espai de llibertat
Els espais són determinants per al desplegament del mètode escolta.
Sovint moltes entitats d’educació en el temps lliure pateixen per la manca o la
pèrdua dels locals. L’agrupament té la sort d’haver pogut desplegar la seva activitat
al llarg de 50 anys al mateix indret.

EL PRIMERS ESPAIS | 1969

ELS LOCALS ACTUALS | 1973

LES GRANS REFORMES | 1983-85

Els locals actuals de Càrites i
Alcohòlics Anònims són els
espais que cedeix la Parròquia al
grup d’adolescents per començar
l’aventura escolta el 1969. Al llarg
del primer estiu es procedeix a fer
els arranjaments.

A partir de l’any 1973 l’agrupament
se situa al fons del pati de
l’esquerra, abans del teatre. Són
els locals que fins el moment fan
servir Acció Catòlica. El cau de
la Secció de Raiers no existeix,
és pati. Els lavabos miren cap a
l’Escola Josep Tous. Allà hi ha la
porta d’accés al cau.

La Direcció de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
concedeix una subvenció de
306.713 pessetes per a realitzar
obres, que es produeixen entre el
1983 i 1985. En una primera fase
també es contempla la possibilitat
d’enderrocar tot l’edifici i fer–ne
un de nou amb més d’una planta,
fent fonaments nous, estructura
de ferro i forjats de formigó, que
en un principi hagués executat la
mateixa empresa que anava a fer
les obres del nou pavelló del JAC
Sants, si bé es descarta per la gran
inversió que suposa. Per tal de
rebaixar la despesa, algunes de les
feines menys tècniques les realitzen
el Clan i el Consell d’agrupament.
Es construeix l’ala nova del que ara
és el cau de Raiers i Pioners i els
dos lavabos, l’exterior i l’interior.
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NOU CAU PER AL CLAN
I EL MATERIAL | 1989

AMPLIACIÓ DEL CAU
DE MATERIAL | 2001

Amb la creació de la branca de
Castors el 1989 el cau de caps
passa a ser el de la Colònia. El
cau de Clan esdevé el cau de caps.
Amb aquestes noves necessitats,
el Clan s’instal·la a l’espai reservat
per al material al pis del mossèn,
al costat de l’Esplai Xiroia. Aquell
any també es fan obres menors, es
renova tot el sostre i el procedeix a
aïllar algunes parts afectades.

El 2001 s’acorda fer unes divisions
amb pladur al vestíbul del teatre
per tal de guanyar un local pel
material i també per ubicar el Clan.
D’aquesta manera l’Esplai Xiroia
gaudeix de tot l’espai al primer pis
i el material de l’agrupament resta
més a prop, integrat a l’equipament.

EL REPTE D’INNOVAR | 2019

Fa dues dècades de les darreres
reformes. El 50 aniversari és un
bon moment per impulsar un
nou projecte d’adequació dels
espais per als propers anys. Ens
cal implicar totes les persones
amb competències específiques a
l’entorn de l’agrupament (persones
paletes, pintores, decoradores,
electricistes, fusteres...). Som-hi!
Projectem el cau cap al futur.

PER QUÈ SÓN UNS LOCALS IMMILLORABLES?

Permeten desenvolupar
el mètode escolta a partir
de l’ambientació dels caus
―

Ajuden a fomentar
l’ordre, la neteja
i l’autogestió
―

Disposen del pati
per al joc i l’activitat
a l’aire lliure
―

Mantenen viva la història
i el llegat dels 50 anys
d’història
―
| 33
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PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL

CANÇONS

Una història
plena de cançons

Sempre més enllà
de les nostres
fronteres

Cinquanta anys de Skues és, sens dubte, també una història plena de cançons.
Us reproduïm quatre cançons composades (lletra i música) per membres de
l’agrupament amb motiu de diferents esdeveniments significatius en la seva vida.

