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INFANTS I JOVES 

   10.00010.000
CAPS  

2.2002.200
AGRUPAMENTS

 +150+150
D’ABRIL DE 2017

29 i 30
UNA CIUTAT 

ENTREGADA

  Tàrrega

ACTIVITATS

250
UN GRAN 

ACTE CENTRAL

acte
TENDES AUTOCARS 

200
PERSONES

VOLUNTÀRIES

1.0001.000

L’any 1920, més de 8.000 escoltes de 34 nacionalitats es van reunir a Olympia, Anglaterra. Va ser 
la primera Jamboree mundial. Aquest 2017, més de 13.000 escoltes i guies de les nostres terres 
ens trobarem a Tàrrega el 29 i 30 d’abril: serà la Jamborinada. 

La Jamborinada és la trobada d’escoltes i guies més gran que s’ha fet mai a Catalunya. 
Més de 13.000 infants, joves i persones voluntàries compartirem a Tàrrega un cap de 
setmana d’activitats per prendre consciència que junts podem deixar el món millor de 
com l’hem trobat.

El projecte neix de la voluntat de celebrar una macrotrobada de tots els escoltes i guies de 
Catalunya, tal i com es fa arreu del món des del 1920 amb les trobades anomenades Jamboree. 
La Jamborinada està organitzada per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i compta amb la 
participació activa d’Escoltes Catalans i d’Acció Escolta de Catalunya.

La trobada serà la culminació d’un gran projecte que té com a objectiu aprofundir 
en la participació a través del mètode escolta i guia. Eduquem infants i joves per fer-
los protagonistes del seu creixement personal. Aprenem a participar de forma activa  
i compromesa per incidir conscientment al nostre entorn. Volem ser motors de canvi real en la 
construcció d’un món millor. Perquè som la força per moure el món.

JAMBORINADA

LA TROBADA

XIFRES

1
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En el marc del projecte, cada grup d’edat ha treballat uns valors i realitzarà activitats abans 
i durant la trobada a través dels personatges de la Jamborinada.

“La inversió positiva del temps”
Un virus que s’alimenta del temps mal aprofitat i que fa desaparèixer els planetes s’aproxima a la 
Terra. Preocupats pel fenomen els infants i joves escoltes i guies descobrexien la solució per eli-
minar-lo: invertir el temps en accions positives, estar disposats a ser “la força per moure el món”.

Jambo 

El Jambo és un explorador espacial que ha detectat que s’acaba el temps que invertim en accions per 
transformar el món. Per aturar aquest estrany fenomen demana l’ajuda a 5 personatges per tal de reunir 
a milers d’infants i joves el cap de setmana del 29 i 30 d’abril a la ciutat de Tàrrega durant la Jamborinada.

JAMBORINADA1

AMBIENTACIÓ I PERSONATGES

Martí
 
El Martí és el personatge que acompanya a Castors  
i Llúdrigues, el grup dels més menuts (de 6 a 8 anys). 

Té 7 anys i viu al camp. Li encanta la natura, les plantes i els animals. 
Té per mascota un conill de peluix que es diu Bru.

A través del Martí, els infants treballen la natura i la voluntat de cuidar 
l’entorn proper, alhora que aprofundeixen en la responsabilitat que 
té cadascú en aquesta fita compartida.

Carlota
 
La Carlota és el personatge que acompanya a Llops i Daines (de 
8 a 11 anys). 

Té 10 anys, és una apassionada de la lectura i estima molt la natura. 

Viu en un petit poble amb la seva família i sempre que pot passa el 
temps a l’aire lliure. Amb ella, els infants treballen la curiositat, la 
descoberta de l’entorn, l’amor per la lectura, etc.
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Kotake
 
El Kotake és el personatge de Ràngers i les Noies Guia (d’11 a 14 anys). 

Té 13 anys i fa poc que ha arribat a Catalunya. Si ser adolescent ja no 
és fàcil, per a ell, que acaba d’arribar i tot li és nou, ho és encara menys. 
Li costa relacionar-se amb normalitat i ha trobat un refugi al seu canal 
de Youtube. Com a youtuber, en Kotake se sent còmode explicant les 
seves intimitats als “Kotakis”, que és com anomena als seus seguidors.

