
Què és l’escoltisme?
És un moviment educatiu per a gent jove, auto-
governat, independent i no partidista, de base 
voluntària, obert a tothom sense discriminació, 
amb una finalitat i uns principis compartits i un 
mètode propi, i institucionalment estructurat. 

Baden–Powell 
L’escoltisme va néixer, com a activitat organitzada, 
a Anglaterra, de la mà de Robert Stephenson 
Baden–Powell, un militar de carrera que traslladà 
la seva experiència a l’exèrcit colonial britànic a la 
formació dels joves. El 1907 organitzà un primer 
campament, que és considerat l’inici de l’escol-
tisme, i el 1908 publicà Scouting for boys (Escol-
tisme per a nois), la base teòrica del moviment. 
Ben aviat van començar a aparèixer organitzaci-
ons scouts arreu del món.

Les Girls Guides
El moviment escolta, inicialment masculí, inte-
res sà des de ben aviat a les noies. Així, els primers 
grups femenins són de 1909.

Exploradores de España
L’any 1912 es va crear l’associació Exploradores 
de España, fundada pel capità Teodoro Iradier. 
El 1920, el govern espanyol va reconèixer com a 
única entitat membre del Moviment Scout Inter-
nacional els Exploradores de España i absorbí els 
altres grups que s’havien anat creant a l’entorn de 
l’escoltisme.

Cap al 1912, poc després de l’inici i de l’organitza-
ció de Baden–Powell, a Barcelona es crearen dues 
organitzacions a l’entorn de l’escoltisme. D’una 
banda, els Exploradores Barceloneses, creada 
pel capità Pere Rosselló i Aixet. Aquest grup, que 
interessà l’alta societat barcelonina, seguia el 
model anglès i va ser absorbit, el 1920, pels Explo-
radores de España. 

D’altra banda, els Jovestels de Catalunya, pro-
moguts pel republicà Ignasi Ribera i Rovira, amb 
una intenció catalanista clara. Aquest grup va 
tenir una vida curta.

El 1927 Josep M. Batista i Roca fundà l’organit-
zació Minyons de Muntanya. El 1928 organitzà 
un primer campament a l’ermita de la Salut del 
Papiol. El 1932 es crea la Germanor de Noies 
Guies.
 
Des de mitjan anys cinquanta, l’escoltisme català 
s’articula en tres nuclis dintre l’Associació Cata-
lana de l’Escoltisme (ACE), a causa de tensions 
entre laics i confessionals: 
—Minyons de Muntanya–Boy Scouts de Catalu-
nya: integra els agrupaments confessionals
—Boy Scouts de Catalunya: integra els agrupa-
ments no confessionals
—Delegació Diocesana d’Escoltisme: aplega 
agrupaments escoltes catòlics. Més endavant 
prendrà el nom de Minyons Escoltes.

Pel que fa a les noies, la Germanor de Noies Guies 
va mantenir una major continuïtat en el temps tot i 
que, finalment, també van aparèixer discrepàncies 
similars a les dels escoltes. En aquest cas, es van 
segregar els grups catòlics, que van crear Guies 
Sant Jordi. El 1977 es van fusionar els dos grups 
catòlics: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya. Els dos agrupaments del Prat formen 
part d’aquest grup. 

El 1977 es creà la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge, que uneix totes les entitats 
escoltes de Catalunya agrupant les associa-
cions escoltes i guies existents actualment a 
Catalunya: Minyons Escoltes i Guies de Catalu-
nya (MEG), Escoltes Catalans (EC) i Acció Escolta 
de Catalunya (AEC). L’any 1978, s’aconsegueix 
que l’organització internacional d’escoltisme 
reconegui l’escoltisme català. Actualment les tres 
entitats de la Federació Catalana d’Escoltisme 
estan en un procés d’unificació i creació d’una 
entitat única d’escoltisme català.