El 1983 quatre pioners catalans participen
al 15è Jamboree Mundial que se celebra a
Alberta, al Canadà. Formen la patrulla Ós
Rentador, i dos d’ells són de Skues, Josep
Ignasi Gómez i Jordi Colomé.
Llavors l’agrupament és membre d’Escoltes Catalans, que es
crea nou anys abans agrupant tot l’escoltisme laic, i tan sols
en fa cinc que l’escoltisme català és reconegut oficialment
per l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM
en les seves sigles en anglès), junt amb tot l’escoltisme que
es fa a Espanya. El Jamboree del Canadà és el primer en què
l’escoltisme català participa amb ple reconeixement. Dos anys
després, la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG)
organitza el 3r Eurofolk a Torrebonica, prop de Terrassa.
És una trobada d’escoltes europeus i la primera gran acció
internacional de l’escoltisme català. Participen tres membres
de l’agrupament (José Antonio Tomás “Maño”, Ricard Garcia i
Josep Ignasi Gómez) en tasques d’organització. Passaran deu
anys fins que membres de l’agrupament participin de nou en
una trobada internacional.
L’AE Skues deixa Escoltes Catalans, agafa el repte de crear
el 1989 la Germanor Escolta de Catalunya (GEC) i perd la
condició de membre de la WOSM i en conseqüència el dret a
participar en trobades internacionals. Malgrat les limitacions
que comporta la no-oficialitat, les unitats fan campaments
a diversos camps escoltes internacionals: Gilwell Park
(Anglaterra), Kandersteg (Suïssa) i Wiltz (Luxemburg) per tal
de continuar educant, en la mesura possible, en la germanor
mundial de l’escoltisme. El 1991 Raiers i Pioners participen a
Noruega en una trobada local, a Kinsarvik, prop de Bergen.
La relació amb les altres associacions escoltes es normalitza
i la GEC és admesa com a entitat observadora de la FCEG. El
1995 un grup de raiers i pioners de la GEC formen part del
contingent de la FCEG al 18è Jamboree Mundial a Holanda.
És la Patrulla Esparvers, de la qual formen part Santi Caño i
Meritxell Gaspà com a membres de Skues. A més, dos caps de
l’agrupament van fer-se responsables del contingent català al
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Jamboree, Marco Schorlemmer i Montse Ballbé. Es reactiva
la participació en esdeveniments internacionals, i membres
del Clan Ròvers participen al 10è Rover Moot (Suècia, 1996)
i al 6è Eurofolk (Bèlgica, 1997). Al 19è Jamboree Mundial
(Xile, 1999) Ariadna Campos i Gemma Masó participen com a
membres de la Patrulla Coipús. També la Secció de Raiers fa
un intercanvi amb un agrupament escolta de Roma (1996-97).
El 2001 la GEC i Scouts de Catalunya es fusionen donant
lloc a Acció Escolta de Catalunya i es resol definitivament
l’impàs de no-oficialitat en assolir el reconeixement a través
de la Federació ASDE. Finalment, amb el nou estatus de la
FCEG per part de WOSM, i amb l’ingrés d’Acció Escolta com
a membre de ple dret a la FCEG, el 2003 Skues recupera la
seva pertinença oficial a l’escoltisme català. En aquest període
es participa a l’EuroJam a Bèlgica (2005), trobada prèvia
al Jamboree del Centenari. El 2007 la Unitat de Pioners va
a Kandersteg de nou. El 2012 Clara Navarro, Àlex Jornet i i
Sergi Bartra participen al contingent català de la Roverway a
Finlàndia. La Unitat de Pioners torna a anar a Luxemburg el
2015 al Mariscamp.
El 2018 les tres associacions rebutgen el procés de fusió de
l’escoltisme i el guiatge català iniciat deu anys enrere i Acció
Escolta pren la decisió d’abandonar la ASDE, si bé manté la
seva pertinença al moviment escolta mundial a través de
la FCEG.
Finalment, Fabian Mohedano, en la seva condició de diputat
al Parlament de Catalunya, accedeix a la presidència de
l’Associació Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya
(ANPEC) el 2016 i participa a les 7a i 8a assemblees mundials
de la WSPU a Suècia (2016) i Tailàndia (2018) respectivament.