A través del Kotake, els joves treballen la resolució de conflictes, la 
multiculturalitat, l’autoestima i aprenen a valorar la diferència 
sense jutjar-la.

Mariona   
 
 
La Mariona és el personatge de Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys). 

Té 16 anys, li encanta la fotografia i les seves amistats són molt diverses, 
cosa que li ha obert molt la ment.

A través de la Carlota, els joves treballen les desigualtats amb la idea 
d’obrir debats al voltant de l’homofòbia, la desigualtat de gènere, etc. 
i poden seguir-la a través de la seva pàgina de Facebook.

 
Nil
 
El Nil és el personatge que acompanya a Truc (a partir de 17 anys). 

Té 19 anys i és un apassionat de les curses de muntanya amb 
compromís social.

Li agrada compartir les fotos dels paisatges que recorre a través del 
seu canal d’Instagram, així com les seves inquietuds i les accions 
que fa per a transformar el món.
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La Jamborinada serà la culminació d’un projecte pedagògic que durant el curs els infants i joves, 
des dels seus agrupaments, han dut a terme acompanyats d’aquests personatges. Un treball 
d’educació en valors, de descoberta de la societat i de foment de la participació infantil que s’ha 
realitzat a través d’activitats plantejades en diferents guies didàctiques creades especialment 
pel projecte de la Jamborinada i adaptades a cada franja d’edat.

Coneixem els personatges

La Primera Guia d’Activitats de la Jamborinada presentava els personatges de cada branca: el 
Martí, la Carlota, el Kotake, la Mariona i el Nil. Tots ells havien rebut un missatge de l’explorador 
espacial Jambo, que els avisava que el temps del planeta s’acaba. Alguna cosa havien de fer!

LES GUIES DIDÀCTIQUES

JAMBORINADA1
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Fem sentir la nostra veu

La Segona Guia d’Activitats de la Jamborinada convidava als infants i joves a participar activament 
de la Jamborinada per fer sentir la seva veu i fomentant la coneixença entre membres d’altres 
agrupaments, companys i companyes d’aventura.

Som llavor de canvi  

La Tercera Guia d’Activitats de la Jamborinada proposava fer un taller de boles Nendo Dango. 
Aquestes     tindran un paper rellevant en l’Acte central del diumenge 30 d’abril, per tant, s’hauran 
de portar a la Jamborinada.
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Aparcament Sant Martí 
(carretera LV-2021)

Aparcament Av. de Josep 
Tarradellas / Acte Central 
Aparcament Av. Tarragona (C-14)
(davant de l'Esclat)

Aparcament C. de Maria Mercè 
Marçal
Aparcament C. del Raval de Sant 
Agustí (només arribada)
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CONCERT

Escola Maria Mercè Marçal
(C. de Pau Casals, 15)

Aparcament Espai Fassina 
(Estació Autobusos)
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ZONA SOPAR + VETLLA

Zona Can Colapi

Esplanada davant del CAP
(Av. de Josep Tarradellas)

   Zona C. de les Oliveres
   Zona C. dels Amics de l’arbre

          Centre Comunitari Silos Tàrrega 
         (Av. de Balaguer)

   Zona Av. de Fàtima

Plaça de les Nacions sense Estat

   Tret d’inici de la vetlla 
   Aparcament Espai Fassina 
  (Estació Autobusos)
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ACTIVITATS TARDA 

Esplanada de la Zona esportiva 

Parc de Sant Eloi 

        Zona Can Colapi 
        C. del Migdia oest
        Espai Reguer (Llera nord del riu) 
        C. del Migdia est

   Hort del Barceloní 
   (Plaça de Santa Tecla)
   Espai Reguer 
   (Llera sud del riu, c. de Joan Tous)
   Institut Manuel de Pedrolo
   (Av. Tarragona, 2)
   Institut Alfons Costafreda
   (Av. Tarragona, sn)

   Plaça de Josep de Calassanç
   Plaça del Carme (Pati)

   Plaça dels Àlbers
   Plaça Major
   Plaça de les Nacions sense Estat
   Plaça dels comediants
   Plaça de la Palla
   Plaça de Sant Antoni