Exploradores de España del Prat
El 1928 es constituí al Prat una secció local dels 
Exploradores de España. Tenien local al carrer San-
tiago Rusiñol. L’entitat era exclusivament masculina 
i s’estructurava en seccions i grups seguint les direc-
trius de l’organització central. La primera sortida ofi-
cial del grup pratenc va ser la trobada internacional 
d’escoltes a Montjuïc, l’any 1929. La guerra acabà 
amb els Exploradores del Prat.

Pomells de Joventut
El 1921 es crearen els Pomells de Joventut del Prat, 
la secció local d’un moviment dirigit a nois i noies, 
fundat el 1920 per Josep M. Folch i Torres. El 1923 el 
govern de Primo de Rivera va dissoldre els Pomells.

Associació de Pares de Família
El 1935 es fundà l’Associació de Pares de Família, 
promoguda per un grup de pares i educadors catò-
lics, vinculats a la parròquia. Des del 1935 fins a l’es-
tiu del 1936, va tenir una important activitat cultural. 
Acabada la Guerra Civil va ser la primera entitat que 
va poder reiniciar l’activitat.

Les colònies d’estiu de La Seda
La Seda de Barcelona tenia un seguit d’activitats 
adreçades als treballadors i a les famílies. L’agost de 
l’any 1950 s’iniciaren les colònies d’estiu per als fills i 
filles dels treballadors. Amb els anys van adquirir un 
caire més excursionista d’apropament i de coneixe-
ment de la natura i van passar a ser mixtes. Les colò-
nies d’estiu van funcionar fins a inicis dels anys 80.

Les colònies de la Cooperativa  
Obrera de Viviendas 
La Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), cre-
ada l’any 1962 per un grup de treballadors del Prat, 
aspirava a facilitar un habitatge digne als seus socis i 
a donar-los serveis en tots els àmbits de la vida, des 
de l’educació fins al lleure. 

La COV va oferir als nens i nenes de l’escola de la 
Cooperativa l’oportunitat de fer vacances pagades 
a l’estiu. L’any 1968 es va arribar a un acord amb els 
propietaris d’una masia de Sant Hilari de Sacalm, la 
Gabarra, per a les colònies. Al cap de poc temps va 
quedar petita i es va haver de canviar per una altra, 
la Burgada. 

Coincidint amb el final dels Pares de Família, l’any 
1955, Valentí Vilà organitzà un grup de nois del 
col·legi San José de Calasanz. El grup es va conso-
lidar amb la denominació de Cors Valents, basat en 
les idees i l’organització del moviment escolta de 
Baden–Powell. El grup es reunirà en els locals dels 
Pares de Família (plaça de la Vila, cantonada amb 
Ferran Puig). 

Després d’uns inicis difícils, el 1957, els Cors Valents 
passen a Minyons Escoltes. L’estiu d’aquell mateix 
any es va fer el primer campament a Bigues i a la 
tardor es formen les primeres patrulles. Davant la 
impossibilitat de continuar al local dels antics Pares 
de Família, el grup es trasllada a un edifici, cedit 
per la Sra. Flora Riba, al c. Dr. Soler cantonada amb 
Enric Prat de la Riba. Inaugurat el 8 de desembre de 
1957, va ser la seu del grup fins al 1998. 

El 18 de gener de 1958 s’acorda adoptar el fulard 
vermell amb vora verda i el nom d’Anton Vilà (un jove 
mort el 1955 amb 23 anys). Es consoliden dues uni-
tats: els minyons i els llobatons. El 30 d’abril de 1963 
es reconeix oficialment la incorporació de l’Anton Vilà 
a la Delegació Diocesana d’Escoltisme. L’Anton Vilà 
tenia assignat un consiliari per als temes religiosos.