COM UN GRAN ARBRE
Cançó regal a Germanor Escolta
de Catalunya en el seu primer
aniversari, 6 de maig del 1990
―

SKUES, REPTE ESCOLTA
Cançó del 25è aniversari de
l’agrupament, 1994

PAU AL MÓN!
Cançó del 40è aniversari de
l’agrupament, 2004

SKUES, SEMPRE A PUNT
Cançó del 50è aniversari de
l’agrupament, 2019

―

―

―

No us penseu
que potser és cosa d’atzar,
arrels amagades, terra apart
han triat un tronc comú
per gaudir d’un mateix i únic fruit que
ens donarà un nou alè
nou alè.

Plenes de dubtes i anhels,
petjades de bona amistat,
van emprendre un llarg camí,
ara de tot en fa uns quants anys.

Aquesta és la història d’un món perdut
on viuen infants d’indret desconegut.
Desperten i veuen un món sense pau
on la violència és la peça clau.

Del traç que varen deixar
nosaltres en som gran tresor
que guarda al seu interior
els bells records de la gent
i l’ànim de seguir endavant.

Però cada cop amb alegria
despertaran en un nou dia...

Fa mig segle ja, a la Lluna es va arribar
i un clam a la Terra: pau, amor i llibertat.
Ni mòbils ni Internet, tot això per
inventar,
l’Estaca i en Puff s’aprenien a cantar.

Som-hi tots,
cal fer créixer la llavor,
que la saba enfonsi l’amargor i
envaeixi nous lligams,
treballant un desig pel demà,
poder fruir d’un món millor,
món millor.
Sí, vull venir
a l’arbre més florit,
vull pujar
amb vosaltres a jugar,
vull sentir,
aquest joc que hem escollit és de profit.
Cap allau
marcirà el nostre esforç
de l’escorça fem-ne l’escalfor,
de les branques, la braó,
on les fulles prenguin la claror,
per veure-hi lluny, cal avançar,
avançar.
Sí, vull venir...
Fem ressò,
una veu i moltes mans
ens uneixen en un crit valent
que s’escolta per arreu,
és el clam de viure tot sabent
que seguirem un llarg camí,
llarg camí.
Sí, vull venir...
Som-hi tots...
...poder fruir d’un món millor,
món millor.

I seguirem alçant la veu
amb mots que el mateix cor sent
que pel cel vola un ocell
amb nom d’un fort sentiment.
Vetlles de nit vora el foc,
a cada fita un nou horitzó.
És el compromís sincer
que ens empeny constants vers el nord.
Mai no hem volgut oblidar
que sempre cal créixer d’arrel,
escoltant el més petit,
aprenent d’aquell més gran,
el repte escolta que ens uneix.
I seguirem alçant la veu...
I seguirem alçant la veu
amb mots que el mateix cor sent
que pel cel vola un ocell
amb nom de l’Agrupament.

No, no volem un lloc on només hi hagi
por,
portarem un sac ple d’il·lusió.
Jo t’ajudo a tenir... pau al món! (bis)
Ja n’hi ha prou de llàgrimes vessades,
infàncies destrossades i gent que tingui
por.
Però tots volem un món ple de color
on no hi hagi cap plor mirant a
l’horitzó.
Però cada cop amb alegria...
No, no volem un lloc on només hi hagi
por... (bis)

