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A punt per la Jamborinada

PRESENTACIÓ

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. Jamboree és una paraula
d’origen zulú, primera llengua per a més de 10 milions de persones a l’Àfrica, que significa trobada de tribus. Des d’ara i fins que acabi la Jamborinada, la teva principal missió serà cuidar la
teva tribu. La teva tribu pot ser la teva unitat, el teu equip de caps, el teu agrupament, el teu
grup d’activitat, el teu subcamp... o tots els escoltes i guies de la Jamborinada!
Ara mateix estàs llegint la Guia del cap de setmana de la Jamborinada. Aquí trobaràs tota la
informació que necessiteu els caps i les caps pel bon funcionament de la trobada. És importantíssim que la llegiu a fons i la treballeu amb l’equip de caps de cada branca, així com algunes parts amb els infants o joves. Això us permetrà arribar ben preparats a la Jamborinada i
gaudir del cap de setmana. Hi ha cinc guies diferents, una per a cada branca. Aquesta concretament és la Guia de Truc.
Tota la informació que necessiteu tenir i que és diferent per a cada agrupament la rebreu en
el correu electrònic d’últimes indicacions. El tindreu a la safata d’entrada del Responsable
Jamborinada la setmana del 17 d’abril. La informació que contindrà és imprescindible
per participar a la Jamborinada, per això, si no el rebeu, caldrà que us poseu en contacte
amb nosaltres a través d’info@jamborinada.cat o trucant al 935902700.
Si llegint la guia teniu dubtes podeu posar-vos en contacte amb els enllaços de la vostra entitat o Demarcació amb la Jamborinada.
Els agrupaments sou el motor de l’escoltisme i el guiatge i tots vosaltres, infants, joves i caps,
els veritables protagonistes de la Jamborinada. S’apropa el gran moment...
El 29 i 30 d’abril mourem el món, ens veiem a la Jamborinada!
Equip Jamborinada

5

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
NORMATIVA
Quan parlem de la normativa de la Jamborinada (o acords de convivència) hem de poder
concebre-la en el seu context, tenint molt present la dimensió del projecte. Estem parlant
de 13.000 escoltes i guies reunits a Tàrrega
durant un cap de setmana. Això són més de
1.340 CiLL, 2.435 LLiD, 2.545 RiNG, 2.305 PiC,
970 TRUC i 2.370 caps. Perquè ens ho imaginem, estaríem parlant d’uns 30 grups de
60 CiLL (entre infants i caps) i 50 grups de
60 LLiD per les activitats de tarda, d’uns 100
grups de 28 persones per la vetlla de PiC, de
40 subcamps d’entre 200 i 300 persones a la
zona d’acampada (càmping), etc. Intrínsec a la
magnitud de la trobada, és el ressò públic que
tindrà i volem que tingui, fent visible a la societat la important tasca que duem a terme els
escoltes i les guies de Catalunya. Per això, la
normativa que pactem ha d’ajudar a garantir
la Jamborinada que volem i que volem mostrar a la societat. Farem sentir la nostra veu a
l’Acte central, a través del manifest participatiu, però també a través de les accions, actituds i activitats que durem a terme els dies 29
i 30 d’abril. Durant tot un cap de de setmana,
la Jamborinada serà la “imatge pública” dels
escoltes i les guies de Catalunya.

1.340 2.435 2.545
CiLL

LLiD

RiNG

2.305

970

2.370

PiC

TRUC

CAP

Per tal de garantir el bon funcionament
de la trobada, assumim els següents compromisos:
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Tindrem una actitud
escolta i respectuosa
en tot moment
1. Respectarem i garantirem que es compleixen les normes de la trobada. Tots
som responsables del bon funcionament
de la Jamborinada.
2. Garantirem en tot moment el benestar
de tots els participants de la trobada. En
cas que es detecti que algú té una actitud
o actua de forma inadequada, se li demanarà que la recondueixi i si cal s’avisarà a
l’organització de la trobada.
3. Portarem en tot moment l’acreditació
de la Jamborinada visible. No es permetrà l’entrada de persones no acreditades
als espais tancats o de pernoctació i tampoc la participació en les activitats de la
trobada.
4. Tots els membres de la unitat (infants,
joves i caps) anirem sempre junts
durant el cap de setmana de la Jamborinada tant en les activitats programades,
com en les estones sense dinamitzar,
els àpats i l’hora de dormir. En cap cas
un grup d’infants o joves es quedarà sol
sense un cap responsable.
5. Coneixerem l’organització de la trobada, seguirem els horaris previstos i
serem a l’espai corresponent en cada
moment, seguint les indicacions que
s’hauran donat de manera prèvia o bé les
que donin in situ els Minairons (membres
de l’organització). No voltarem per la ciutat en moments o espais no previstos
per la trobada. Seguirem les indicacions

