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Si no vols seguir rebent aquesta
revista a casa escriu-nos un correu a
comunicacio@escoltesiguies.cat
VERSIÓ DITIGAL

Recorda que sempre podràs llegir-la a
www.escoltesiguies.cat/publicacions

Tanco els ulls i recordo un campament amb més de 2.500 tendes.
I grans riuades d’escoltes i guies que omplen els carrers de Tàrrega.
I moltes rotllanes. I una gran llista d’entitats dedicades a millorar
la nostra societat. I un manifest, sí, elaborat pels infants i joves.
Un manifest sincer, compromès i dedicat a canviar el món. I, és
clar, la fulardada i l’Hora dels adéus més grans que segurament
s’hagin vist mai.
La Jamborinada ha estat molt gran, impressionant, inoblidable.
I explicar tot allò viscut durant el cap de setmana no és gens fàcil.
De fet, podríem dir que són més de 13.000 les Jamborinades
que ara formen part del record dels infants i joves, dels caps,
dels Minairons, de les persones tècniques i voluntàries de l’equip
Jamborinada, i de tots els col·laboradors, convidats, antics escoltes
i guies, ciutadans de Tàrrega, etc.
Precisament, aquesta il·lusió compartida per tanta gent és gran
part de l’èxit de la Jamborinada i un símbol de la força que té
el moviment. Perquè agrupar tanta gent no és senzill, però fer
coincidir diverses generacions d’escoltes i guies d’arreu del territori
per construir i fer funcionar un engranatge com aquest amb tantes
ganes... això és màgic!
La Jamborinada ens ha demostrat que un món millor és possible
i que aconseguir-ho depèn de nosaltres. Perquè som la força per
moure el món!
Ainhoa Huguet, Albert Sangrà, Ignasi Nani Llobera, Jaume Agustí, Jordi
Font, Marta Miarons i Núria Montanyà, membres de la Taula Executiva
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Notícies MEG
“Escolta’t!”, construint l’escoltisme i guiatge català
del futur

Després de les tres trobades simultànies del curs passat i de les dinàmiques
que es van dur a terme als consells, el 12 de març més de 200 caps de
la FCEG van participar a l’“Escolta’t!” per treballar i debatre sobre els
diferents blocs temàtics (ideològic, metodològic, formatiu i organitzatiu)
que serviran de base per construir la futura associació única d’escoltisme
i guiatge català. La trobada va esdevenir un punt d’inflexió en el procés
d’unitat per encarar el curs vinent el treball de conclusió i proposta
que culminarà amb un congrés amb la participació de tots els caps de
Catalunya. Un congrés que es dedicarà al treball, el debat, el creixement
i la construcció de l’escoltisme i guiatge del futur, unit i de referència en
diversos àmbits, que ofereixi una educació de qualitat i respongui a les
necessitats de la societat del nostre país.

“Som escoltes i hem vingut a Tàrrega a demostrar
que volem deixar el món millor de com l’hem trobat”
l a fo r ç a p e r m o u r e e l m ó n

El 29 i 30 d’abril, Tàrrega va ser l’escenari de la Jamborinada, la trobada
més gran d’escoltes i guies celebrada mai a Catalunya amb la participació
de més de 13.000 infants i joves d’arreu del territori. El punt àlgid de la
trobada va ser l’Acte central, en què es va fer palesa la força del moviment
escolta amb la lectura d’un manifest ple de compromisos que van elaborar
i llegir infants i joves en representació de tots agrupaments. En el text es va
fer referència als trets que fan únics els escoltes i guies, com l’autenticitat,
l’alegria, l’emoció, la màgia i el compromís. I es van deixar clares les seves
reclamacions com no fer servir tants cotxes i reciclar, rebutjar el sistema
capitalista, poder estudiar i treballar sense discriminació, no tolerar la violència de gènere i apostar per l’equitat en tots els sentits.

Èxit de participació en el tercer COFO de Primavera
Una seixantena de formadors dels equips de FOCA, FORMIGA I i formacions generals van assistir al Congrés de Formació (COFO) de Primavera
on van treballar sobre hàbits saludables durant les formacions, coherència interna de continguts, acompanyament emocional, gestió logística i
gestió del temps.
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Gran participació d’escoltes i guies a la manifestació #VolemAcollir

Les xarxes socials van bullir amb
fotos, vídeos i comentaris sobre la
participació d’escoltes i guies a la
manifestació #VolemAcollir de la
campanya Casa nostra, casa vostra
per exigir que es respectin els drets
humans i s’obrin les fronteres.
L’èxit del hashtag #ObrimElsCaus
en va ser la prova.

L’escoltisme i guiatge
català s’adhereix al
Pacte Nacional pel
Referèndum
Fa gairebé 90 anys que des de
l’escoltisme i guiatge català eduquem per l’estima, la preservació i la difusió de la nostra cultura, llengua i país. Treballem per
educar en valors fonamentals com
la justícia, la llibertat, l’esperit
crític i el servei. Com a moviment
democràtic, l’escoltisme i guiatge
català ha estat sempre compromès amb els drets i llibertats
del nostre país, i amb el dret a
decidir del poble català sobre el
futur polític del país. Ara com ara,
aquest compromís passa, entre
molts altres elements, per defensar de forma clara i ferma el dret
a decidir. Per això, i com ja vam
dir l’any 2014 amb la votació del
9N, entenem que la consulta és la
millor manera de conèixer l’opinió
de la ciutadania al voltant del
futur polític. Per aquest motiu,
la Federació Catalana d’Escoltisme
i Guiatge ens adherim al Pacte
Nacional pel Referèndum i animem
els agrupaments a signar el
manifest.

Notícies MEG
Reconeixen la tasca de l’escoltisme en el Gran
Concert per a les persones refugiades
L’11 de febrer es va celebrar al Palau Sant Jordi el Gran concert per a
les persones refugiades on Stop Mare Mortum, a través del discurs del
seu portaveu Toni Borrell, va reconèixer la tasca d’acció social col·lectiva
que du a terme l’escoltisme i guiatge, entre d’altres. “Som la ciutadania
i creiem que l’acció social pren sentit en l’acció col·lectiva, per això
fa molts anys que ens organitzem en moviments socials, en caus, en
associacions de veïns i veïnes, etc. Prenem el compromís d’estar vigilants a què totes les administracions garanteixin els drets humans i la
justícia social. Volem ser l’eina que extirpa el racisme, la xenofòbia, el
feixisme i la islamofòbia dels nostres pobles i ciutats, perquè estem convençudes que la diversitat és la nostra força i la nostra major riquesa.”