Neix a Sants-Badal un nou agrupament,
té nom d’un ocell ferotge i valent.
Camises de colors, primers campaments,
vetllades vora el foc, aprendre sempre
fent.
Lluny, anirem molt més lluny,
on faci falta i tots junts, del petit al més
gran,
riu avall, camí amunt,
deixarem aquest món millor de com l’hem
trobat,
estarem sempre a punt...
El cau va creixent, no paren les accions,
jocs a la ciutat, sortides i reunions,
la Bossa Solidària, a l’hivern un festival,
trobades i serveis, i un mercat fenomenal.
I avui en ple estiu, a l’any 2019,
s’escolten amb força, tant fa si molt plou,
són veus del Flamisell, que recorden un
passat,
gaudeixen del present i dels dies que
vindran.
Lluny, anirem molt més lluny...
– Ei gent! Que ja en tenim cinquanta!
(Rap)
– Som Skues, que tots els mals espanta.
– Que el 2 d’agost és el nostre aniversari!
– Som Skues i no hi haurà que ens pari.
– De compartir a implicar-se,
– fent progrés, passar d’etapa,
– pujant els cims, creuant muntanyes,
– verd i groc, els colors que ens
agermanen.
Lluny, anirem molt més lluny...
...estarem sempre a punt, sempre a punt.
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―
Va ser l’any 1992 quan la Zebra
Voluntariosa (Fina Gómez), antiga escolta
i mare d’una cap de l’agrupament, va
introduir Skues en les totemitzacions,
una tradició originària dels pobles indis
que es fan seva també molts agrupaments
escoltes d’arreu del món.

TÒTEMS

El Consell de Tòtem
de l’AE Skues us
anima a formar part
d’aquesta comunitat
d’arrels ancestrals
i de plena actualitat
avui en dia
Àliga Zelant

Pantera Pacient

Linx Assenyat

Serp Coral Impetuosa
Ossa polar Animosa

Koala Responsable

Ossa bruna Sensata
Ós kermode Constant

Daina Gentil

Esquirol Sincer
Dofí Atent
Ós Afable

Impala Tenaç

Tritó Sagaç

Ínia Responsable

La totemització és un compromís
voluntari mitjançant el qual la persona
s’endinsa en la cultura dels nadius de
Nord-Amèrica, pren consciència de
l’enorme riquesa de l’entorn natural
que ens brinda el món i s’identifica amb
un element de la biodiversitat (animal,
arbre, vent, constel·lació...) que ella
mateixa tria i amb el qual comparteix
certes característiques amb el seu
caràcter, físic i/o capacitats.
És a partir d’haver fet la Promesa
Escolta que la persona podrà totemitzarse. Per això, haurà d’escollir un padrí
del Consell de Tòtem de l’agrupament,
que serà qui guiarà la persona en aquest
nou camí. Quan arribi el moment que de
mutu acord considerin que la persona
té clar què significa i què comporta
totemitzar-se, el padrí explicarà els
treballs desenvolupats amb la persona
apadrinada i presentarà la corresponent
carta de motius al Consell de Tòtem de
l’agrupament.
Aquest Consell acceptarà la candidatura
i completarà el tòtem de la persona.
Això suposa triar-li com a cognom una
virtut de la qual la persona n’és un bon
exemple. El nom complet es comunicarà
a la persona en una cerimònia plena de
màgia i misticisme.
―

Linx Honest
Isard Cautelós

“Sóc un salvatge
i no puc entendre cap altra
manera de viure”
Aquest és un fragment del discurs que l’any 1885, l’indi Seattle, cabdill de les
nacions dwamish i suquamish, que habitaven el territori de l’actual estat de
Washington als EUA, va proclamar com a resposta a l’oferta del president nordamericà Franklin Pierce de comprar-los les terres.
Per a molts aquest és el discurs més bell que mai s’hagi
pronunciat. Parla de la mare Terra, de la germandat entre
els homes i la natura, de la bondat del salvatge i de l’esperit
depredador de l’home blanc, que oblida tot això i només
pensa en el seu propi benefici. És llegit en veu alta en ocasions
especials, com el Dia de la Terra i postula a l’indi Seattle com
una de les principals icones del moviment ecologista.
Falcó Perspicaç

