
Projecte BEQUES AL CARRER

1.Presentació de l’entitat

1.1 Dades de l’entitat 

Nom de l’entitat: Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines

Demarcació: Nord Occidental

Adreça: Parc Mas Duran s/n

Població: Cervera

Comarca: Segarra

Pàgina web: facebook.com/AEiGColldelesSavines
 
Adreça electrònica: colldelessavines@gmail.com

1.2 Persones responsables

Nom: Alba Bosch Duran        

Nom: Arnau Arfelis Diví 

1.3 Logotip de l’entitat
 



1.4 Breu història de l’entitat.  
 
ANY DE FUNDACIÓ: 1972 
 
L’Agrupament Escolta i Guia “Coll de les Savines” de Cervera va néixer fa 45 anys. Durant aquest 

temps ha dedicat als infants i joves una tasca educativa basada en les activitats en el lleure i el 
contacte amb l’entorn, que pretén acompanyar-los en la seva maduració i desenvolupament 

personal. 

Als inicis de l’Agrupament el nombre d’infants era molt reduït, però de manera progressiva ha anat 
augmentant, tant en nombre de participants com en nombre de caps voluntaris, esdevenint un dels 

agrupaments més nombrosos de la nostra demarcació i conseqüentment s’ha convertit en una 
associació intrínseca a l’activitat educativa i cultural cerverina.

 

Per coordinar les activitats de l’entitat, l’Agrupament s’ha organitzat des dels seus inicis en 
assemblees (Taules i Assemblees, mensuals i trimestrals respectivament.) on l’equip 

d’agrupament informa i presenta els punts a l’equip de caps. També es coordinen les activitats 
puntuals i específiques de les comissions i les conselleries.

 

Des de fa 3 anys hem recuperat la figura del responsable pedagògic, format per un equip d’entre 
dues i tres persones, i que vetlla per oferir recursos a les branques i tractar temes específics entre 

les relacións nens-nens, nens-caps i caps-caps. 
 
 

2. Presentació del projecte 
 
2.1 Necessitats observades
 
L’Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines de Cervera com a entitat educativa en el lleure 

treballa amb infants i joves d’entre 6 i 18 anys, amb la intenció d’educar-los seguint el mètode 

escolta i guia, per què esdevinguin persones conscients, critiques i actives envers la societat. 
La nostra feina es desenvolupa amb aquells infants i joves que s’apunten a l’Agrupament a l’inici 

de curs, ja que el nostre treball es anual. Aquest fet i les necessitats econòmiques de l’entitat 
(assegurances, material fungible, campaments…) ens porten a cobrar una quota anual a cada 

infant i jove que hi participa. D’aquesta manera ens adonem que, des de ja fa força temps, el 

treball que realitzem resta exclòs a una part de la població pel fet econòmic. 
 

Des de la nostra entitat, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, ja gaudim d’una convocatòria de 
finançament i d’ajuda a les famílies però aquesta subvenció no es segura ni cobreix el total del 

cost (quotes generals, quotes de campaments, sortides…). A més, el fet poc segur de rebre 

aquesta subvenció interna, no ens permet obrir places becades a altres infants i joves de la ciutat, 
des d’un primer moment.

 
Com a Agrupament, ens agradaria poder assegurar que tothom que ho vulgui pugui venir a gaudir 

de l’experiència de l’escoltisme i el guiatge, créixer personalment a partir del joc, gaudir de la 

natura convivint amb ella, aprendre a ser crítics… No volem que el fet econòmic sigui una barrera 
per participar d’aquest moviment. 

 



Per aquest fet, volem obrir una convocatòria per poder acollir des d’inici de curs a infants i joves 

amb risc d’exclusió social o amb situacions delicades a nivell econòmic. Pretenem aconseguir un 
projecte educatiu integrador en què tothom hi tingui cabuda des del primer moment.

 

2.2 Objectius principals del projecte
 

Apropar l’Escoltisme i guiatge a la ciutat de Cervera

Convocar beques per infants i joves que els subvencionin la totalitat de les activitats de l’entitat
Assegurar les beques abans de començar les activitats ordinaries de l’entitat

Facilitar l’entrada a l’entitat a infants i joves amb risc d’exclusió social o amb rendes econòmiques 
baixes

Fer de l’Agrupament una entitat més inclusiva i més arrelada a la realitat de la societat cerverina

 

2.3 Descripció de l’activitat/projecte a realitzar

 

Aquest projecte pretén posar solució a aquelles necessitats descrites en l’apartat 2.1. 