dels membres de l’organització en tot
moment i ajudarem quan ho demanin,
per tal de facilitar el desenvolupament i
l’organització.
6. Per motius de seguretat, no farem foc
(ni utilitzarem fogonet) ni tampoc portarem animals. Tampoc vendrem aliments ni productes durant la trobada.
7. Tindrem cura de tot el material de la
trobada, sigui propi, d’altres participants
o de l’organització. L’agrupament es farà
responsable dels possibles desperfectes ocasionats. Cada unitat mantindrà
neta i ordenada la Zona de pernoctació
i d’activitats de la trobada, i deixarà els
espais nets al marxar. Serà responsabilitat de cadascú que la recollida de residus
es faci de manera selectiva.
No deixarem objectes de valor als espais
de pernoctació. L’organització no es
podrà fer responsable de la guarda i cura
del material dels agrupaments. Durem
tot el material de l’agrupament i dels
infants i joves degudament marcat i ens
l’endurem el mateix dia de finalització de
la trobada.
8. Durant la trobada no consumirem
begudes alcohòliques, tabac ni qualsevol altra substància que pugui generar
dependència.
9. Farem silenci a partir de l’hora en què
els participants han d’anar a dormir
(prèviament indicada per a cada branca)
per tal de garantir el descans de tothom.
A partir de l’hora a la qual es tanqui
l’accés a la Zona de pernoctació, no es
podrà entrar ni sortir del recinte.
10. Serem curosos amb els desplaçaments
que es fan per dins la ciutat per assistir
a les activitats proposades i travessa-

rem sempre el carrer pel pas de vianants
(també quan hi hagi agents o Minairons
que tallen intermitentment el tràfic).
Posarem especial atenció en que els desplaçaments nocturns (després de la Vetlla cap a les Zones de pernoctació) siguin
silenciosos i respectarem el descans dels
veïns/es.

Els infants i joves...
»» Anirem SEMPRE amb la nostra unitat.
»» Participarem en les activitats proposades
per cada branca en cada franja horària.
»» Col·laborarem en el bon funcionament de
la unitat i en el bon funcionament general
del grup d’activitat, del grup de subcamp i
de la branca.
»» No farem ús dels telèfons mòbils durant
les activitats.

Els i les caps d’unitat...
»» Som responsables de vetllar pel bon comportament i benestar dels infants i joves de
la unitat.
»» Sempre acompanyarem la unitat (activitats programades, estones sense dinamitzar, àpats i dormir) i en serem els/les responsables.
»» Ens encarregarem de transmetre i treballar amb la nostra unitat les normes de
la trobada de manera prèvia i de vetllar
perquè es respectin in situ.
»» Coneixerem l’horari general i el complirem. Ens assegurarem de que la unitat es
trobi en l’espai indicat en cada moment.
»» Coneixerem les activitats de la nostra
unitat de manera prèvia a la trobada, així
com el paper concret que s’espera que
desenvolupem en cadascuna d’elles.
Els i les caps tindrem un paper actiu i
vetllarem pel bon funcionament de les
7
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»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

activitats ajudant a dinamitzar; ja sigui
motivant al grup, com desenvolupant
un paper concret quan l’organització ho
demani.
Dinamitzarem la nostra unitat en els espais
i moments en què no hi hagi una activitat
concreta programada (per exemple, abans
i després dels àpats...).
Repartirem els àpats de la nostra unitat,
tenint en compte les necessitats o restriccions alimentàries.
No fumarem durant les activitats ni en
els espais de la trobada, ni tampoc en
espais/moments compartits amb els
infants i joves.
Coneixerem els protocols d’incidències
(pluja, emergència sanitària, infant o jove
perdut, etc.) i com hem d’actuar i informar
en cada cas.
Coneixerem l’estat de la cessió dels drets
d’imatge dels infants o joves de la unitat, i
en el cas dels que no en disposin, ho indicarem als fotògrafs de l’organització i dels
mitjans i posarem atenció a què no surtin
a les fotos.
Portarem el carnet de monitor/director, en
cas que en disposem.
Portarem tota la documentació que s’hagi
indicat.

Els Responsables
Jamborinada de
l’agrupament...
»» Serem la persona referent i de contacte de
l’agrupament durant el trajecte d’anada i
tornada a Tàrrega.
»» Coneixerem la normativa, l’organització
i el funcionament del cap de setmana i
l’haurem transmès i treballat al consell
d’agrupament.
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Els i les caps
d’agrupament...
»» Com a persones nomenades per l’entitat,
serem els responsables legals de les unitats de l’agrupament (en cas que no participem a la Jamborinada, delegarem la
nostra tasca a un altre membre de l’equip
d’agrupament).
»» Serem responsables del comportament i
benestar dels membres de l’agrupament,
tant infants i joves com caps.
»» Garantirem, juntament amb els secretaris i secretàries, que totes les persones de
l’agrupament que participin a la Jamborinada constin a la inscripció i que totes les
unitats portin tota la documentació necessària, inclosa l’ordinària dels infants i joves
que cal dur a les sortides (autorització, fitxa
de salut, targeta sanitària, carnets de monitor/director i documents d’assegurança).
»» Garantirem el compliment de la ràtio de
titulacions i dirigents en totes les unitats de
l’agrupament que participen a la trobada.
És molt important que transmeteu i treballeu la normativa amb les vostres unitats
prèviament a la Jamborinada. Per facilitar
aquesta tasca, a l’annex 1: “Decàleg de la
normativa” trobareu el recurs, que us servirà com a suport per explicar-la al cau als
infants i joves.