Zebra Voluntariosa

Saiga Impulsiva

Tigre Afable
Llop Atent

Irbis Diligent

Llop Enginyós
Llúdria Servicial

Aquests són alguns del fragements més bonics:
“He vist milers de búfals podrint-se en les praderes,
morts a tret per l’home blanc des de trens en marxa.”
“La Terra no pertany a l’home, l’home pertany a la Terra.
Això ho sabem. Tot està lligat, com una mateixa sang uneix
cada família.
Tot està relacionat i cada cosa depèn de cada cosa.”
“Si contamineu la terra vindrà una nit en què morireu ofegats
entre els vostres propis residus.”
“Tracta la seva mare, la terra, els seus germans, el firmament,
com objectes que es compren i es venen com si fossin ovelles,
o boles de colors. El seu afany de domini devorarà la terra,
deixarà enrere només un àrid desert.”

Ós Ferm
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PLANETA SKUES

“El pas més important és predicar amb el
propi exemple, ja que el que vosaltres feu,
serà el que facin els vostres escoltes”
―Robert Baden-Powell

Anys i anys
de gent dedicada,
moltes gràcies!

223
CAPS
115
NOIES

La portada de la revista està representada per un 50 simbòlic i festiu, que se sostè
per una pedra que simbolitza el pes de la responsabilitat del cap escolta. Gràcies per
assumir la càrrega, el compromís, el risc, la dificultat. Amb el pas del temps només
es recorda la satisfacció, el gaudi i el plaer d’haver fet una bona feina.
Adela Pardillos
1960
Agnès Russiñol
1982
Agnès Sarlé
1987
Agustí López
1989
Aina Ayza		
1998
Aina Morera
1998
Aina Sanosa
1994
Alba Alias		
1980
Alba Campmany
1989
Alba Subirats
1988
Albert Monlleví
1982
Albert Pallach
1977
Albert Pociello
1953
Alberto Aguilera
1990
Alex Jornet
1992
Àlvar Barriocanal
1975
Llúdria Servicial
Amparo Prieto
1959
Ander Sevilla
1998
Andrea de Luna
1987
Andreu Garcia
1970
Anna Matilla
1993
Anna Morancho
1984
Antoñito Yut
1969
Ariadna Campos
1981
Ínia Responsable
Bea Ferrer		
1979
Beatriz Domingo
1994
Carla Llorca
1984
Carles Aragonès
1977
Carles Isaiz
1988
Carlos Robles
196?
Carme Espuny
1964
Carmina Almenara 1977
Carol Llana
1990
Clara Garcia
1998
Clara Múrcia
1988
Clara Navarro
1993
Claudia Fresia
1984
Clàudia Serra
1998
Cristina Lopez
1993
Cristina Murias
1994
Cristina Vilardell
1970
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Dani Morales
1994
Dani Rajmil
1984
Daniel Gimeno
1979
David Llorente
1969
David Moreno
1994
Dèlia Cobo		
1991
Elisenda Lleixà
1981
Eloi Gabriel
1970
Encarna Salazar
1950
Enric Vaquer
1975
Linx Assenyat
Enrique Velasco
1996
Èric Àlvarez
1988
Esther Casamajor
195?
Esther Torns
1953
Eva Nart		
1958
Fabian Mohedano 1975
Fèlix Marimón
1998
Fèlix Solà		
1957
Fernando González 1982
Francesc Belmonte 1953
(in memoriam)
Gemma Masó
1981
Ossa bruna Sensata
Georgina Ripollès
1975
Serp coral Impetuosa
Glòria Arenas
1950
Griselda Verge
1978
Guille Vaca
1979
Guillem Hoyo
1995
Helena Aymerich
1994
Idoia Sola		
1998
Ignasi Camps
1950
Ignasi Sardà
1954
Ignasi Soler
1953
Irene Pueyo
1984
Isa Castells
1982
Isaac Martin
1988
Tigre Afable
Isaac Sola		
1988
Isabel Cortell
1962
Isard Solé		
1986