   Ass. Alzheimer (C. Alonso Martínez, 11)

1 REGISTRE

Càmping Municipal
(Av. Tarragona, 313 / 
entrada per C. d’Antoni Secanell)

Institut Manuel de Pedrolo
(Av. Tarragona, 2)

ZONA ACAMPADA + DINAR

     Descampat càmping 
     (C. d’Antoni Secanell)
     Descampat càmping 
     (C. d’Antoni Secanell)
     Descampat càmping 
     (C. de Verdú)
     Descampat càmping 
     (C. de Verdú)

ZONA PERNOCTACIÓ 

Pavelló Poliesportiu 
(C. de Joan Brossa, s/n)
Carpa Zona esportiva
(Aparcament Zona esportiva)
Club Natació Tàrrega 
(C. de la Plana)

ESPAI FIRA + ACTE CENTRAL
Esplanada davant del CAP
(Av. de Josep Tarradellas) TRUCPiCRiNGLLiDCiLL
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   Berenar: 
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    (Descampat càmping, C. d’Antoni Secanell)

       Esplanada de la Zona esportiva
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L’Espai fira (dissabte de 10h a 14h) és l’activitat inicial de la Jamborinada on infants i joves podran 
participar de les activitats, tallers, jocs, xerrades i espais organitzats pel prop d’un centenar 
d’entitats de voluntariat col·laboradores. Tindrà lloc a l’Espai central (esplanada davant del CAP).

Seran entitats lligades a:

 » Foment de la natura i la muntanya i preservar el medi ambient
 » Divulgació científica
 » Foment de la cultura catalana
 » Treball sobre la immigració i el racisme
 » Foment de la pau i la resolució de conflictes
 » Treball de la desigualtat de gènere i la homofòbia
 » Foment del treball digne
 » Foment de nous models d’economia social
 » Treball al voltant de la imatge personal i les pressions socials
 » Foment i treball de l’ús de les TIC
 » Foment de l’emancipació juvenil

Les entitats participants oferiran una mostra representativa de la seva tasca i dinamitzaran 
activitats relacionades amb els temes que treballen, vinculats també a les temàtiques de l’eix 
d’animació de la Jamborinada.

Les col·laboracions d’aquestes entitats no es limitaran exclusivament a la participació de l’Espai 
fira, ja que es vol crear una xarxa de col·laboració prou extensa i forta que vagi més enllà de la 
Jamborinada, establint així uns vincles que permetin un aprenentatge, intercanvi i suport mutus.

La tarda de dissabte (de 16:00 a 19:30h) començaran les activitats amb els grups de branca 
(grups d’edat). 

Els Castors i Llúdrigues (de 6 a 8 anys) participaran en una gimcana a la zona del Parc Esportiu, 
relacionada amb la natura, dividida en quatre proves que hauran de superar per poder 
aconseguir les peces d’un gran puzzle que donarà pas a l’activitat final.  

Els Llops i Daines (de 8 a 11 anys) faran un bon grapat de jocs de coneixença abans de participar 
en una activitat on coneixeran el Llibre d’invents per fer un món millor, que ara mateix està 
molt trist i gris. Els infants hauran de retornar-lo a la vida amb les seves propostes i els seus 
dissenysd’invents per un món millor. Aquesta activitat es durà a terme al Parc de Sant Eloi. 

ESPAI FIRA

ACTIVITATS DE TARDA
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Els Ràngers i Noies Guies (d’11 a 14 anys) treballaran les desigualtats d’oportunitats, promouran 
la iniciativa personal i tractaran la resolució de conflictes (coneixent-ne alguns exemples) al seu 
pas per les quatre activitats que plategen els Racons dels conflictes. L’activitat tindrà lloc a la 
zona de Can Colapi.

Els Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys) realitzaran un conjunt de descobertes i tallers 
simultanis repartits per diferents espais. En aquests tallers i descobertes treballaran diferents 
aspectes relacionats amb les desigualtats: la discriminació de gènere, el quart món, les mino-
ries ètniques, el racisme i el medi ambient. Els tallers estaran realitzats per membres d’entitats 
implicades en cadascun dels temes o per talleristes independents. 