Posicionament de l’Escoltisme i guiatge català
sobre el Referèndum d’Autodeterminació

Disponible la guia
“Anem preparats” 2017
La publicació “Anem preparats”,
impulsada per la Direcció General
de Joventut, va actualitzar el mes
d’abril els seus continguts que es
poden consultar al portal Joves.cat.
Aquesta publicació de referència
per a entitats d’educació en el lleure,
ofereix diversos consells i informacions a tenir en compte a l’hora
de desenvolupar activitats de lleure
amb qualitat i de tenir cura tant de
la integritat de les persones que en
prenen part com del medi ambient.
El seu contingut no pot substituir
les orientacions en qüestions de
salut i de seguretat que facin directament les persones degudament
acreditades ni es pot considerar,
en cap cas, un text normatiu.

Estrena del videoclip “La
força per moure el món”
L’Escoltisme i guiatge Català contribueix a l’educació d’infants i joves
perquè esdevinguin ciutadans lliures, crítics i compromesos; motor de
canvi en la construcció d’un país i un món millor. Som un moviment
democràtic i l’educació per la pau és un dels nostres principis. Per això
mostrem el nostre compromís amb els drets i llibertats del nostre
país, i amb el dret a decidir del poble català sobre el seu futur polític.
L’Escoltisme i guiatge català reconeix i defensa el dret d’autodeterminació
del nostre país. Ens sentim interpel·lats per la convocatòria del
referèndum del proper 1 d’octubre de 2017, li donem el màxim suport
i ens mostrem disposats a cooperar amb les institucions del país per a
fer-lo possible. Alhora, fem una crida al conjunt de la ciutadania perquè
s’impliqui i participi en el referèndum: definir el futur que volem per al
nostre país és a les nostres mans.

Fem la Murga: Més de 100 escoltes rehabiliten pisos
a Barcelona i Lleida pel dret a un habitatge digne
Més d’un centenar d’escoltes han participat un any més al projecte
d’aprenentatge i servei La Murga que pretén sensibilitzar sobre el dret a
un habitatge digne i millorar les condicions de vida dels col·lectius en risc
d’exclusió social a través de la millora de les condicions d’habitabilitat dels
pisos. Hi han participat joves d’entre 15 i 18 anys i els seus caps durant 5 dies
convivint amb veïns i veïnes usuaris/es de Serveis Socials de Ciutat Vella de
Barcelona i el Casc Antic de Lleida, cooperant amb ells per millorar les seves
condicions de vida mitjançant la rehabilitació dels seus pisos i analitzant de més
a prop les arrels de la pobresa a les nostres ciutats i barris. La Murga compta ja
amb 21 edicions realitzades a Barcelona, i ja fa sis anys que es va engegar
una edició a Lleida.

A principis d’abril es va estrenar
el videoclip de la cançó oficial
de la Jamborinada “La força per
moure el món” de Mandràgora
Reggae. Aquest grup de Sant
Cugat del Vallès està format per
membres de l’AEiG Berenguer el
Gran i l’AE La Floresta, qui són
autors i intèrprets del tema oficial
de la Jamborinada després de
guanyar el concurs obert per a
compondre’l. Darrere d’aquesta
iniciativa es troba la Comissió
d’Activitats de la Jamborinada,
que va impulsar el concurs i ha
desenvolupat la idea original del
videoclip, realitzat per PocaBroma
produccions. L’Agrupament Escolta
i Guia Movi de Tous va participar
en el rodatge. La cançó és un èxit i
el videoclip ja suma més de 50.000
visualitzacions al Youtube.
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Coneixent...
L’ equip coordinador de la Jamborinada

D’esquerra a dreta: Lluís Abad, Catalina Parpal, Montse Palet, Bernat Celaya, Pol Llorca,
Maria Rosa Viladrich, Laia Laborda, Pere Noró, Anna Echeverria, Marta Miarons, Laura Solé,
Alba Coma, Laia Sales, Eloi Escolà, Lluís Nadal, Jordi Capell, Marta Vílchez, Martí Senserich,
Josep Maria Falip, Alba Tintó, Jordi Castellà, Víctor Segura, Ivet Eroles, Núria Montanyà, Marc
Martínez, Joan Salvadó i Pol Ruiz.

Personatges de la Jamborinada

D’esquerra a dreta: Nil (Jordi Cuesta), Jambo (Xevi Lozano), Mariona (Ivet Humà), Kotake
(Marçal Castán), Carlota (Tània López) i Martí (Arnau Xicoy). A sota, Pau Ricart il·lustrador dels
personatges.
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Reportatge

Som escoltes i guies,
volem canviar el món i sabem
com fer-ho

Text: Comissió de Difusió de la Jamborinada

El passat 29 i 30 d’abril Tàrrega va esdevenir l’epicentre de l’escoltisme català. Més
de 13.000 infants, joves, caps i persones voluntàries d’arreu del territori català i també
de Mallorca i el País Valencià vam fer realitat la Jamborinada, la trobada d’escoltes
i guies més gran que s’ha fet mai a Catalunya. Va ser un cap de setmana històric, on
no només es va visibilitzar la dimensió de l’escoltisme a casa nostra, sinó que també
se’n va remarcar el seu potencial transformador.
La trobada va ser el punt culminant del projecte de la Jamborinada, sintetitzat en el lema “la
força per moure el món”. Gairebé sense adonar-nos-en, durant
la Jamborinada aquesta frase
engrescadora es va transformar
en “la força que mou el món”,
una declaració que condensa
en ben poques paraules què és
l’escoltisme.
I és que precisament és això
el que vam demostrar al llarg
d’aquell cap de setmana: els
escoltes i les guies som la força
per moure el món, som milers
de persones que dia rere dia,

cau rere cau, dediquem el nostre
temps i energies a deixar el món
millor del que l’hem trobat tot
educant infants i joves a través
del mètode escolta i guia, des del
voluntariat i el compromís, amb
la mirada posada en la transformació social.