Ivan Rivera
1988
Llop Atent
Jaume Ferré
1953
(in memoriam)
Jaume Figuera
1966
Llop Enginyós
Jaume Garriga
1960
[Titi]
Jaume Pelejà
1960
Javi Melero
1983
Jessica González
1984
Jessica Riba
1990
Joan Figuera
1965
Joan Gràcia
1986
Joan Jornet
1994
Joana Beltran
1959
Jordi Anguera
1962
[Toti] Ós Ferm
Jordi Àvila 1962
Jordi Bellmunt
195?
Jordi Bonet
1973
Jordi Fabregat
195?
Jordi Ferré
195?
Jordi Ferrer
1956
Jordi Figuera
1967
Jordi Vaquer
1974
Tritó Sagaç
Jordi Ventura
1957
Jorge Arnau
1952
Jorge Prieto
1961
Jose Antonio Padín 1961
[Toño]
José Antonio Tomás 1962
[Maño]
Josep Gabriel
1959
Josep Ignasi Gomez 1967
Josep Illa		
1952
Josep Maria Alonso 1953
Juli Pi, Linx Honest 1974
Júlia Beltran
1958
Júlia Hellin
1998
Laia Esteban
1981
Laia Marimón
1994

Laia Martínez
1998
Laia Masó		
1985
Laia Navarro
1996
Laia Reig		
1990
Lali Prat		
1972
Esquirol Sincer
Laura Latre
1980
Lina Boix 1960
Llúcia Abad
1959
Lluís Castro
1988
Lluís Coromines
1968
Irbis Diligent
Lluís Prats		
1956
(in memoriam)
Lluís Ruíz		
1971
Lluís Sans		
1980
Lluïsa Muñoz
1980
Lorena Gómez
1977
Saiga Impulsiva
Lorena Mitjans
1984
Luis Camacho
1994
Luis Sánchez
1952
Magda Yut
1974
Ossa polar Animosa
Maite Ferrer
1964
Marc Abril
1988
Marc Díaz		
1997
Marc Gilabert
1998
Marc Jornet
1988
Marco Schorlemmer 1970
Impala Tenaç
Marga Forns
1961
Mari Cruz Lera
1976
Ma Antònia Andrés 196?
Maria Castro
1983
Maria Josep Leon
1954
Maria Marín
1988
Maria Martel
1994
Maria Moragriega 1994
Maria Nunes
1953
Maria Pichin
1995
Maribel Español
1955

Marta Caixal
1989
Koala Responsable
Marta Calafell
1972
Marta Castells
1980
Marta Jiménez
1983
Marta Rodríguez
1996
Marta Solans
1999
Mati Ibàñez
1950
Mercè Tarrés
1981
Meritxell Aranda
1982
Meritxell Balagué
1974
Pantera Pacient
Meritxell Gaspà
1978
Isard Cautelós
Miki Izquierdo
1988
Mireia Fernández
1977
Mireia Martínez
1979
Mireia Mora
1982
Miriam Secall
1978
Mònica Pere
1993
Mònica Torralba
1994
Montse Alba
1970
Daina Gentil
Montse Espí
1944
Montse Figuera
1970
Montse Gabriel
1964
Montse Garcia
1971
Montserrat Ballbé 1967
Àliga Zelant
Montserrat Roger
1970
Narcís Argemí
1954
Neus Ballbé
1961
Neus Estrada
1983
Nil Sanosa		
1996
Núria Espriu
1994
Núria Jose		
1991
Núria Sanchis
1970
Núria Torralba
1998
Oriol Illa		
1973
Oriol Julve
1994
Oriol Prat		
1976
Oriol Timoneda
1984
Òscar Erta		
1976