El curs 1966–1967 s’elimina la secció de minyons i es 
creen les unitats de ràngers i pioners. Durant el curs 
1973–1974 l’agrupament decideix, seguint les direc-
trius de Minyons Escoltes, van voler donar accés a 
les noies d’una manera progressiva. El curs 1975–

1976 s’assoleix l’objectiu de ser un agrupament col-
lectiu i mixt. El curs 1982–1983 l’Agrupament celebra 
el seu 25è aniversari. L’any 2007, el 50è aniversari i el 
2017 celebraran els 60 anys d’agrupament.

Els Cors Valents i l’Anton Vilà eren agrupacions de 
nois. Les noies, que no podien formar part d’aquests 
grups, van seguir el seu propi camí i van començar a 
organitzar-se de manera autònoma. 

Aquesta iniciativa va acabar portant a la creació 
de les Noies Guies, a mitjan anys 60. El grup anà 
evolucionant i creixent, de manera que l’any 1966 
les Noies Guies es constitueixen com a Agrupament 
Guia Sant Martí del Canigó. El 20 de febrer de 1968 
es produeix el reconeixement oficial dins del movi-
ment escolta de Noies Guies. 

Durant la seva primera etapa dins del règim fran-
quista, l’Agrupament estava sota el paraigua de 
l’església per poder dur a terme les seves activitats. 
El cau tenia assignat un consiliari que era la figura 
de referència per a les qüestions religioses i facili-
tava el desenvolupament del seu dia a dia. Però a 
finals de la dècada dels setanta el Sant Martí del 
Canigó deixa de tenir aquesta figura per passar a 
realitzar una activitat autònoma i sense presència 
eclesiàstica. Va ser un dels primers agrupaments a 
desvincular-se de l’església. 

El curs 1973–1974 entren nois a la unitat de pio-
ners i caravel·les. A partir d’aleshores, es permetrà 
l’entrada de nois a les unitats petites, de manera 
gradualment a totes les unitats i l’Agrupament 
esdevindrà mixt. El 1975 el grup va quedar marcat 
profundament per la mort d’una de les caps, Conxita 
Busquets. Per unanimitat, s’aprovà el canvi de nom 
de l’Agrupament que, des de llavors, porta el seu 
nom. També s’aprovà el canvi de nom de les unitats 
petites, que passaren a dir-se barrufets, tois i daines. 

A començaments dels anys setanta, els dos agru-
paments del Prat van intentar crear un únic agrupa-
ment mixt. Per aquest motiu es van produir diverses 
reunions entre els caps de l’Anton Vilà i del Sant 
Martí del Canigó, i es van fer intents de programar 
activitats conjuntes.

Aquests intents estaven en la línia del procés que 
estava treballant el conjunt de l’escoltisme català. 
Malgrat la bona voluntat i els esforços, no es va arri-
bar a cap acord i l’intent de fusió fracassà. 

Tot i no funcionar aquest projecte comú, sí que es va 
provocar que els dos agrupaments es convertissin 
en mixtos, que anirien pujant, a mesura que crei-
xien, en les diferents unitats. 

Els dos agrupaments escoltes del Prat pertanyen a 
l’organització Minyons Escoltes i Guies de Catalu-
nya. Aquesta associació s’articula a través de vuit 
demarcacions territorials arreu de Catalunya. El Prat 
pertany a la Delegació Baix Llobregat/Garraf/Alt 
Penedès, amb seu a Sant Feliu de Llobregat. Encara 
que els estatuts de Minyons engloben la totalitat 
dels agrupaments que formen l’entitat, cada cau 
té l’autonomia per desenvolupar la seva activitat i 
autodefinir-se. 

El principal òrgan de decisió interna és el Consell 
d’Agrupament. El Consell està format per la repre-
sentació de tots els caps de l’agrupament i per 
representants de Truc, la unitat formada pels nois i 
noies més grans del cau. 

Cada unitat té caps propis, que tenen funcions 
de formadors i responsables. Hi ha altres càrrecs 
organitzatius: secretaria, tresoreria, biblioteca, 
arxiu, responsable de material. Aquests càrrecs són 

voluntaris, solen tenir una durada d’un any i comple-
menten la feina d’un cap. 