Contactant amb
compromesa

gent

A principis d’aquest curs, els
escoltes i guies de Catalunya
vam conèixer el Martí, la Carlota, el Kotake, la Mariona i el Nil,
cinc infants i joves que havien
rebut un missatge misteriós de
part d’un viatger espacial enig-

màtic, el Jambo. Va ser ell qui
els va advertir que havia detectat un mal que estava campant
per l’univers tot alimentant-se
del temps mal aprofitat, i que
s’estava apropant a la Terra. Per
tal de fer front a aquesta amenaça calia reunir una munió de
persones compromeses, disposades a moure el món. Va ser així
com cadascun dels protagonistes va fer arribar a tots els Castors i Llúdrigues, Llops i Daines,
Ràngers i Noies Guia, Pioners i
Caravel·les i Truc del territori la
crida d’en Jambo: calia que ens
trobéssim tots a Tàrrega l’últim
cap de setmana d’abril!

Guió: Salvador Grané / Il·lustració: Arnau Solà Vila

Reportatge
Ara bé, a Tàrrega no hi vam arribar amb les mans buides, sinó
que l’esperit de la Jamborinada va
planar durant els mesos que van
precedir la trobada. Els escoltes i
guies vam rebre tres dossiers amb
propostes educatives per aprofundir en diversos aspectes de la
trobada, especialment pensats
per a cada branca i amb la voluntat
que infants i joves fóssim protagonistes actius de l’esdeveniment
més important de la història de
l’escoltisme a Catalunya.
Mentre els escoltes i les guies
comptàvem els dies que faltaven per la data assenyalada,
un equip de més de cent persones feia prop de dos anys que
s’havia proposat fer realitat allò
que mai havia succeït abans: que
tots els escoltes i guies de Catalunya compartíssim un cap de
setmana plegats, mostrant a la
societat la vàlua de l’escoltisme
com a proposta educativa i afermant el sentiment de pertinença
a un moviment d’abast mundial
entre els participants. Aquest
equip motor va comptar amb el
suport incondicional de la ciutat
de Tàrrega, que des del primer
moment i sense cap mena de
reserva es va comprometre amb
un projecte que implicava doblar
la població de la ciutat durant
quaranta-vuit hores. A més, a
aquesta mescla calia afegir-hi el
miler de persones voluntàries
d’arreu del territori, escoltes,
antics escoltes i gent completa-

ment aliena al moviment que
des de força setmanes abans de
l’esdeveniment va oferir el seu
temps, les seves habilitats, els
seus coneixements i el seu esforç
per tal que la Jamborinada fos
un èxit i tot el previst es desenvolupés amb normalitat.

Un cap de setmana històric
El 29 d’abril al matí, més de 200
autocars van arribar a Tàrrega, i
la capital de l’Urgell va començar
a omplir-se de fulards i camises
de color taronja, groc, blau, vermell i verd. A poc a poc, la zona
d’acampada va anar prenent vida
a mesura que s’hi aixecaven més
de 2.500 tendes, i l’Espai fira va
ser un esclat d’alegria quan es va
comunicar que tots els participants ja havien arribat a Tàrrega mentre la cançó “La força per
moure el món”, de Mandràgora
Reggae, sonava per primer cop i
els fulards començaven a voleiar
al vent.
Va ser precisament a l’Espai fira
on es va començar a palpar la
magnitud del teixit associatiu i
de base voluntària del país. Els
participants van tenir ocasió
de conèixer de prop més d’una
cinquantena d’entitats, associacions i organitzacions que també
treballen per crear un món millor
des de tota mena d’àmbits. Cada
entitat va oferir petits tallers i
xerrades introductòries a la seva
activitat, adaptades a les diverses

franges d’edat dels participants.
L’objectiu d’aquesta col·laboració
era crear i estrènyer vincles,
fomentant la creació d’una xarxa
de col·laboració forta i extensa,
que anés més enllà de la Jamborinada.
Després de dinar, la Jamborinada
va començar a inundar els carrers
de Tàrrega: els Llops i Daines van
creuar la població acompanyats de
gegants, gralles i tabals en el seu
camí al Parc de Sant Eloi, mentre
els Castors i Llúdrigues, Ràngers
i Noies Guia, Pioners i Caravel·les
i Truc ocupaven diversos espais
del centre urbà per dur a terme
les activitats de tarda. Essencialment, aquestes activitats estaven
centrades en els temes principals
de l’eix d’animació que cada branca havia estat treballant durant el
curs —el respecte per la natura,
el foment de la cultura, les migracions i els conflictes culturals, les
desigualtats socials i de gènere,
així com el capitalisme i els seus
efectes sobre les relacions laborals—. Però també van ser una
ocasió inigualable per generar
espais de coneixença i intercanvi
entre infants i joves d’arreu del
territori.
Havent sopat, el neguit dels
participants per conèixer com
serien les vetlles de nit omplia
l’ambient. Precedides d’activitats
que continuaven desplegant l’eix
general de la trobada, les vetlles
van omplir els espais de música,

Paraula d’Scout · Bada i Soler
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Tàrrega

2.500

154

TENDES

13.000

UNA CIUTAT
ENTREGADA

ENTITATS
COL·LABORADORES

ZONES
D’ACTIVITAT

1.000

MINAIRONS

de llum i d’escoltes i guies disposats a compartir alguns dels
moments més memorables del
cap de setmana, segons explicaven ells mateixos.
El segon dia de la Jamborinada
començava aviat i amb energia:
finalment es resoldria el misteri
que havia portat més de 13.000
infants i joves a Tàrrega, però primer calia reunir-se amb el Martí,
la Carlota, el Kotake, la Mariona
i el Nil, i després trobar-se amb
el Jambo per posar en marxa la
màquina que havia d’evitar que
s’acabés el temps que s’inverteix
en accions positives i que mouen
el món. A l’Acte central de la Jamborinada vam ser testimonis d’un
esdeveniment històric: el matí
del 30 d’abril de 2017 s’hi va
concentrar el nombre més gran
d’infants, joves i persones voluntàries vinculades a l’escoltisme i el
guiatge a casa nostra. Va ser allà
on vam conèixer el Jambo i on
vam demostrar que som la força
per moure el món, que som motor
de canvi: representants dels agrupaments participants van prendre la paraula en representació de
tots els escoltes i guies presents a
l’acte i van llegir el manifest de la
Jamborinada. Aquest document
va ser fruit d’un treball realitzat
al llarg del projecte, que cercava fomentar la participació real
d’infants i joves, que han mirat
amb ulls crítics el món que els
envolta, han detectat tot allò que
volen millorar i han explicat com
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pretenen canviar-ho. El resultat,
doncs, el manifest “La força per
moure el món” a través del qual
van prendre el compromís de fer
front a aquells assumptes que els
preocupen i que els colpeixen més
intensament com el respecte a la
natura, a la diversitat, a la cultura
i a l’equitat, entre d’altres.