HORARI GENERAL

29

Arribada

d’abril 2017

MATÍ

DISSABTE

Arribada

Registre

Instal·lació

Espai Fira

Gran dinar
conjunt

Vetlles
per branques

Manifest
participatiu

TARDA

29

RiNG

6-8 anys

11-14 anys

LLiD
8-11 anys

Acte festiu
cloenda

d’abril 2017

CiLL

PiC

Truc
+17 anys

14-17 anys

DIumenge

MATÍ

29

Tret de sortida

Acte central

d’abril 2017

Vetlles

DISSABTE

NIT

Activitats per branques

Activitats

DISSABTE

d’abril 2017

30

9

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
PA
R

CD

ES

AN

TE

LO

MAPA ESPAIS

I

ESPAIS TRUCS
REGISTRE
Càmping Municipal

ES

ER
DE
LS
AM
IC

PA
R

N-II

S
DE

CD

L’A

ES

AN

RB

TE

LO

RE

I

BA

LA

GU

C-14

I
ER

N-II

N-II

N-II

N-II

C. D’U

RGE

A

LL

C

L
DE
C.

DE

J

TO

A
LAN
AP
EL
C. D

Í
ST
GU
.A
ST

IU
PR
ES

E
JO

LV-2021

P
R
TA

P2

SE

AS

GO

NA

Marçal
P5 Aparcament C. del Raval de Sant
Agustí (només arribada)

NA

Ú

2
RiNG

DE VERD

P4 Aparcament C. de Maria Mercè

2
LLiD

CARRER

(davant de l'Esclat)

C-14

GO

LL
NE
CA
SE

Tarradellas / Acte Central

P3 Aparcament Av. Tarragona (C-14)

RA

LA

L
ÇA
AR
M

1

AR
.T
AV

E
C. D

AT
RR
SE
NT
MO
DE
GE
R
VE

P4

C-14

TÀRREGA

C-14

CiLL

NI
TO
AN
D’
C.

(carretera LV-2021)

P2 Aparcament Av. de Josep

RA

NA
PLA
LA

A
AN
PL
LA

CÈ
ER
aM
M

LL

APARCAMENT AUTOCAR
JAMBORINADA
P1 Aparcament Sant Martí

AR
.T
AV

C-14

P3

DE

(Estació Autobusos)

CAP

3

DE
C.

RA

CONCERT
Aparcament Espai Fassina

E
C. D

P5

DE

LV-2021

P1

US

L
VA
RA

C.

N
OA

A
CL
TE

A

E
C. D

A
NT
SA

DI

CiLL

C-14

DE

L

IG

2

L
DE
C.

DE

M

.D
AV

6

CiLL

TIU
OR
SP
CE
AR
LP
. DE
PG

6

A A
DI
I G DA R S
L M ’ON TOU
D
N
RIU JOA
E
D
C.

DE

OR
AD
LV
SA

ZONA DE SOPAR
Plaça de les Nacions sense Estat

G

E L’HO P ITAL
S

C.

C.

RIU D’ONDARA
C. DE JO
AN BRO
SSA

A
SS
RO
N B
JOA
C. DE

A
DI
IG
M

A
AÇ
PL

A
D’ONDAR

5C-14
ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS

J

DE
C.

RIU

AV. DE L’ONZE DE SETEMBRE

C. DE PAU CASALS

Aparcament Espai Fassina
(Estació Autobusos)

C. D

C-14

E

F

H

AV. DE L’ONDARA

B

E

D

AJUNTAMENT
DE TÀRREGA

AV. DE L’ONDARA

A
AÇ
PL

N-II

LUNYA
CATA
AV. DE

N-II

N-II

E
M
AR
LC
DE

AV. DE FÀTIMA

E

(RENFE)

ÍNEZ
MART
ONSO
C. D'AL

AV
.D

RAMBLA DE PONENT

ACTIVITATS TARDA
+ VETLLA
A Plaça de Josep de Calassanç
B Plaça del Carme (Pati)
C Plaça dels Àlbers
D Plaça Major
E Plaça de les Nacions sense Estat
F Plaça dels comediants
G Plaça de la Palla
H Plaça de Sant Antoni

ER

RR

AV. DE FÀTIMA

ESPAI FIRA +
ACTE CENTRAL
Esplanada davant del CAP

I Ass. Alzheimer (C. Alonso Martínez, 11)
J Tret d’inici de la vetlla

5

LIV

ESTACIÓ
DE TREN

(Av. de Josep Tarradellas)

4

SO

CA

ZONA ACAMPADA
+ DINAR
Descampat càmping

(C. d’Antoni Secanell i C. de Verdú)

33

LE

N-II

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

2

DE

C.
DE
LC
AR
M

1

C.