108
NOIS

Òscar Giralt
1976
Falcó Perspicaç
Òscar		
1960
Cangur Tranquil
Paloma Cívico
1987
Pasqual Sola
1997
Patrícia Soriano
1981
Pau Illa		
1979
Pau Torres
1989
Ós kermode Constant
Pere Herrero
1974
Ós Afable
Pol Muñoz		
1997
Ramon Albareda
1952
Ricard Garcia
1965
Roger Martínez
1977
Rosa Maria Roldán 1961
Rosa Maria Sanchis 1958
Rufino Hernanz
1953
Samantha Cuesta
1985
Sandra Vidal
1998
Santi Caño
1977
Santi Subirats
195?
Sara Monlleví
1989
Sergi Barta
1992
Sergi Caixal
1984
Sergio Vaca
1983
Sheila Galan
1990
Simó Navarro
1998
Sonia Canelo
1974
Dofí Atent
Tània Pablo
1982
Teresa Sánchez
195?
Tomàs Adell
1953
Tomàs Navarro
1998
Toni Julià		
195?
Valentina Amaral
1997
Víctor Castro
1994
Víctor Pérez
1983
Xavier Anguera
1969
[Totito]
Xavier Pol		
1956
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El 1983 dos membres de l’agrupament participen per primer
cop en una trobada internacional escolta, el Jamboree del
Canadà. Posteriorment s’ha participat en l’Eurofolk’85, la
Ròver-Moot’96, el Jamboree’95 i 99...
En el seu 30è. aniversari, l’agrupament impulsa el Projecte Mitosi:
neixen l’AE Òrcades-SKUES a Sants i
l’AE Ushuaia-SKUES a Les Corts.
Després de tres cursos es torna a
reagrupar.

Des del 1965 fins el 1970 un grup de
nois, companys d’escola, s’introdueixen
en l’escoltisme i formen una patrulla
escolta lliure que pren el nom d’un
ocell: Skues

La Patrulla Skues decideix crear un agrupament escolta, i
així, el 2 d’agost de 1969 es funda l’AE Skues.
Comença el
curs 69/70
amb l’Estol de
Llops i la
Unitat de
Pioners. La
Secció de
Raiers (abans
Ràngers)
s’obre el curs
següent.

L’agrupament fa la seva activitat als locals cedits per la
Parròquia dels Dolors de forma ininterrompuda.

Inicialment en
uns espais
situats al pati
i després als
locals actuals,
al costat del
teatre i la
pista de
bàsquet

L’any 1982 apareix el primer número de la revista SKUA. En
total s’ha editat en 50 ocasions. Una publicació que, en bona
part, serveix per conservar la memòria de l’agrupament i
expressa la seva activitat al llarg de la història.

Poc a poc l’agrupament va configurant les seves activitats:
sortida d’agrupament (inici de curs i de passos), Festhivern
(abans Festival de Nadal), campaments de primavera,
Mercat de Calaf (ara MerkaNit), sortida d’agrupament
(final de curs), campaments d’estiu...
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L’agrupament participa activament en
la fundació d’Escoltes Catalans (1974),

L’escoltisme és un
mètode compromès amb la
realitat que
l’envolta. Al llarg
de la seva història
l’agrupament fa
servei de neteja i
reforestació de
boscos cremats,
recollida de
joguines i de
menjar, col·locació i manteniment
de caixes-niu,
recuperació
d’espais naturals,
etc.

de la Germanor Escolta
de Catalunya (1989)

i d’Acció Escolta de
Catalunya (2002).