Hem fet història,
continuarem fent història
i serà cosa de totes i tots
amb els compromisos que
hem pres al manifest.
Finalment, l’Acte central de la
Jamborinada va arribar al punt
àlgid quan el grup Mandràgora
Reggae va convidar-nos a “celebrar la vida amb una cançó”.
L’emoció continguda durant la
lectura del manifest va esclatar
amb la interpretació en directe
de “La força per moure el món”,
la cançó oficial de la trobada. Els
últims compassos de la Jamborinada s’escolaven entre el dinar
i les maniobres de sortida, mentre les emocions es mantenien a
flor de pell.

referència, de llarg recorregut i
amb un futur ben engrescador al
davant. A més, hem reivindicat
que som llavor de canvi, un convenciment que metafòricament
va prendre la forma de les boles
Nendo Dango que cada participant va portar a la Jamborinada
per tal d’alimentar la màquina
del Jambo i que pròximament
s’empraran per reforestar la zona
cremada per l’incendi forestal
d’Òdena de l’any 2015. Petites
accions com pastar unes senzilles boles de llavors són l’origen
de grans canvis a mitjà i llarg termini, i ens refermen en el nostre
propòsit de deixar el món millor
del que l’hem trobat tot mantenint-nos fidels als valors que ens
defineixen com a moviment i que
orienten la nostra tasca.
Sense el compromís que milers de
caps, infants i joves aporten cada
setmana als seus agrupaments,
sense l’esperit crític que impulsa
les persones voluntàries a participar activament de les dinàmiques de transformació de l’entorn
més proper, sense l’esperança
d’un futur millor fonamentat en l’educació i els valors de
l’escoltisme i el guiatge, la Jamborinada no hauria existit mai.
Hem fet història, continuarem
fent història i serà cosa de totes
i tots, amb els compromisos que
hem pres al manifest “La força
per moure el món” per a treballar
tot allò que volem canviar.
Sempre a punt!

I què en queda, de la
Jamborinada?
La Jamborinada no va ser un projecte de curs, uns dossiers amb
activitats, uns personatges, un
cap de setmana diferent i prou.
La Jamborinada ens ha permès
fer sentir la nostra veu i demostrar que l’escoltisme i el guiatge
és un moviment educatiu de
Pau Farell

la força per

moure

#j o H i v aig s er

MEG Opina

Ser el cau acollidor de la Jamborinada

AEiG Mestre Güell - Roger de Llúria

El cau de Tàrrega hem viscut la Jamborinada des
d’un primer moment amb molta il·lusió. El fet de
ser l’Agrupament acollidor ens ha causat viure-ho
des de l’inici amb molta energia i amb una gran
implicació i compromís. Implicació en referència
als nostres nens/es i joves per fer-los transmetre
les dimensions de l’escoltisme, que hi ha molts
més agrupaments que vetllen per una educació
en valors per aconseguir la transformació social i
deixar el món millor de com l’hem trobat.
També hi ha hagut un treball de seguiment de
les guies d’activitats proposades per les diferents
branques, ja que des d’un bon principi vam creure que Tàrrega, com a poble acollidor, havíem de

L’AEIG Bisbe Borràs va ser a la
Jamborinada!

Branca de CiLL de l’AEiG
Bisbe Borràs

Els Castors i Llúdrigues us explicarem la nostra
experiència.
Durant les caminades ho fèiem a ritme de
xarangues i balls de bastons, juntament amb
els gegants i les gegantes. A l’Espai fira ens vam
sorprendre de totes les paradetes que hi havia,
estaven molt ben preparades i eren molt adequades. A la tarda ens van preparar un munt de jocs
on vam fer molts amics i amigues i a la vetllada
ens vam tornar a unir per fer-nos un tip de ballar.
A l’Acte central, vam conèixer en Martí, el nostre personatge! Allí, vam fer entrega de les boles
Nendo Dango i vam veure tocar als cantants de
la cançó de la Jamborinada. Vam gastar l’energia
per cantar i saltar amb ells! Per dinar, vam tastar
la macro paella que van cuinar. L’organització va
estar genial. Estem molt contents i contentes
d’haver format part d’aquest projecte. No ho oblidarem fàcilment.
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complir amb tot el que se’ns facilitava i estar al
cas de tot el funcionament. A part d’això, també
s’ha transmès als pares i mares, antics escoltes,
amics, amigues i familiars, la importància que
tenien els Minairons en la trobada per tal que
tot funcionés correctament. Hi ha hagut molt
bona resposta i estem molt agraïts a la gent de
Tàrrega.
Finalment, estem molt orgullosos de tota la feina
que hem fet l’equip de caps. Ens ha fet veure que
l’Agrupament de Tàrrega està més viu que mai. Els
dies de la Jamborinada, veure els nostres infants
i joves amb un somriure i gaudint cada moment,
és el millor regal que podem tenir. Ara que ja ha
passat tot i que ens ho podem mirar relaxadament,
sens dubte creiem que ha estat una gran experiència que ens ha enriquit molt com a Agrupament,
com a persones i també com a poble.