Els Truc (més de 17 anys) duran a terme també un conjunt de descobertes simultànies per dife-
rents places de la ciutat. En el seu cas treballaran temàtiques relacionades amb el món laboral, la 
xarxes socials i les relacions interpersonals, el capitalisme i la cooperació.

 
Un cop els infants i joves hagin sopat es donarà pas a les vetlles de nit també pensades per a les
diferents franges d’edat. 

Aquestes vetlles proposen des d’activitats dinamitzades per grups d’animació per fer ballar i can-
tar els grups dels més petits, fins a jocs de rol i concerts per als més grans. 

Totes les branques conclouran la jornada amb una activitat de Bona nit abans d’anar a dormir. 
Aquestes Bones nits seran activitats de reflexió curtes (de 15min.) relacionades amb les temàti-
ques tractades durant el dia.

El diumenge al matí d’11h a 13h tots els infants i joves es reuniran a l’Espai central (esplanada de 
davant del CAP) per celebrar un gran acte final on faran sentir la seva veu a través de la lectura 
d’un manifest participatiu elaborat per ells i elles. Serà l’altaveu per refermar que els escoltes i 
guies som LA FORÇA PER MOURE EL MÓN!

L’Acte central serà la cara pública i més visible de la Jamborinada. Damunt d’un gran escenari i 
un imponent públic de més de 13.000 persones es duran a terme les activitats de clausura de la 
trobada estructurades en quatre blocs: 

VETLLES DE NIT

ACTE CENTRAL
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Conclusió de l’eix d’animació
Viurem el tancament de la història del Jambo i dels cinc personatges que han acompanyat a les
branques durant tot aquest curs: el Martí, la Carlota, el Kotake, la Mariona i el Nil. Sabrem per fi 
si amb l’ajuda de tots els escoltes i guies participants a la Jamborinada haurem estat capaços de 
resoldre aquest mal que corre per l’univers i que provoca que el temps s’acabi.

Per ajudar en Jambo els infants i joves han fet boles Nendo Dango plenes amb els desitjos, som-
nis, reflexions i valors, que els escoltes i guies volen aportar per canviar el món i que duran a la 
Jamborinada. Són boles fetes d’argila segons la tècnica Nendo Dango que contenen llavors i que, 
més enllà de la trobada, s’utilitzaran en la reforestació de boscos gràcies a la col·laboració amb 
l’Agrupació de Defensa Forestal El Bruc.

 
Lectura del manifest

Representants dels agrupaments d’arreu de Catalunya, infants, joves i caps, pujaran dalt
l’escenari per fer sentir la nostra veu.
  

Acte institucional
Breus intervencions de representants de l’escoltisme i guiatge, així com també del
món institucional i social. 

La trobada comptarà amb la participació de Carme Forcadell, Presidenta del Parlament i presi-
denta d’honor de l’Associació Nacional de Parlamentaris Escoltes de Catalunya (ANPEC), Dolors 
Bassa, Consellera de Treball, Afers socials i Famílies, i Rosa Maria Perelló, Alcaldessa de Tàrrega 
i Vicepresidenta de la Diputació de Lleida.

Cançó de la Jamborinada en directe
 
Podrem veure els Mandràgora Reggae interpretant el tema de la Jamborinada “La força per moure 
el món”, per celebrar la vida amb una cançó i demostrar que som la força per moure el món. 

Un cop acabat l’acte, compartirem un dinar popular abans d‘emprendre el viatge de tornada a casa.
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Cançó oficial de la Jamborinada

“La força per moure el món”, Mandràgora 
Reggae

Tanco els ulls i torno a ser petit,
un infant que jugo i aprenc dels amics.
I amb només una guitarra
passo nits irrepetibles
plenes de màgia.

Un infant que poc a poc em vaig fent gran,
estimant la vida que he viscut al cau.
I em rebolco entre el fang.
El sopar serà més tard del que ens han dit els caps,
(però m’és igual).

OHOHOH
Celebrem la vida amb una cançó.
OHOHOH
Tots els fulards lligats travessaran el mar i 
les muntanyes.
Deixem el món millor de com l’hem trobat.
Ara toca gaudir aquest dia.