El 9 de novembre de 2019, a Cotxeres
de Sants, es fa l’acte de reconeixement a les més de 200 caps que han
fet d’educadors a l’agrupament de
manera altruista. És gràcies al seu
voluntariat que l’agrupament ha
estat possible.

continuarà...
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ACTIVITATS | 50è ANIVERSARI
CAMINADA RÒVER | JUNY

Cinquanta anys són una data important, és per això que des de l’inici del
curs 2017-2018 hi hem estat treballant. El setembre de 2017 convoquem una
primera assemblea on assisteixen més de 40 persones amb diferents rols dins
l’agrupament. Allà es van idear els 5 projectes del 50è que finalment s’han dut a
terme. Dos anys de preparació han fet que tot allò proposat s’hagi pogut celebrar
amb èxit al llarg del 2019

La caminada Ròver, realitzada al juny,
on tant famílies com infants i caps
arribem al cim del Matagalls gràcies al
projecte realitzat pel Clan Beagle i en
col·laboració amb antics caps.
Tota una jornada d’esforç, activitat
física i repte tot simbolitzant els anys
que ha durat l’agrupament.

ACTE UNITARI | NOVEMBRE
L’acte unitari, realitzat al novembre,
que ha aplegat a antics de totes les
generacions de Skues, així com persones
i entitats amigues i implicades durant
aquests 50 anys. On s’ha fet un repàs de
la història de l’agrupament, del 50è i un
homenatge i reconeixement als caps i
fundadors de l’agrupament.

MERKANIT | MAIG
El Merkanit, celebrat al maig, que ha
servit per consolidar les festes del
nostre barri, donant força a la segona
edició de la festa major del Barri de
Sants-Badal, on hem gaudit d’una
paella popular cuinada per la COMPA,
hem fet cau al carrer per reivindicar el
dret a l’habitatge i un concert on han
assistit força consells d’Acció Escolta
de Catalunya, la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i d’esplais
i caus del districte Sants-Montjuïc.

L’agrupament
es manté viu

JOC DE CIUTAT | MARÇ
El joc de ciutat, realitzat al març,
que ens ha servit per reintroduir una
tipologia típica d’activitat d’agrupament
que s’havia perdut: conèixer, mitjançant
una gimcana, la ciutat de Barcelona i el
nostre entorn més proper. 8 activitats
distribuïdes per la ciutat i amb sorpresa
final al parc de l’Espanya Industrial. Tot
això per trobar els ingredients de l’elixir
de la vida eterna, per poder salvar a la
Maria de la maldat d’en Petri.

SKUA | NOVEMBRE
La revista Skua, una manera de
deixar per escrit la història, records i
trets identificatius de l’agrupament i
mantenir la tradició de la revista
més esperada de l’any, que ara teniu
entre mans.

En definitiva, el projecte “50è. aniversari de l’AE Skues” ha esdevingut clarament
una palanca per enaltir l’estratègia de l’agrupament i com a argument per fer un
salt de qualitat a l’entitat. Ha permès connectar el centenar d’infants i joves que
actualment són els protagonistes del projecte educatiu amb les més de dues-centes
persones (així com entitats) que, de manera altruista, voluntària i amateur, han fet
possible la viabilitat de l’agrupament al llarg d’aquests 50 anys.
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* Hi ha un salt númeric a la història de la nostra
revista i la Skua número 48 hauria hagut de ser
realment la número 47. Per tant, aquest especial
torna a ser la SKUA 48, que correspon al seu
número real.
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SKUA BOJA | ESPECIAL 50è

Acontenteu-vos amb el que hàgiu aconseguit i feu tot el possible per
conservar-ho. Mireu el cantó bo de les coses, i no pas el dolent. El camí
autèntic per arribar a la felicitat és fent feliç l’altra gent.
Deixeu el món millor que no l’heu trobat i, quan us arribi l’hora de la mort,
podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps sinó
que heu fet tot el que heu pogut.
Estigueu “Sempre a punt” per viure feliços i sigueu fidels sempre a la vostra
Promesa escolta –àdhuc quan ja no sigueu nois–.
El vostre amic,

Fragment del darrer missatge de Baden-Powell adreçat al jovent d’arreu del món,
trobat entre els seus papers després de la seva mort (8 de gener del 1941)
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