La màgia de la jamborinada

Branca de Truc de l’AEiG
Sant Ferran

La Jamborinada va reunir 13.000 escoltes a
Tàrrega. Des del cau Sant Ferran de Barcelona,
els TRUKS hem definit la Jamborinada com una
necessitat per a fer veure el moviment que s’amaga
rere cada dissabte de cau i per mostrar la força que
tenen els escoltes de tot Catalunya.
Durant el cap de setmana vam fer activitats per
edats acompanyats dels Minairons, voluntaris de
l’organització. Un dels moments destacats de l’Acte
central va ser la lectura del manifest de la trobada,
creat pels escoltes, per mostrar que som la força
per moure el món i el moment on vam dipositar
una bola de fang amb llavors per fer que torni a
haver-hi vida a un bosc que havia quedat devastat
per les flames.
Tots els infants i caps ens hem convertit en testimonis d’una jornada històrica que de ben segur
quedarà marcada en l’escoltisme català.

Maneres de fer

Minairons: Reptes i aprenentatges de la Jamborinada

Alba Coma,
Responsable d’Intendència
Exmembre de l’AEiG Mestre Güell - Roger de
Llúria

Formar part d’aquest projecte durant 3 anys ha
estat com un somni, amb algun petit malson pel
mig, però amb un resultat final molt més gran del
que mil i una vegades havia somiat. Aquests 3 anys
m’han fet créixer com a persona, m’han ensenyat
a treballar en equip, a tenir molta paciència, tot
i que reconec que l’he perdut en certs moments,
però sobretot el que m’ha permès és fer escoltisme, fer amics i trobar-me grans persones. Ha estat
una oportunitat única per conèixer una gent molt
compromesa, motivada i amb qui hem posat molta
passió en tot allò que hem fet. Hem creat una gran
família, hem fet pinya entre tècnics i voluntaris,
treballant colze a colze, units per un projecte comú
des de fa molt de temps, remant al mateix ritme.
Trobaré a faltar tot això, però em quedo molt satisfeta de la feina feta. Està clar que els escoltes i
guies som “la força per moure el món”. Recordaré
la Jamborinada tota la meva vida.
Núria Domènech i Amador,
Responsable de la branca de
Pioners i Caravel·les a la Comissió
d’Activitats
Exmembre de l’AEiG Joan XXIII

Som de fer camí junts, som de rotllana, de petit
grup. Som caps de cau acostumats a preparar activitats per a infants i joves que coneixem bé. De cop,
el repte Jamborinada ens va demanar utilitzar tota
aquesta experiència per a organitzar activitats per a
milers de nens i nenes. Uau. Un objectiu: volíem que
tots els infants i joves de la Jamborinada poguessin
sentir l’emoció de pertànyer a una entitat que treballa per la transformació social, volíem que les activitats de la Jamborinada traspuessin consciència i
compromís. El repte era difícil, el camí feia pujada i
hi havia poques fites. Moltes limitacions a tenir en
compte: els espais, la seguretat, el temps, el nombre de voluntaris, el pressupost. També molts punts
a favor: sabíem que els nens i nenes i els seus caps
són creatius i col·laboratius, i que entre tots aniríem
solucionant els entrebancs. Va arribar el dia, van
arribar els Minairons, van arribar els agrupaments,
va arribar l’emoció. I no sabem com, érem tots dalt
d’un cim: participant d’un taller, ballant plegats,
jugant, descobrint. Era això, companys, era això.
Moltes gràcies a tots per a fer-ho possible!

Joel Fortuny Campos,
Responsable de l’Àmbit de
Comunicació de MEG i Coordinador
i productor de premsa
Exmembre de l’AEiG Puig i Moliner

Quan em van proposar coordinar la producció de
premsa, la motivació era màxima, vaig començar
a buscar correus, contactes, i a demanar consells a
amics de professió. Al començament ens va costar
moltíssim aconseguir la cobertura que buscàvem
fins una setmana abans. Ens trobàvem amb entrebancs com “ja us direm alguna cosa”, “és massa
aviat per parlar-ne”, “no ens encaixa”, etc. I això
sembla que no, però desmotiva i et fa qüestionar la
feina que estàs fent. Tot i així, a través de contactes,
de preguntar i esbrinar el funcionament típic en
aquestes situacions, la cosa va anar agafant forma
i l’última setmana van començar a trucar productors i redactors de diferents mitjans interessant-se.
Crec que el resultat ha estat molt positiu i només
cal veure la cobertura que vàrem tenir de tots els
mitjans: en especial connexions en directe pels diferents telenotícies del país, com TV3, 8tv, TVE… I
encara millor va ser veure que la notícia de TV3 del
dissabte va ser la més vista a TV3 a la Carta durant
una setmana! Podem estar molt contents, hem
demostrat que som la força per moure el món!

Josep M. Falip i Purgimon,
Responsable de Transport
Exmembre de l’AEiG Mestre Güell Roger de Llúria

Ser el responsable dels autobusos, tot i que no
m’agrada parlar només de mi, d’entrada, m’ha
permès treballar amb l’equip de la Jamborinada i, això, és un luxe. He treballat amb un equip
jove, potser jo n’era quasi el més gran, i tots hem
anat a una. Específicament a l’hora d’organitzar
els autocars, dir que la interacció constant amb la
gent també aconsegueix que milloris tu en molts
aspectes. Al moment de l’arribada i la sortida
havien d’aconseguir que tots els autocars anessin sobre el previst, però també una funció molt
important era que els voluntaris que conformessin l’equip estiguessin a gust fent bé la seva feina,
sense complicacions. És per això que calia molta
planificació. També destacar que aquesta part no
hagués funcionat sense una cohesió amb la Guàrdia Urbana i la brigada de Tàrrega. Per tant, ho
resumiria en un aprenentatge molt gran de treball en equip.

Recursos

LES GUIES DIDÀCTIQUES
La Jamborinada va ser la culminació d’un projecte
pedagògic que van dur a terme durant el curs els
infants i joves des dels seus agrupaments. Un treball
d’educació en valors, de descoberta de la societat i de
foment de la participació infantil que van realitzar
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: Tots ells havien
rebut un missatge de l’explorador
espacial Jambo, que els avisava que el
temps per invertir en accions positives pel planeta s’acabava. Alguna cosa
havien de fer!

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 tot
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 de llavors Nendo Dango, que
finalment van resultar ser la peça clau
per salvar el temps invertit en accions
positives durant l’Acte central de la
Jamborinada.

LA CANÇÓ: “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.

(REPETIR TORNADA)
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.

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).

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.
Ara toca gaudir aquest dia.

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.

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.