Tanco els ulls, recordo campaments,
històries d’amor perdudes al gorg.
Obro els ulls i ara sóc aquí.
D’arreu de Catalunya ens hem unit amb 
aquest crit.

Que passin els anys, que passi la por,
que passi l’ amor, també la tardor.
Seguiré portant el meu fulard com a bandera
i la motxilla plena d’històries secretes.

OHOHOH
Celebrem la vida amb una cançó.
OHOHOH
Tots els fulards lligats travessaran el mar i 
les muntanyes.
Deixem el món millor de com l’hem trobat.
Ara et toca gaudir el teu dia.
La força per moure el món, per canviar-ho tot.
A cada poble, a cada barri, juntes serem milers.
Milers d’ànimes vives, fulards alçats al vent.
Jugant per sobreviure. Aprenent perquè 
volem.

La força per moure el món, per canviar-ho tot.
A cada poble, a cada barri, juntes serem milers.
Milers d’ànimes vives, fulards alçats al vent.
Jugant per sobreviure.

OHOHOH
Celebrem la vida amb una cançó.
OHOHOH
Tots els fulards lligats travessaran el mar i 
les muntanyes.
Deixem el món millor de com l’hem trobat.
Podem tornar a cantar si ho necessites.

OHOHOH
Celebrem la vida amb una cançó.
OHOHOH
Tots els fulards lligats travessaran el mar i 
les muntanyes.
Deixem el món millor de com l’hem trobat.
Ara toca gaudir aquest dia.



L’escoltisme i guiatge és un moviment educatiu, juvenil i voluntari amb més de cent anys 
d’història, present a més de 160 països i amb més de 45 milions de membres, esdevenint el 
moviment de joves més nombrós del món.

La missió de l’escoltisme i el guiatge és l’educació dels infants i joves perquè esdevinguin 
persones responsables, actives i compromeses socialment. Per això situa l’infant com a 
autèntic protagonista del seu creixement i basa la seva proposta pedagògica en l’educació per 
a l’acció, l’autonomia i el progrés personal, en contacte directe amb la natura i amb el servei, el 
treball en equip i el compromís com a motor de transformació social per “deixar el món millor 
de com l’hem trobat”.

A Catalunya, l’escoltisme i guiatge implica més de 20.000 infants i joves que participen d’aquest 
gran projecte educatiu des d’un dels 200 agrupaments repartits per tot el territori català. Això 
és possible gràcies a la dedicació i el compromís de més de 4.000 caps o monitors/es que 
desenvolupen la seva tasca educativa i associativa des del voluntariat.
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SOBRE L’ESCOLTIME I EL GUIATGE3
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INFORMACIÓ PRÀCTICA4

Els i les periodistes que vulguin cobrir informativament la Jamborinada s’han d’acreditar 
prèviament enviant un correu a premsa@jamborinada.cat especificant:

Nom i cognoms:
Mitjà:
Correu electrònic:
Telèfon de contacte:
Dia i hora aproximada d’arribada:
Comentaris (si s’escau):

També ho poden fer de manera presencial a la Carpa de Premsa de l’Espai Central (esplanada 
davant del CAP de Tàrrega) presentant algun document que certifiqui la seva col·laboració amb 
un mitjà de comunicació. Aquest mateix espai és on s’hauran de recollir les acreditacions 
durant el cap de setmana.

Per a una bona organització, preguem que en la mesura del possible ho facin prèviament a 
través del correu electrònic.

Després de l’Acte central (a partir de les 12:30h aproximadament) hi haurà l’espai d’atesa a 
mitjans per part de de l’organització de la Jamborinada. Aquests faran declaracions i aclariran 
dubtes.

Joel Fortuny: 626 454 877
Anna Echeverria: 660 170 180
premsa@jamborinada.cat

ACREDITACIONS

ATESA ALS MITJANS

CONTACTE
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Organitza: Amb la participació de:

Amb el suport de:

Col.laboren:

www.jamborinada.cat

la força per moure el món

Tàrrega, 29 i 30 d'abril de 2017

JAMBORINADA @JAMBORINADA JAMBORINADA