2

2

PiC

PUNT ARRIBADA / RETORN
TREN (RENFE)

ESPAIS

Zona de pernoctació
Els Truc dormireu a la Zona d’acampada.
Aquest espai estarà dividit en dues zones,
una per LLiD i RiNG i l’altra per PiC i Truc.
Aquestes zones estaran delimitades i només
hi podreu accedir els participants de la Jamborinada degudament acreditats.
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Cada camp estarà dividit, alhora, en diferents
subcamps d’entre 200 i 300 persones. El subcamp el compartireu amb altres unitats de
la vostra branca, entre les quals hi haurà les
que heu conegut a les activitats d’interacció
que proposava la Segona Guia d’Activitats
“Fem sentir la nostra veu”.
Cada subcamp, estarà subdividit en diferents parcel·les, una per cada unitat que hi
dormirà. La mida de la parcel·la anirà en
funció dels que sou a la unitat, per això és

molt important que planteu les tendes a la
parcel·la que us correspon i sigueu curosos
en l’ús de l’espai. Haureu de respectar els
límits de la vostra parcel·la per garantir que
hi capigueu tots i totes i deixar lliures els passadissos marcats per assegurar la comoditat
i la seguretat.

vostre número de subcamp i aquesta informació apareixerà, de nou, a l’acreditació de
cada participant. Sempre accedireu al vostre
subcamp per un accés específic de la vostre
branca.
A la Zona d’acampada, cada branca tindrà un
Punt de reunió situat proper a l’accés i degudament indicat. Serà el lloc on us trobareu
totes les unitats de la vostra branca abans
d’iniciar els desplaçaments.

Els subcamps i les parcel·les estaran senyalitC-14
zats amb un cartell amb un número, respectivament. Ja heu rebut per correu electrònic el
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Zones d’activitats
Les zones d’activitats estaran distribuïdes
arreu de Tàrrega.
»» Dissabte matí i migdia: Tindrà lloc l’Espai
fira, que es realitzarà a l’Espai central
(no tots hi podreu participar, ja que serà
simultani a l’arribada i la instal·lació). En
acabar us dirigireu al vostre subcamp de
la Zona d’acampada, on dinareu amb la
vostra unitat.
»» Dissabte tarda i nit: Per l’activitat de tarda us
distribuireu per diferents places del centre de
Tàrrega. L’inici tindrà lloc a l’Espai Fassina.
La vetlla s’iniciarà a l’Espai Fassina, on es
presentarà un joc que es durà a terme
per diferents places i es tancarà en aquest
mateix espai amb un concert.
»» Diumenge matí i migdia: : Tornareu a
l’Espai central on tindrà lloc l’Acte central.
El dinar conjunt es durà a terme a la Zona
d’acampada amb les altres unitats del vostre subcamp.
Sempre anireu junts i estareu als espais indicats per l’organització, per tant, no podreu tornar a la Zona d’acampada quan vulgueu, sinó
que haureu de seguir l’horari del programa.

Zones de serveis
Totes les zones d’activitats, d’àpats i de pernoctació comptaran amb WC i punts d’aigua.
L’organització no proporcionarà punts de
llum pels participants per carregar dispositius electrònics (mòbils i altres).

Punts d’informació
i ajuda (PIA)
A tots els espais on es realitzin activitats i es
pernocti hi haurà Punts d’informació i ajuda
12

on es podran adreçar tots aquells participants
que necessitin informació, ajuda o resoldre
alguna incidència. En els espais on no hi hagi
un Punt d’informació i ajuda físic i degudament indicat, haureu d’adreçar-vos als Minairons o bé dirigir-vos al Punt d’informació i
ajuda més proper.

Serveis mèdics
Hi haurà punts d’assistència mèdica que
atendran els infants, joves i caps. En el cas
que necessiteu suport mèdic, us haureu
d’adreçar al Punt d’informació i ajuda o als
Minairons que hi haurà a cada espai.

TRANSPORT
La gran majoria arribareu i marxareu de
Tàrrega amb autocar. Alguns agrupaments
propers arribareu amb tren i els membres de
l’agrupament de Tàrrega us desplaçareu a peu.
Tots els autocars estaran identificats amb un
cartell amb un número. Aquest número se
us comunicarà en el correu d’últimes indicacions i serà el mateix tant pel vostre autocar
d’anada com de tornada.
En el mateix correu d’últimes indicacions
rebreu tota la informació detallada en relació
al transport.
En els trajectes d’anada i tornada, el Responsable Jamborinada de l’agrupament haurà
d’assegurar-se que han pujat a l’autocar
o tren tots els infants, joves i caps participants abans que engegui el vehicle. En cas
d’incidència durant la recollida o el trajecte,
serà la persona encarregada de posar-se en
contacte amb l’organització. També us informarem de com s’ha de fer aquest contacte
al correu electrònic d’últimes indicacions.

ARRIBADA
El dissabte 29 d’abril a les 8:00h del matí us
recollirà l’autocar en direcció a Tàrrega. El lloc
exacte de recollida, que serà el més proper
possible al vostre agrupament, se us informarà mitjançant el correu d’últimes indicacions. És possible que un mateix punt de
recollida serveixi per més d’un agrupament.
Si el vostre agrupament ha de compartir
autocar amb un altre se us informarà i haureu d’extremar l’atenció per no equivocar-vos
d’autocar. Alhora cal evitar sempre que sigui
possible separar unitats en diferents autocars,
d’aquesta manera l’arribada serà més senzilla.
Els agrupaments que vindreu amb tren
també sereu informats de l’horari al correu
electrònic d’últimes indicacions.
L’arribada de tots els participants a Tàrrega
està prevista entre les 9:00h i les 12:00h del
matí. Al baixar de l’autocar o el tren, cada
jove i cap haurà de carregar les seves motxilles (gran i petita). En el cas dels autocars,
caldrà anar amb molt de compte, ja que hi
haurà més vehicles en aquella mateixa zona.
Els Minairons us ajudaran a arribar fins a la
Zona de registre.