(REPETIR TORNADA)

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.
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Espai natura

Les boles Nendo Dango
Text: Laia Laborda i Martí Sensarrich
(Responsables de la Comissió d’Activitats de la Jamborinada)

Fa unes setmanes els escoltes i les guies del territori català vam ser a Tàrrega per demostrar que
volem deixar el món millor de com l’hem trobat.
Un personatge anomenat Jambo ens hi havia
convocat, buscava persones compromeses que
l’ajudessin a resoldre el problema que s’acostava
al planeta Terra: s’acabava la inversió positiva
del temps, i calia posar en marxa la màquina
que ajudaria a combatre aquest efecte. Prop de
13.000 escoltes i guies vam acceptar el repte i
vam col·laborar en l’elaboració del combustible
que serviria per engegar la màquina: les boles
Nendo Dango. Aquestes van ser creades als
agrupaments, fent un treball en xarxa que va
demostrar la capacitat de mobilització del nostre
moviment.

Minairons portant les boles Nengo Dango a l’Acte central

AEiG Les Gavarres fent les boles de fang

Màquina per salvar el temps útil de la terra

Les boles Nendo Dango van ser inventades per
l’agricultor, biòleg i filòsof japonès Masanobu
Fukuoka (1913 - 2008). Formades per diversos
tipus de llavors embolcallades amb argila, són
un sistema pensat per afavorir la reforestació i la
desertització de zones on, per diversos motius,
s’està degradant el sòl i estan fetes amb un procés de creació òptim per tal que puguin germinar
amb èxit.

Les 13.000 boles Nendo Dango recollides durant
l’Acte central de la Jamborinada serviran per
col·laborar amb el projecte “Impulsa un brot
groc”, creat per l’ADF del Bruc. L’objectiu és ajudar a la reforestació de tres tipus d’herbàcies
per tal d’evitar l’erosió del terreny afectat a
l’incendi d’Òdena de l’estiu del 2015. De cara el
curs vinent, els agrupaments podran participar a
deixar les boles Nendo Dango a la zona afectada,
per tal que la nostra llavor de canvi creixi i doni
vida a la terra. Seguirem estimant la natura, fent
servei i treballant per fer un món millor.
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InForma’m

Destacats de premsa sobre la Jamborinada
“El moviment escolta es fa sentir i sobretot
es deixa veure. Grans i petits tenen el desig
de fer un món millor i cadascú hi posa el seu
granet de sorra, ja sigui amb la reflexió o a
través del joc.”

“Amb aquesta megatrobada els escoltes
tenien un objectiu molt clar explicar que
són moltíssima gent i que junts tenen
molta força per moure el món.”

“Els missatges contra la corrupció, la discriminació i les desigualtats i a favor de la diversitat
cultural i l’obertura de fronteres han estat els
eixos del manifest de la Jamborinada.”

“Més de 13.000 infants i joves s’han aplegat a
Tàrrega per reivindicar la força del moviment escolta.”

“Tàrrega s’ha convertit en l’escenari de la Jamborinada, la trobada més gran d’escoltes i guides de Catalunya; i és que ha comptat, ni més
ni menys, que amb la participació de més de
13.000 nens i joves.”

“La marea més gran d’escoltes de la història dobla la població de Tàrrega amb
l’objectiu de transformar la societat i
aconseguir un món millor.”

“La Jamborinada revoluciona Tàrrega. Els
escoltes i guies s’han desplaçat a la capital
de l’Urgell en un cap de setmana carregat
d’activitats.”

“La força per moure el món ha estat el lema
escollit per la celebració d’aquesta macrotrobada, i és que com s’ha demostrat,
l’escoltisme és capaç de bellugar autèntiques marees de persones i entitats.”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

Avui has tornat a classe o a la
feina i no podies parar d’explicar
l’experiència a companys i companyes, de somriure tot recordant, ni treure’t del cap la cançó
de la Jamborinada?? Tranquils!
Ens ha passat a tots i totes!
#LaForçaPerMoureElMón
Més de 50.000 visites i més de
1.000
al youtube!!! Un exitàs
aquesta cançó i de videoclip!!
. Ohoh tots els fulards lligats
travessaran el mar... i les muntanyes!!!
#somdecau #fem
escoltisme #LaForçaPerMoureEl
Món https://www.youtube.com/
watch?v=zv8CKJB1GQo
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@escoltesiguies

escoltesiguies.cat/vídeos

@associacioAlba Moltes
gràcies a la @jamborinada i a
@EscoltesiGuies! Ha estat un
cap de setmana fantàstic! Estem
encantats d’haver pogut formarne part!

Manifest participatiu de la
Jamborinada

@324.cat El vídeo de les

Tenim molta sort de ser de cau

#324mésvistes torna a ser: La
Jamborinada, que va aplegar
més de 13.000 joves a Tàrrega
http://bit.ly/2phaNK4
@litacampo Pell de gallina

veient reflexions i imatges de
la #jamborinada Felicitats
@EscoltesiGuies i amics... farem
un món millor!

“La força per moure el món” en
directe a la Jamborinada

D’on va sortir

El manifest de la
Jamborinada
Text: Clara Maristany (Membre de la Comissió de Participació infantil i manifest)