Actualment, els dos caus del Prat funcionen de 
manera similar, tot i que mantenen diferències en 
alguns aspectes organitzatius.

Al llarg de l’any els caus fan campaments per Nadal, 
Setmana Santa i a l’estiu. En els campaments de 
Nadal i Setmana Santa acostumen a anar a cases 
de colònies, encara que de vegades els grups de 
nois i noies més grans s’inicien a fer petites rutes. El 
campament d’estiu es fa amb tendes, en un mateix 
terreny d’acampada o en diferents llocs tot fent ruta. 
Des del campament s’organitzen excursions. Cada 
campament disposa d’un eix d’animació, és a dir, una 
temàtica sobre la qual giren el conjunt d’activitats 
que es desenvolupen.
 
En els campaments, els intendents s’encarreguen de 
preparar els àpats. En els grups més grans els nois i 
les noies es preparen el menjar tot sols. Una gran rot-
llana per fer “L’hora dels adéus” posa el punt final del 
campament.

Dia del raid: El raid és una activitat del campament 
d’estiu que es fa en grups reduïts, sense els caps, tot 
i que estan sota la seva supervisió constant, localit-
zables i amb les necessitats bàsiques cobertes. Els 
més petits ho fan durant una tarda i els més grans hi 
poden passar tota una nit. 

Dia de supervivència: Els nens i les nenes han d’es-
pavilar-se per aconseguir menjar per passar el dia. 
Es tracta d’aconseguir menjar a canvi de fer feines a 
cases o establiments. En ocasions es dóna un petit 
import en metàl·lic, per si calgués comprar algun 
aliment.

Dia del revés: El dia comença al revés. Per esmorzar 
es menja el que tocava per sopar i així al llarg de tot 
el dia. 

Les olimpíades: Són un seguit de competicions 
esportives com ara relleus, llançament de pedra, de 
javelina, salt de llargada, entre d’altres

La vetlla: És la celebració de la darrera nit del 
campament. Es fan danses, balls, representacions, 
fotografies, etc. i un àpat informal i especial.

Els passos: És la celebració emotiva que marca l’inici 
del nou curs al cau. És el moment d’acomiadar els 
companys i companyes que abandonen l’agrupament 
i donar la benvinguda als nous caps, i quan tenen lloc 
els canvis d’unitat. És costum donar un record a tots 
aquells que fan el pas, és a dir, que canvien d’unitat.

Activitats de ciutat: Els agrupament participen en 
activitats de la ciutat, en especial amb les relacio-
nades amb el calendari festiu. L’Anton Vilà organitza 
el tradicional Cagatió, primer a la plaça de la Vila i, 
en els darrers anys, a la plaça de Pau Casals. Els dos 
agrupaments participen en el Carnaval, el Pratifolk, 
el Pratijoc, la Mostra d’Entitats i formen part de 
diferents comissions municipals: cultura popular, 
Consell Municipal de Joventut, Taula de Nova Ciu-
tadania, Comissió d’Entitats d’Educació en el Lleure, 
Carnaval, etc. També “surten” a la ciutat per acon-
seguir finançament per als campaments: per Sant 
Jordi, venen llibres i roses; i la resta de l’any, segons 
el calendari festiu, castanyes, pastissos i galetes, 
herbes, plantes i, fins i tot anys enrere recollien 
ampolles de cava. 

Els infants i joves de l’agrupament es divideixen en 
diferents grups, en funció de l’edat. Minyons i Guies 
estableixen unes categories i denominacions genèri-
ques, tot i que els agrupaments poden decidir i adop-

tar uns altres noms. Aquest és el cas de l’Anton Vilà 
i el Conxita Busquets, que hi fan petites modificaci-
ons. En el cas del Conxita Busquets, com a curiosi-
tat, el nom de Toi s’adoptà en homenatge a Conxita 
Busquets que tenia un gos amb aquest nom.