REGISTRE
Un cop hagueu baixat de l’autocar o sortit del tren, i tingueu totes les motxilles a
l’esquena, hi haurà Minairons que us guiaran fins a la Zona de registre i d’acampada.
Aquí succeiran dues coses simultàniament:
1. Hi haurà d’haver un o una cap responsable del registre. Aquesta persona
anirà cap a les taules preparades per

»»

»»
»»
»»

aquest procés a notificar que heu arribat:
Haurà de portar impresa i comprovada
la llista de joves i caps que heu vingut així
com les possibles incidències: persones
que arriben més tard, que marxen abans,
baixes o qualsevol canvi en restriccions
alimentàries o necessitats específiques
(sempre que es coneguin les baixes o canvis abans de la trobada, caldrà haver-los
notificat a secretaria@jamborinada.cat).
Entregarà la documentació pertinent (us la
detallarem al correu d’últimes indicacions).
Llegirà i signarà la normativa, en representació de l’equip de caps de la unitat.
Se li entregaran les acreditacions pels
participants de la unitat i els identificadors per les motxilles.

2. Mentrestant, la resta de caps i joves
de la unitat anireu fins a la Zona
d’acampada. Allà uns Minairons us ajudaran a trobar el vostre subcamp, on
podreu esmorzar, i la vostra parcel·la, on
plantareu les tendes.
Caldrà que tots els participants dugueu
l’acreditació i hagueu identificat les motxilles abans d’abandonar el subcamp i dirigirvos a l’Espai fira.

IDENTIFICACIÓ

Participants
(infants i caps)
Tots els i les participants haureu de dur
l’acreditació penjada i visible durant tota la
Jamborinada. Aquesta servirà per identificarvos en els espais on hi hagi control d’accés
i per ser reconeguts com a participants per
part de l’organització. En cas de pèrdua o
13
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dany de l’acreditació, haureu d’adreçar-vos
al Punt d’informació i ajuda més proper.

Les persones de l’organització aniran identificades amb acreditació, fulard de la Jamborinada (lila) i samarreta magenta.

NOM I COGNOMS

Anna Pons Pifarré

AGRUPAMENT

AEiG Mestre Güell Roger de Llúria
BRANCA

Llops i Daines
GRUP
D’ACTIVITAT

SUBCAMP

203

Minairons (Organització)

171

Recordeu que els membres de l’organització
són una peça clau pel bon desenvolupament
de la trobada. Caldrà que seguiu les seves
indicacions en tot moment i ajudeu quan ho
demanin, per tal de garantir el bon funcionament i organització del cap de setmana.

032

DRETS
D’IMATGE

Sí

No

10.734

Motxilles
Al registre, l’organització us facilitarà uns
identificadors per a les motxilles, tant per les
grans com per les petites. Haureu d’escriurehi el nom i cognom, unitat i agrupament
i col·locar-los abans de començar a participar a l’Espai fira. Poseu-los en llocs visibles
per poder reconèixer les motxilles en cas de
pèrdua.

NOM COGNOMS:
AEiG:
UNITAT:

An
AE na Pons
é
L L Oi G M E S T REP ifa rr RO G E
GÜ ELL
PS I
D A IN E S
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INSTAL . LACIÓ I
RECOLLIDA

Instal . lació (dissabte)
Un cop arribeu a la vostra parcel.la, haureu
de plantar les tendes a l’espai corresponent.
Hem de vetllar per respectar aquest espai i
tenir cura que els vents de les tendes quedin
el màxim de recollits.
Un cop plantada la tenda, prepareu la màrfega, sac, pijama, raspall de dents i tot el que
us calgui per agilitzar al màxim el moment
d’anar a dormir. La motxilla gran i la petita
les haureu de deixar dins la tenda, a l’hora de
dinar tornareu al subcamp.

No podrà entrar ningú a la Zona d’acampada
que no vagi acreditat i hi anireu en els
moments marcats en l’horari general de
la branca. Les activitats les dureu a terme
en diferents espais de la cuitat de Tàrrega,
per tant, cada cop que sortiu de la Zona
d’acampada us haureu d’assegurar de dur a
sobre tot el que pugueu necessitar, així com
el que us indiquem a l’apartat “Què hem de
dur?” d’aquesta guia. A nivell logístic és complicat haver de tornar a la Zona d’acampada
en els moments d’activitat, anar tots a una
facilitarà el bon transcurs de la trobada.