La Jamborinada ha estat la trobada més gran
d’escoltes i guies de Catalunya. Era una gran
oportunitat per fer sentir al món allò que volem
canviar i fer propostes de com fer-ho.
Però… qui ho havia de fer? Els adults, que som els i
les acompanyants dels escoltes i guies, o els infants
i joves, que viuen l’escoltisme en primera persona
i dediquen dissabte rere dissabte, campament rere
campament i dia rere dia a cultivar l’esperit crític?
Evidentment, el manifest l’havien de crear els
escoltes i guies que, com ciutadans i ciutadanes de
ple dret, tenien l’oportunitat de fer d’altaveu d’allò
que els remou per dins i demostrar que ells i elles
són un fort agent de canvi capaç de detectar allò que
no els hi agrada i fer propostes per canviar-ho.
Així doncs, a través de les trameses d’activitats, es
va proposar un treball a fer des de les branques i
agrupaments. Per començar, es va animar a cada
agrupament a consensuar una paraula que els
identifiqués i els definís i gravar-la en vídeo per
presentar-la en una peça audiovisual conjunta a
l’inici de la lectura del manifest.
Després, cada branca va rebre una proposta
d’activitat vinculada al seu eix d’animació i
adequada a l’edat i maduració dels infants i joves
per expressar les coses que no els hi agraden.
I finalment, se’ls va encoratjar a fer arribar les
propostes i suggeriments per poder millorar allò
que volen canviar. Tot això ho van anar enviant
a l’equip que es va encarregar de donar forma al
manifest enllaçant els temes i propostes de les
diferents branques.
Aquells agrupaments que van ser els primers de la
seva demarcació en participar d’aquestes activitats
van ser convidats a ser lectors i lectores del
manifest i/o acompanyants de suport als lectors/
es el dia de l’Acte central (donant pluralitat de
branques i gènere).
Felicitats nens, nenes i joves! Vàreu demostrar
que... sou la força per moure el món!!!
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És a dir, aquest manifest l’hem creat els infants i
adolescents dels caus i volem que arribi ben lluny.
Perquè l’escoltisme ens ha ensenyat a ser crítics
i útils. És per això que volem donar a conèixer les
coses que no ens agraden i fer arribar les nos-

LA FORÇA PER MOURE EL MÓN

Manifest participatiu

tres propostes per construir el món que volem.
Que quedi clar que volem canviar el món i sabem
com fer-ho!

A Catalunya som més de 20.000 escoltes i guies
amb milions d’amics i amigues arreu del món, hereus

Hem vist que la nostra terra és delicada i que

d’una història centenària d’escoltisme i guiatge.

se l’ha de cuidar. Que nosaltres en som responsables i així ens n’hem de sentir. Per això,

I avui és un dia històric. Hem vingut a Tàrrega

demanem...

a demostrar que volem deixar el món millor de
com l’hem trobat.

»» No fer servir tants cotxes.
»» Reciclar.

Som el que fem, som el que sentim i som el que

»» Anar més amb bici.

vivim.

»» No contaminar.
»» Que no hi hagi incendis.

Som... únics, autèntics, resistents, futur, una fa-

»» Demanar perdó al bosc.

mília diferent, el millor mestre, sentiment, espavi-

»» No a la contaminació, ni al maltractament ani-

lats, compromesos, familiars, unió.

mal. S’ha de conscienciar a tothom de fer un
ús sostenible del transport així com dels drets

Som... creixement, ferotges, creatius, divertits,

dels animals i els éssers vius.

únics, increïbles, amor, nòmades, “compersius”, una
gran família, màgics, radicalment bonics.

Hem explorat el dia a dia de la nostra societat.
Creiem en una societat regida per les persones

Som... blaus, divertits, unitat, cooperants, família,

i no pels interessos globals. Una societat més

bestials, únics, la canya, emocionants.

justa on les persones més riques siguin les més
humanes i per això volem fer sentir al món que:

Som... moments, futur, família, nits a la vora del foc,
hooligans, autèntics, gresca, divertits, imparables.

»» No ens agrada que el sistema capitalista condi-

Som... futur!

»» Creiem fermament en... fomentar l’empatia i en

cioni la forma de viure dels ciutadans.
viure una vida més senzilla on puguem cuidar el
Som els infants i joves que ens trobem dia rere
dia, dissabte rere dissabte, als caus, a les sor-

nostre “hortet”. Hem de valorar les oportunitats que ens dóna la vida!

tides i als campaments. Estimem la natura, fem

»» També volem estudiar i volem treballar.

servei, aprenem i lluitem per canviar el que no ens

»» Creiem que s’està fent un mal ús de les tecno-

agrada. Som escoltes i guies, i som la força per
moure el món.

logies en educació i que no tothom hi té accés.
»» Prou discriminació dins del món laboral!
»» Proposem que l’elecció laboral i el tracte rebut

Aquest és el nostre manifest perquè s’ha creat

no es vegi influenciat pel gènere, per l’edat, pel

des dels agrupaments. Hi hem pogut participar

país d’origen o per l’aparença.

tots els infants i joves.
Tant qui va perdre la cantimplora als campaments passats, com qui encara no ha fet la promesa; els i les qui van aconseguir fer aquell cim
carregant el dinar de l’endemà i, fins i tot, qui
encara no sap plegar el sac. També qui guarda el
seu fulard com un tresor…

Calaix de projectes
»» Proposem que els que hagin robat tornin els
diners i siguin jutjats JA!

acceptar i estimar la diversitat mitjançant polítiques d’inclusió reals, efectives i responsables.

»» N’estem farts i fartes de la corrupció.
»» Exigim que la justícia i la llei sigui igual per a
tothom.

Comencem a acceptar a tothom, que ja és hora!
»» No ens agrada que ningú ens imposi les idees.
Les religions s’han de respectar i estar unides.
»» No ens agrada que ens separin per les nostres

Creiem que l’educació i la cultura fan créixer

religions ni que hi hagi persones que no tolerin

les persones i el país. Volem un país ric en cul-

ni respectin altres cultures. No ens agraden les

tura, que se li doni el suport que necessita per

distincions pel color de la pell. El color carn no

mantenir-la viva.

existeix!
»» Com més diversos més rics! Volem viure en una

»» Ho tenim clar; no volem més xorrades, volem
més “culturades”!

societat a favor de la igualtat.
»» Avui en dia, podem utilitzar les xarxes socials
per fer difusió, conscienciar i arribar a molta

També hem vist les desigualtats que, malaurada-

gent.

ment, són presents avui en dia en el nostre món,

»» No ens agraden les fronteres.

en molts països, en moltes persones, en moltes

»» Open the borders!

famílies i en molts àmbits de la vida. Així que
avui, volem cridar ben fort que:

Per últim volem compartir un desig que tenim: ens
agradaria que més nens i nenes vagin al cau.

»» No ens agrada que les diferències socials estiguin tan marcades dins d’una societat tan

Ah!, i sobretot, sobretot... no us oblideu de somriu-

jerarquitzada i amb una economia tan globa-

re, abraçar i estimar-nos més!

litzada.
»» Prou

Nosaltres, els escoltes i guies, seguirem amb

injustícies de gènere.