És refugi, lloc de trobada, espai per a la reflexió i, 
sovint, no és un espai endreçat i net, com reconei-
xen moltes generacions que hi han passat. El cau és 
el lloc físic de trobada de l’Agrupament. Les reunions 
tenen lloc el dissabte a la tarda. Al cau, s’hi fan acti-
vitats de tota mena, bàsicament de lleure, i s’hi pre-
paren les sortides, campaments i altres activitats.

El fulard: És l’element que identifica l’agrupament 
a què pertany un escolta o una guia. Cada agrupa-
ment té el seu fulard, amb uns colors que el carac-
teritzen i el distingeixen dels altres. 
—Anton Vilà: Fulard vermell amb la franja verda
—Conxita Busquets: Fulard blau amb la franja groga

La camisa: Molts agrupaments fan servir camises 
per identificar els membres de cada unitat. A la 
camisa s’hi acostumen a enganxar diferents insíg-
nies segons l’agrupament o organització a la que 
pertany, el país de procedència o altres elements. 
El color de les camises canvia a cada branca i tots 
els agrupaments de Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya porten els mateixos colors, tot i que, a la 
pràctica hi ha alguna diferència.

Els primers grups
A finals del segle XIX i inicis del XX l’afició per 
la natura, la muntanya i el coneixement del país 
es popularitza. D’aquest interès en participen 
científics, artistes i esportistes de l’època, i dóna 
interessants resultats en forma de guies, mapes, 
fotografies, històries locals, etc.

Els inicis de l’excursionisme organitzat a Catalu-
nya es remunten al 1876 quan un grup d’aficionats 
liderats per Josep Fiter, crea una associació amb 
voluntat científica, literària i artística. La societat 
adoptà el nom d’Associació Catalanista d’Excursi-
ons Científiques. El setembre de 1877 llogà un pis al 
carrer Paradís, 10, de Barcelona, local que continua 
sent la seu de l’entitat. El 1878 es crea l’Associa-
ció d’Excursions Catalana, una branca sorgida 
d’aquesta primera entitat, que pretenia impulsar 
l’excursionisme amb un esperit més contemplatiu 
de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i 
l’estudi de les ciències naturals. 

Centre Excursionista de Catalunya
El 1891, les dues associacions es fusionen i adopten 
el nom de Centre Excursionista de Catalunya. L’en-
titat ha dut a terme una gran tasca en el camp de la 
cultura i la ciència. Ha tingut seccions que han estat 
pioneres i referents en el món cultural del país, com 
la de fotografia o la de cinema amateur.

La Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
El 1931 es va fundar la Unió Excursionista de Barce-
lona, provinent de la fusió de diferents entitats de 
caire excursionista: l’Associació Joventut Excursio-
nista Avant, el Centre Excursionista Pàtria, la Secció 
Excursionista de la Penya Irònica, el Grup Excursio-
nista de la Unió Professional i el Grup Excursionista 
Isards. L’any 1933, s’hi afegí el Centre Excursionista 
Montseny. Des d’aquell moment es crearen seccions 
a diferents indrets, en alguns ca sos, procedents de 
grups anteriors. L’any 1933, s’adoptà la denominació 
d’Unió Excursionista de Catalunya, a la qual s’ad-
heriren les delegacions locals. 

Les primeres activitats excursionistes al Prat
A començaments del segle XX, les principals enti-
tats pratenques organitzaven excursions i algunes, 
com l’Artesà o l’Ibis, en tenien seccions. Aquesta 

línia era la que continuà l’Associació dels Pares de 
Família

Després de la Guerra Civil destaca l’aparició d’altres 
grups que incorporen l’excursionisme com a pràc-
tica esportiva. Aquest és el cas del Grup 4, impulsat 
per Jaume Codina Vilà, que als anys quaranta se 
centrava en quatre esports: excursionisme, futbol, 
escacs i tennis de taula.