Recollida
(diumenge al matí)
A les 8:00h us llevareu i tindreu una estona
per rentar-vos i fer les motxilles. De nou
haureu de reorganitzar les motxilles, ja que
la petita la dureu a l’Acte central (activitat de
matí), mentre la gran la deixareu a la Zona
d’acampada. Per saber què heu de portar en
cadascuna, podeu consultar l’apartat “Què
hem de dur?” d’aquesta guia.
Tot seguit, podreu esmorzar a l’espai comú
del subcamp i fer el Bon dia. La recollida de
les tendes s’haurà de fer de manera àgil i
disposareu de papereres per deixar ben net
el camp. Tant les tendes plegades com les
motxilles grans s’hauran de deixar agrupades per unitats en un dels racons de la vostra parcel.la/subcamp. Haureu de vetllar per
deixar espais entre el material de cada unitat per poder diferenciar-lo fàcilment i evitar
confusions a l’hora de marxar amb l’autocar.

ÀPATS

Dinar dissabte
(de 14:00 a 15:00h)
Dinareu amb la vostra unitat a la plaça que
teniu al vostre subcamp, que compartireu
amb les altres unitats del sucamp.
Plaça del subcamp 405

Parcel·les d’acampada

40

5

Berenar (17:45h)
Berenareu amb el vostre grup d’activitat de
tarda. Un parell de caps de cadascun dels
grups d’activitat aniran a recollir les caixes
amb el berenar als punts de repartiment que
hi haurà propers a on feu l’activitat (se us indicarà a quin us heu de dirigir). Portareu les caixes on hi hagi el grup reunit i cada equip de
caps repartireu el berenar als vostres joves i
tornareu les caixes al lloc que se us indiqui.

Recordeu d’agafar les boles Nendo Dango
per participar a l’Acte central.

15
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Sopar (de 20:30 a 21:30h)
Sopareu amb la vostra unitat a la Plaça de les
Nacions Sense Estat. El sopar el tindreu a la
motxilla petita, on l’haureu col·locat prèviament al migdia abans de marxar del subcamp.

Esmorzar (de 8:30 a 9:00h)
Quan us lleveu, trobareu un paquet a la plaça
del subcamp amb l’esmorzar de cada unitat
marcat amb el nom del vostre agrupament.
Els caps sereu els responsables de repartir
l’esmorzar a la vostra unitat. Totes les unitats
esmorzareu a la plaça del vostre subcamp.

Dinar conjunt
diumenge (14:00h)
Dinareu amb la vostra unitat al subcamp.
Després de l’Acte central haureu de passar
pel punt de repartiment, a recollir el vostre
dinar que us serviran els Minairons i a continuació us dirigireu al vostre subcamp. És
molt important que estigueu atents i seguiu
les indicacions dels Minairons en aquest
moment, la logística del dinar per 13.000 persones és molt complexa i entre tots i totes
podem ajudar a fer-la més àgil.
En tots els àpats, poseu especial atenció en
deixar l’espai net i recollit i en dur a terme
una recollida selectiva de la brossa.

Restriccions alimentàries
»» Hi haurà menú alternatiu de berenar,
esmorzar i dinar per a aquelles persones que hagin indicat al·lèrgies o altres
observacions alimentàries. Un o una cap
16

responsable de cada unitat haurà de
recollir-los al Punt d’informació i ajuda de
l’espai on es realitzi l’àpat i després repartir-los als infants i/o caps que escaigui
(excepte el berenar). Els berenars especials se us repartiran a l’Espai Fassina, que
és el punt on s’inicia l’activitat de tarda.
»» Els i les caps de la unitat sereu els responsables de vetllar perquè els infants amb
restriccions alimentàries mengin el que
els pertoca, assegurant que poden menjar
el mateix menú que tothom o bé fent-los
arribar l’alternatiu.

DESPLAÇAMENTS
Els i les participants us desplaçareu a peu
per la ciutat al llarg del cap de setmana. Serà
necessari fer els desplaçaments de forma
àgil i ordenada.
Per norma general els realitzareu conjuntament amb la resta d’unitats de la vostra branca,
a excepció de dissabte al matí (des de que
arribeu fins que aneu a la Zona d’acampada)
i diumenge (després de dinar quan us dirigiu
de la Zona d’acampada als autocars/tren).
Per iniciar aquests trasllats, us trobareu amb
les altres unitats de la vostra branca al Punt
de reunió (degudament indicat), consultar
mapa pàgina 11.
Per guiar els desplaçaments comptareu amb
Minairons, així com amb els Cossos de Seguretat en aquells trams on calgui una regulació excepcional del trànsit. És molt important
que estigueu atents i atentes i respecteu les
seves indicacions per facilitar que els desplaçaments siguin àgils i segurs.
Alguns dels desplaçaments estaran dinamitzats per grups de percussió, xarangues,
geganters o altres.