L’agrupament com a entitat educativa i inclusiva ha de poder fer front a les necessitats de tots 
aquells infants i joves que en vulguin formar part.  El cos d’aquest projecte es basarà en la 

obertura de quatre subvencions generals de curs per a quatre infants i joves. 
 

El projecte es desenvoluparà en tres fases. Primerament el que realitzarem com a Equip de Caps, 

serà una campanya de promoció i propaganda de l’escoltisme i guiatge a Cervera, i paralel·lament 
obrirem una campanya de subvenció de quotes. En aquesta campanya hi haurà les condicions i 

els mitjans de contacte amb l’entitat per respondre preguntes i ajudar a aclarir dubtes. 
Aquesta campanya començarà a inicis de setembre (juntament amb les escoles i la col·laboració 

d’aquestes) i finalitzarà el darrer cap de setmana de setembre, ja que serà quan es realitzin les 

inscripcions a l’agrupament, i per tant, tanquem el període ordinari d’inscripció. 
 

Si tot va bé, aquestes quatre beques estaran cobertes al moment de finalitzar aquest període 
ordinari d’inscripcions. En cas que no fos així, realitzaríem una segona activitat per tal de 

promocionar l’escoltisme i guiatge. En aquesta, el segon dia de cau, les branques de tot 

l’agrupament realitzarien la festa de “porta un amic al cau”. Aquesta jornada serveix per que 
infants i joves que no estan afiliats a l’agrupament, puguin venir, participar de les activitats i 

motivar-se per apuntar-s’hi. 
Aquest mateix dia muntarem una parada pels pares i mares que vulguin venir a preguntar i 

obrirem una segona tongada de beques amb el nombre de beques que no haurem omplert a la 

convocatòria del setembre. Amb tot, sempre tindrem clar que les beques van dirigides a infants i 
joves amb economies familiars baixes. Per tal d’assegurar aquesta situació, demanarem o un 

document d’acceptació de la beca menjador, o un extracte de la declaració de la renta o un escrit 
dels serveis socials, corroborant aquesta situació.  

 

Finalment, i si fos el cas que tot i la insistència i la feina feta, no es poguessin concedir les quatre 
beques per falta de demanda, el que faríem seria destinar els recursos rebuts a una activitat 

ordinària de l’Agrupament, activitat que detallem a l’Annex 1, ja que entenem que aquest no és 



l’objectiu principal del nostre projecte, encara que també promou la naturalesa inclusiva que volem 

atorgar-li a aquesta beca.

2.4 Descripció dels recursos necessaris (materials, humans i econòmics)

Tipologia de recursos

Recursos materials

• Cartells de propaganda de les beques

• Fulls d’inscripció d’infants i joves

• Material per poder realitzar el cau de “porta un amic al cau” (pilotes, corda, fulards….)

Recursos humans

• Equip de Caps de l’agrupament

• Equip d’Agrupament

• Recursos econòmics

• Allà on no arribi la subvenció demanada intentarem que arribi l’aportació de l’Agrupament. 

• Especificat tot a l’apartat 3, pressupost del projecte

Recursos econòmics

• Allà on no arribi la subvenció demanada intentarem que arribi l’aportació de l’Agrupament. 

• Especificat tot a l’apartat 3, pressupost del projecte.

2.5 Calendari de desenvolupament del projecte



Primer període d’acceptació de sol·licituds

Resolució i notificació a les famílies

Durant aquest període, i si no hem resolt tota l’oferta 
de beques, continuarà oberta la presentació de 
sol·licituds. L’Equip de Caps es reunirà i resoldrà 
l’acceptació sempre que hi hagi una petició.



 

3. Pressupost del projecte  
 
Si se’ns concedeix la beca, la remuneració aniria destinada a:

 
Matrícula del curs: (120€ /infant)

D’aquests diners, es destinen 90€  a les activitats ordinàries de cada trimestre (30€/trimestre), 

com gimcanes, berenars o excursions 
Els diners restants (30€), es destinen al finançament de material, manteniment de l’espai o 

despeses de formació de caps. 
 