El Grup Excursionista Avant (GEA) va ser una de les 
entitats pioneres dedicades en exclusiva a l’excur-
sionisme. Va estar activa, principalment, als anys 
quaranta i tenia com a centres d’interès el massís del 
Garraf i la comarca del Baix Llobregat. 

Cap al 1952 una colla d’amics aficionats a la muntanya 
fundaren el Centre Excursionista del Prat (CEP). El 
grup es reunia al local dels Pares de Família. Aviat, 
el CEP va entrar en contacte amb socis de la Unió 
Excursionista de Catalunya i van participar en alguna 
de les seves activitats. L’experiència va ser tan posi-
tiva que, el 1955, van dissoldre el CEP i van fundar la 
UEC del Prat. 

La primera sortida oficial de la secció pratenca, al 
massís del Montnegre, es va fer el febrer de 1955, 
compartida amb l’agrupament escolta Ramon Llull i 
l’agrupament Joan Maragall. El setembre de 1955 va 
tenir lloc el primer campament social, a Santa Maria 
de Cervelló.

Al llarg de la seva història, la UEC ha tingut mol-
tes altres seccions com: alta muntanya i escalada, 
investigacions i recerques espeleològiques, activitats 
subaquàtiques, bicicleta tot terreny, senderisme, 
turisme, etc. Una secció destacada va ser la infantil, 
batejada amb el nom de Josep M. Batista i Roca. 
 
L’entitat sempre ha posat molt d’interès en el vessant 
cultural, en especial a través de cursets i confe-
rències amb especialistes destacats de diferents 
matèries. En la dècada dels anys vuitanta, va ser 
molt rellevant l’activitat de la Secció d’Alta Muntanya 
i Escalada (SAME), cal destacar la participació de 
socis pratencs en expedicions com la de l’Annapurna 
(1984), Everest (1983, 1985), Saraghar (1982), etc. El 
gener del 2002, l’expedició formada pels pratencs 
Juan Domínguez, Josep Vallés, Claudio Arriaga i 
Pedro Rondón feren el cim de l’Aconcagua. 

A mitjan anys noranta, l’entitat creà un butlletí intern 
anomenat “Cota zero”, de curta vida, i la informació 
local es canalitzà a través del butlletí Excursionisme, 
de la UEC. Al llarg de la seva història, la UEC ha parti-
cipat de la vida cultural, esportiva i social del Prat. En 
diferents ocasions, els socis de la UEC han partici-
pat activament en festes del calendari festiu com la 
cavalcada de Reis o la confecció de catifes de flors 
per la festivitat del Corpus. Com a fet curiós, compo-
nents de la Secció d’Investigacions i Recerques Espe-
leològiques instal·laren pessebres en avencs, coves i 
pous de diferents indrets de Catalunya.

Entre els actes organitzats per la UEC que van tenir 
millor resposta de públic cal destacar els concursos 
de castells i figures de sorra que es van convocar des 
de finals dels anys setanta fins a principis dels anys 
noranta dins del programa de la Festa Major. Una 
experiència interessant, però sense continuïtat, va ser 
Prat Aventur, orientada a la que els escolars tingues-
sin un primer contacte amb l’escalada (1996 i 1997). 
L’activitat més popular és la caminada Transdelta, 
iniciada amb un gran èxit de participació el 2005, 
coincidint amb el 50è aniversari de l’entitat. 

L’entitat ha tingut, des que es va fundar, diferents 
seus socials. Als inicis, i durant un bon grapat d’anys, 
les reunions es feien en cases de socis. El 1973 va pas-
sar a un local del carrer Olot (actual carrer de Girona). 
Una de les estades més llargues, del 1975 al 1996, va 
ser al local llogat al carrer Mn. Cinto Verdaguer. A 
partir d’aquell any, l’entitat s’ha instal·lat en diferents 
espais municipals i des del 2005, a l’avinguda del 
Canal, 176, local compartit amb el Club Escacs Prat.
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AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIA CONXITA BUSQUETS