LA NIT
Acabada l’activitat de Bona nit (a les 00:00h)
us dirigireu a la Zona d’acampada. Els i les
caps haureu de garantir que tota la unitat
es dirigeixi al subcamp en acabar l’activitat i
que no es quedi ningú en un altre espai de la
ciutat de Tàrrega. Un cop al vostre subcamp,
haureu de donar indicacions perquè els Truc
es preparin per anar a dormir.
Tothom ha de ser al seu subcamp. Els i les
caps us podreu trobar a la plaça del subcamp amb la resta de caps amb qui el compartireu, mantenint una actitud tranquil·la
i respectant el descans dels joves que ja
siguin a les tendes.
A les 2:00h es tancarà la Zona d’acampada de
PiC i Truc i tots els joves i caps haureu d’estar a
les vostres tendes per dormir. És molt important que tingueu una actitud col·laboradora
en aquest moment, respectant l’hora marcada i fent cas de les indicacions en el cas
que us ho hagin de recordar els Minairons.
Els membres de l’organització s’encarregaran
de vetllar pel compliment dels horaris generals, però la responsabilitat és de tots i totes.

TORNADA A CASA
El diumenge 30 d’abril després de dinar
s’iniciarà la tornada a casa. Serà un dels
moments on caldrà més col·laboració, ja
que hi haurà moltes persones en moviment
i serà un procés en cadena. Si una unitat es
retarda tota la resta també anirà tard.
Marxar de Tàrrega serà un procés gradual i
per torns. Hi haurà agrupaments sortint des
de les 16:00h fins les 18:00h.

Al correu últimes indicacions rebreu el detall
de la vostra tornada a casa: l’hora de sortida
del vostre autocar i on heu d’anar a buscarlo. Hi haurà Minairons que us donaran indicacions per desplaçar-vos des de la Zona
d’acampada fins al vostre autocar. Aquest
estarà identificat amb el mateix número que
el de l’anada (en alguns casos l’autocar en si
serà diferent, però el cartell amb el número
us servirà per identificar-lo). Els agrupaments
que torneu amb tren també rebreu la informació de l’horari de la tornada al correu
d’últimes indicacions.
Per raons de seguretat, carregareu les
motxilles tan ràpid com sigui possible i
pujareu a l’autocar, esperant asseguts a
la resta d’unitats del vostre agrupament
(o de l’agrupament amb qui feu el trajecte). Els autocars no començaran a sortir
de l’aparcament fins que tots els agrupaments d’aquell torn hagin pujat a l’autocar
(per evitar el riscos). És molt important
que tots siguem ràpids i àgils a l’hora de
pujar a l’autocar. És per això que cal tenir
els cinc sentits ben desperts en aquest
moment del cap de setmana. Us recordem
que si una persona es retarda tothom
anirà endarrerit.
El o la Responsable Jamborinada de l’agrupament tindrà la tasca d’assegurar-se que
tots els infants i joves han pujat a l’autocar
i de notificar a l’organització qualsevol incidència.
El lloc exacte del vostre poble o ciutat on us
deixarà l’autocar serà el mateix on us hauran
recollit el dia anterior al matí. Aquesta ubicació i l’hora aproximada d’arribada a casa
s’informaran amb el correu d’últimes indicacions. Aquestes dades seran les que us permetran convocar a les famílies per tal que
vinguin a buscar els infants.
17
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NECESSITATS ESPECÍFIQUES
L’organització ha posat mitjans per a donar
resposta a necessitats específiques dels i les
participants per tal d’oferir una Jamborinada
on tots els infants, joves i caps puguin gaudir d’una participació de qualitat. Tot i això,
els i les caps sou els que coneixeu millor les
necessitats específiques dels vostres infants,
joves i co-caps i sou els responsables principals de vetllar per a que siguin ateses.
Si teniu infants, joves o caps amb dificultats o
necessitats concretes i no ho vau comunicar
a la inscripció, contacteu amb nosaltres.

Els i les participants són lliures d’oposar-se a
que els prenguin fotografies o els gravin en
vídeos tot i tenir el consentiment signat. Per
aquest motiu, la Jamborinada comptarà amb
cartells recordant que l’esdeveniment tindrà
cobertura i difusió i que si no volen ser gravats o fotografiats en algun moment ho han
d’indicar a les persones que estan prenent
les imatges.

VETLLEM PELS DRETS
D’IMATGES DELS
INFANTS I JOVES

L’ús de les imatges
de la Jamborinada a
les xarxes socials

La NO cessió dels drets d’imatge dels infants
i joves estarà indicada a l’acreditació personal. Si per algun error o canvi us trobeu que
l’infant o jove no té degudament senyalitzada
la NO autorització dels drets d’imatge, aviseu
al moment del Registre.

Durant la trobada hi haurà persones de
l’organització que es dedicaran a fer difusió
i explicar què està passant a cada espai. Tot
i així, us donem algunes recomanacions per
si voleu penjar fotos i vídeos a les xarxes
socials del vostre agrupament o unitat de
manera responsable:

Heu de ser conscients que la Jamborinada
serà un esdeveniment multitudinari i mediàtic
amb una assistència massiva d’infants i joves
sense els seus pares, mares o tutors legals,
que dificultarà molt el control de la preservació dels drets d’imatge. Per aquest motiu,
us demanem que extremeu les precaucions i
que sigueu proactius en la vetlla d’aquest dret:
»» Si teniu infants o joves a la vostra branca
que no tenen cedits els drets d’imatge, estigueu atents a fotògrafs i càmeres. Si veieu
que estan prenent imatges del vostre grup,
18

informeu-los de quins són els infants que
no hi poden aparèixer.
»» Expliqueu als infants i joves la necessitat
de la seva ajuda amb aquesta prevenció.
Traslladeu-los la importància que té que
informin ells i elles mateixos a les persones
amb càmeres.