»» Diem ben fort: no a la violència de gènere.

el compromís de treballar CAU rere CAU per

»» Volem conscienciar mitjançant el diàleg. Tre-

deixar el món millor de com

l’hem trobat.

ballar i educar l’empatia i els valors. Sobretot
cal conscienciar als més petits i a la gent més

I ho fem amb il·lusió, passió, xiulant davant les

gran per intentar fer-los veure altres punts de

adversitats i afrontant les dificultats sense por.

vista diferents.
»» S’ha de treballar, a nivell local, amb campanyes

Seguirem plantant petites llavors que generin
grans canvis.

de sensibilització.
»» Volem equitat en tots els sentits.
»» No ens agrada que es superposin activitats o
coses insignificants davant de conflictes i re-

Que no se us oblidi mai; som la força per moure
el món!

alitats que afecten les persones i al planeta.
Proposem una societat que no sigui egoista ni

Sempre a punt!

individualista. Que sigui una societat amb criteri.

Tàrrega, a 30 d’abril del 2017

I sí, els conflictes i les desigualtats, existeixen,
però els escoltes i guies treballem perquè la
diversitat cultural sigui fruit de riquesa, perquè
a casa nostra tothom hi té cabuda. Nosaltres
no farem ni un pas enrere i seguirem treballant
perquè...
»» Volem eliminar totes les fronteres on la gent
sigui jutjada pel que creu.
»» No fer servir armes i no lluitar.
»» No

ens

agrada

cap

tipus

de

discriminació

(tothom és persona, i si discriminem, ens ho
fem a nosaltres mateixes). Per això proposem

Gent de Moviment

“Han estat hores
i reunions, però
junts hem fet
història”
Jordi Castellà. Ha estat rànger, pioner, truc,
cap, cap d’agrupament, comissari de sector
i membre de la Taula Executiva. Després de
deixar el moviment, set anys més tard hi va
tornar per ser el responsable del pètal de
coordinació de la Jamborinada.

Quants anys vas formar part de
Minyons Escoltes i Guies abans de
deixar-ho? Has estat molts anys
“fora” abans de tornar-t’hi a posar
per la Jamborinada? Quins càrrecs
vas ocupar?
Vaig entrar com a Rànger a l’Agrupament Escolta i Guia Mare de
Déu de Montserrat de Barcelona
i, un cop finalitzada la meva etapa
de nen, vaig fer de cap de Ràngers
i Noies Guies, de Llops i Dines, de
Pioners i Caravel·les i també Cap
d’Agrupament. Després vaig ser
comissari del Sector I del Barcelonès i finalment, vaig ser administrador general dins la Taula
Executiva del 2005 al 2008.
Què és el que et va fer decidir
posar-te en el projecte de la Jamborinada i, per tant, reprendre la
teva vinculació amb el moviment?
Doncs vaig rebre un correu on es

demanaven voluntaris i que s’estava
organitzant una trobada a Manresa
el dia 4 d’octubre de 2015. M’hi vaig
apuntar, hi vaig anar i vaig sortir
formant part de la comissió de coordinació. Feia 7 anys que havia deixat
la taula executiva, el projecte em va
agradar i vaig decidir incorporar-me
a l’equip de coordinació, ja que era
el que feia temps que treballava pel
projecte. Tenia ganes de tornar a treballar per l’escoltisme i la proposta
era molt engrescadora.

“A l’Agrupament vaig
aprendre a treballar
en equip i per
projectes”
Com t’ha servit el teu pas pel cau
Mare de Déu de Montserrat per
responsabilitzar-te com a cap del
pètal de coordinació d’un projecte
de grans magnituds com el de la
Jamborinada?
Doncs m’ha servit molt. Al meu
Agrupament hi vaig aprendre moltes i moltes coses, com per exemple
treballar amb equip i per projectes,
dues coses molt importants per la
vida en general i també per a un projecte com aquest.
Havies estat abans a l’organització
d’alguna macrotrobada, ni que fos
d’una envergadura no tan gran a
nivell de demarcació o d’una altra
entitat?
D’una macrotrobada mai, el que sí
que vaig fer és organitzar el Congrés
de Caps l’any 2002 que vam fer a
Minyons.
Has hagut d’anar de nou a força
comissariats generals. Com has
vist la salut actual del moviment?
Quines diferències hi has vist?
Bé, no he entrat molt al detall de
tots els temes que s’estan treballant
actualment al moviment. Tot i això,
el que sí que m’ha agradat és veure de
nou el Comissariat i viure “la” participació de tots els comissaris en els

projectes de l’entitat. Puc dir que hi
ha moltes coses que no han canviat.
I durant la Jamborinada, quines
sensacions vas tenir sobre l’estat
actual del moviment? S’entén que
des de coordinació es devien viure
moments de tot.
Doncs fantàstiques! No vaig veure
moltes coses de la Jamborinada, encara que sembli estrany, ja que vaig ser
quasi tota l’estona al centre de coordinació. Suposo que com ens va passar
a més d’un, una de les sensacions més
especials era veure que érem molts i
tot i això participàvem activament
a totes les activitats proposades. I
el més important, vam explicar a la
societat que volem canviar el món.
Com ha estat, a grans trets, formar
part d’aquest projecte ara que ja ha
passat tot? Has tingut temps per
descansar i valorar?
Sí i penso que ha estat un projecte
molt especial i estic molt content
d’haver-ne pogut formar part. Han
estat moltes hores i moltes reunions, però un cop tots n’hem vist el
resultat tot ha quedat més que compensat. Tots junts hem fet història!
Veure que tot el que hem anat treballant amb els diferents equips es
fa realitat i tot funciona com ens ho
havíem imaginat és una gran satisfacció, n’estem molt contents!
Quins aprenentatges t’ha aportat
a nivell personal el fet d’haver participat d’aquest projecte?
Molts, segur que n’hi ha que encara
no en sóc del tot conscient, sempre
m’han agradat els reptes, i aquest
n’ha estat un de molt important. Una
de les coses que més m’ha agradat
és el treball amb equip que hem fet
amb els responsables dels diferents
equips. Hem treballat conjuntament
persones d’edats molt diferents, crec
que hem fet un molt bon equip i que
tots sempre recordarem aquesta trobada que hem organitzat plegats.
Text: Mariona Forcat (Membre del Consell de redacció)