COEDUCACIÓ

ORGANITZACIÓ 
DELS AGRUPAMENTS

CAMPAMENTS

ORGANITZACIÓ 
EN UNITATS

UEC DEL PRAT
DE LLOBREGAT

ORGANITZACIÓ I
ACTIVITATS DE LA UEC

EL
CAU

ELS INICIS
DE L’EXCURSIONISME (1)

ACTIVITATS
DESTACADESAGRUPAMENT ESCOLTA I

GUIA ANTON VILÀ

INICIS DE L’ESCOLTISME
A CATALUNYA
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1
Robert Stephenson 
Baden–Powell (Anglaterra 
1857–Kenya 1941)

2 
Els germans Ezcurra 
Ezcurra, Luis (mocador 
vermell) i Teodoro (moca-
dor groc), membres dels 
Exploradores de España 
al Prat

3 
Colònies d’estiu de  
La Seda, l’any 1976 

4
Colònies d’estiu organit-
zades per la COV a  
La Burgada. Anys 70 

5 
Campament d’estiu a Sant 
Privat d’en Bas l’any 1964 
amb el consiliari, mossèn 
Josep M. Soler i Mercader. 

6 
Membres de l’AEiG Anton 
Vilà amb scouts del poble 
de Diegonefla a Costa 
d’Ivori. Estiu de 1993

7 
Mural pel 50è aniversari 
de l’AEiG Anton Vilà a 
l’antic local del cau, al 
carrer Dr. Soler.

8 
Membres de la unitat de 
caravel·les. La primera  
per l’esquerra és la 
Conxita Busquets
   
9 
“El Run Run de l’avionada”, 
acte organitzat a la masia 
de cal Nani com a protesta 
pel soroll dels avions. AEiG 
Conxita Busquets, anys 70  
 
10 
Unitat dels barrufets de 
l’AEiG Conxita Busquets. 
Nadal de 1994

11 
Campament d’estiu de 
l’AEiG Conxita Busquets

12 
Interior del cau de l’AEiG 
Anton Vilà

13 
Unitat de tois i daines de 
l’AEiG Conxita Busquets
  
14 
Cursa de sacs dels llops de 
l’AEiG Anton Vilà. Any 1985

15 
Campament de ràngers 
i noies guies de l’AEiG 
Conxita Busquets.  
Any 1998

16 
L’hora dels adéus com  
a cloenda dels passos  
de l’AEiG Anton Vilà.  
Curs 2006–07

17
AEiG Anton Vilà, 
caga tió a la plaça 
de la Vila

18 
Castanyada de l’AEiG 
Conxita Busquets, any 
2011

19
Ràngers i Noies guies  
de l’AEiG Conxita  
Busquets

20 
Llobatons i daines  
de l’AEiG Anton Vilà

21 
Excursió amb els Pares  
de Família

22 
Valentí Vilà, un dels 
fundadors de la UEC al 
Prat, a finals dels anys 50 

23 
Baldiri Xerta, Valentí Vilà i 
Antoni Joan Gili a la pica 
d’Estats l’agost de 1957 
 
24,25 
Excursio de la UEC, 
finals anys 50 
 
26 
Enric Lucas, tercer dret, 
de dreta a esquerra, va 
participar a la primera 
expedició catalana a 
l’Everest

27 
Expedició a Saragharar  
l’any 1982

28 
Rocòdrom instal·lat  
al CEM Estruch

29 
Membres de la UEC  
del Prat reben la Flama  
del Canigó. Sant Joan, 
1980 
 
30 
Excursió al cim del  
Possets el juliol de 1995

El Prat té una llarga 
tradició en el món de 
l’excursionisme i de 
l’escoltisme. Els dos 
moviments tenen 
moltes connexions 
en els seus orígens 
a la nostra ciutat.

L’exposició és un 
repàs de la seva 
història amb la UEC i 
els AEiG, Anton Vilà 
i Conxita Busquets 
com a protagonistes.

Informació 
de l’exposició
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110 metres
0 metres
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