D’altra banda l’Agrupament es faria càrreg de:

 
Activitats extraordinaries: 

Sortida d’Agrupament:(25€/infant) Sortida de cap de setmana en que participen tots els infants i 
joves de l’agrupament. S’ha de finançar l’habitatge, el transport, les dietes i el material. El preu no 

s’inclou en la matrícula del curs.

Campaments:(120€/infant) Segons l’edat, els infants i joves aniran d’acampada o de travessa 
durant 10 dies (7 dies en el cas dels més petits). En aquest cas cal finançar les dietes el material, 

el camp i tota la infraestructura necessària. El preu per infant tampoc s’inclou en la matrícula del 
curs

 

 
 

4. Resum del projecte d’entre 10 i 15 línies 
 
Aquest projecte neix de la necessitat de l’Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines de 
Cervera d’assegurar la participació en el si de l’entitat de tots aquells infants i joves que vulguin 

formar part de l’escoltisme i guiatge. 
Entenent que no tothom té les mateixes possibilitats per participar en les activitats de 

l’Agrupament, des del mateix, creiem que és molt important i necessari generar una ofeta de 

beques per tal de poder assegurar la participació a les activitats ordinàries de l’entitat a totes les 
persones que ho desitgin.

Volem que la nostra voluntat de ser inclusius amb tota la societat cerverina esdevingui una realitat 
i que la situació econòmica no sigui una barrera.

   



5. Fotocòpia del NIF de l’entitat 

Com que la nostra entitat te un abast nacional, nosaltres no partim d’un NIF propi com a 

Agrupament. Amb tot, estem registrats a la Paeria de Cervera com a entitat amb el número de 
cens 45.

6. Declaració de compromís de compliment de les condicions 

expressades per a l’atorgament de la col·laboració econòmica 

Els caps d’agrupament i per tant membres de l’equip d’agrupament, Arnau Arfelis i Alba Bosch, 

ens comprometem mitjançant la firma d’aquest document, a complir les condicions expressades 
anteriorment en el present, en cas que se’ns atorgui la col·laboració econòmica retorn social de la 

CUP Cervera. També ens comprometem a entregar les justificacions necessaries que se’n derivin. 
 



7. Declaració de les col·laboracions econòmiques o altres 

ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de 

comunicar les que s'obtinguin en el futur
 

Els caps d’agrupament, Arnau Arfelis i Alba Bosch, ens comprometem mitjançant la firma d’aquest 
document a comunicar les col·laboracions econòmiques o altres ingressos obtinguts si s’escau, 

per a la mateixa finalitat com serien les subvencions pel projecte de curs i les subvencions a les 
famílies de MEG.

De totes maneres especifiquem que la finalitat destinada a l’ajuda retorn social no és substitutiva 

de les anteriorment mencionades, sinó que les eixamplar i les complementa.  

ANNEX 1.

 

En cas que, com hem apuntat anteriorment, no poguéssim donar les vuit beques a infants i joves 
per poca demanda, destinaríem els diners sobrants de la subvenció a embellir i/o millorar una de 

les nostres activitats ordinàries com a Agrupament. 
 

Després de valorar entre tot l’Equip de Caps, hem cregut convenient que en el ca d’haver de 

destinar els recursos a una activitat ordinària de l’agrupament, seria interessant invertir en la Festa 
del Cau al Carrer. Aquesta és una festa en què tot l’Agrupament anem al centre de Cervera i 

realitzem les dues hores de cau al centre de la ciutat.  Aquest dia convidem a altres entitats a 
participar dels nostres actes i creiem que la millor manera d’invertir aquesta ajuda seria 

compartint-la amb altres entitats i també amb la ciutat de Cervera. 

Per fer més atractiva la festa i més oberta a tothom, contractaríem a un animador infantil o un 
clown per amenitzar la segona hora del cau. Pensem que una activitat com aquesta  pot ser 

inclusiva per tots els infants i joves que hi participin, siguin del cau, d’altres entitats, amics que 
s’han acostat…

Entenem que és una activitat que també farà apropar a la gent gran i als pares i mares dels infants 

i que per aquest fet revertirà directament a la societat cerverina.


