l a for ça per mour e el món

“Molta gent petita, en molts llocs petits,
fent coses petites, pot canviar el món”
Eduardo Galeano

Els dies 29 i 30 d’abril de 2017, ens reunirem
13.000 infants, joves, caps i voluntaris a Tàrrega
per participar a la Jamborinada i deixar el món millor
de com l’hem trobat. Serà la trobada escolta i guia
més gran de Catalunya i volem que tots els membres
dels agrupaments d’arreu del territori hi participin!

la forca per moure el món
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Tal com es fa a tot el món amb les trobades anomenades Jamboree, plegats
donarem visibilitat a l’escoltisme i guiatge com a moviment educatiu i de
transformació social. Serà la culminació d’un gran projecte que té com a
objectiu aprofundir en la participació infantil i juvenil a través del mètode
escolta i guia.

Cau rere cau anem transformant el món a través de petites accions i la
inversió que fem del nostre temps en aquests petits gestos és la clau per
millorar el món. Per aquesta raó l’eix d’animació de la Jamborinada serà
la inversió positiva del temps.

som motor de canvi
i ho vole m demo stra r!
Al llarg del curs 2016-17 es duran a terme activitats i accions al cau
dirigides a donar a conèixer i a preparar la Jamborinada.
Durant el cap de setmana de la trobada, cada unitat participarà amb el
seu equip de caps en descobertes, tallers, jocs, gimcanes i vetlles, que
culminaran amb un gran acte central comú on demostrarem la nostra
força per moure el món!
La ciutat de Tàrrega ens acollirà en més de 367.000 m2 destinats a espais
d’activitats i d’acampada.
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L’organització de la Jamborinada està formada per un equip motor
de persones voluntàries que s’encarrega de gestionar tots els aspectes
pedagògics, logístics i organitzatius per a què la trobada sigui un èxit.

programació del cap de setmana

29

MATÍ

d’abril 2017

Arribada

DISSABTE

Arribada

Inscripcions

Instal·lació

Espai Fira

Gran dinar
conjunt

Altaveu trobada
Impacte social

TARDA

29

CiLL

RiNG
11-14 anys

LLiD
8-11 anys

Acte festiu
cloenda

d’abril 2017

6-8 anys

PiC

Truc
+17 anys

14-17 anys

DIumenge

MATÍ

29

Vetlles
d’animació
per branques

Acte central

d’abril 2017

NIT

DISSABTE

Tret de sortida

Vetlles

Activitats per branques

Activitats

DISSABTE

d’abril 2017

30

inscripcions

per saber-ne més

El 21 de novembre s’obriran les
inscripcions a la Jamborinada,
que es centralitzaran des dels
agrupaments.

Des de l’agrupament us facilitaran
més informació de la trobada.
També podeu consultar el web
www.jamborinada.cat
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