»» Quan publiqueu imatges a la xarxa la responsabilitat és vostra. Assegureu-vos que
les persones que hi apareixen us donen el
permís per fer-ho, sobretot si us feu fotos
conjuntes amb altres agrupaments.
»» Pengeu fotos a les xarxes socials de
l’agrupament que il·lustrin les activitats i
els objectius de la Jamborinada. Eviteu les
imatges que no serveixin per explicar el
projecte i eviteu també distribuir fotografies amb una altra finalitat que no sigui la

de comunicar l’esdeveniment i la nostra
tasca.
»» Si dubteu, no la pengeu. Eviteu les imatges
que es puguin malinterpretar fora del seu
context.
»» No poseu noms i cognoms. Eviteu donar les
dades personals acompanyant la imatge.
»» Recordeu que quan pengem una imatge,
en perdem el control. El que publiquem a
Internet no desapareix. Per moltes mesures de seguretat que apliqueu, sempre és
millor prevenir que curar.

QUÈ PASSA SI...

... es perd un infant?

... es perd o es
troba un objecte?
Si trobeu un objecte i no aconseguiu esbrinar qui n’és el propietari/a, dueu-lo al Punt
d’informació i ajuda més proper. Si heu perdut algun objecte, adreceu-vos també al
Punt d’informació i ajuda més proper per a
comunicar-ho. Tot i que vetllarem per reduir
els objectes perduts i per trobar-ne el o la
propietària, l’organització no se’n podrà fer
responsable.

... hi ha una
emergència sanitària?

Si trobeu un infant d’una altra unitat que
s’ha despistat o en perdeu un de la vostra
unitat, adreceu-vos al Punt d’informació
i ajuda i/o al Minairó més proper i doneu
l’avís, l’organització de la Jamborinada iniciarà la cerca.

Adreceu-vos al Punt d’informació i ajuda i/o
al Minairó més proper i doneu l’avís, l’equip
de la Jamborinada activarà el Servei mèdic.
Si fos necessari el trasllat a un centre mèdic,
un/a cap acompanyarà la persona afectada
durant tot el procés.

Els caps us heu d’adreçar al Punt d’informació
i ajuda tant per donar l’avís com per saber si
l’infant o jove perdut ja s’hi ha adreçat.

Què passa si... plou?

Heu d’informar els infants i joves que si es
despisten, es perden o no troben la seva unitat on l’han deixat, s’han d’adreçar al Punt
d’informació i ajuda. Hauran de romandre
allà fins que el o la cap els vagi a recollir.
A l’annex 2: “Què he de fer si em perdo?”
trobareu una infografia per explicar aquest
protocol als infants, ja que si es despisten
és important que coneguin què hauran de
fer per trobar-vos. Cal que els transmeteu la
dimensió de la trobada i com és d’important
anar tota la unitat junta i estar atents/es per
tenir sempre localitzats als i les caps.

En funció de la intensitat de pluja i el moment,
es donaran les consignes a seguir. Us les
transmetran les persones de l’organització
(Minairons). Mentre no es donin indicacions,
el cap de setmana transcorrerà com estava
previst, tant pel que fa als espais com a les
activitats i vosaltres haureu de mantenir-vos
amb la unitat en l’espai que indica el programa.
En cas de previsió de pluja pel cap de setmana, cal anar amb capelina, roba i calçat
adequat.
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PROGRAMA
HORARI DE BRANCA
Dissabte

9:00

Altres

Diumenge

Arribada, registre,
i instal·lació
de tendes

Espai fira

13:00

Desplaçament a la Zona d’acampada

14:00

Dinar

15:00

Desplaçament a l’Espai Fassina

16:00

Activitat de tarda
(amb pausa per berenar)

19:30

Desplaçament a la Plaça
de les Nacions sense Estat

20:30

Sopar

21:30

Vetlla i Bona nit

00:00

Desplaçament a la Zona d’acampada

2:00

Caps i joves a dormir, es tanca
la Zona d’acampada de PiC i Truc

1:30

Caps a dormir, es tanca la zona
d’acampada de LLiD i RiNG

ESPAI FIRA
Horari: de 10:00 a 13:00h (dissabte)
Espai on es realitza: Espai central

20

Activitats

8:00

LLevar-se i vestir-se

8:30

Esmorzar

9:00

Bon dia

9:15

Recollir tendes i netejar el subcamp

10:00

Desplaçament a l’Espai central

11:00

Acte central

13:00

Desplaçament a la Zona d’acampada

14:00

Dinar conjunt

16:00

Comiat, desplaçaments
als autocars i retorn

Nota
El diumenge a les 8:15h es farà una reunió
de branca amb un cap responsable de cada
unitat. Us trobareu a la plaça del subcamp i
els Minairons faran un repàs de tot el dia a
mode de recordatori i per facilitar que anem
tots i totes a una.

Gestió dels grups
Per participar a l’Espai fira cada unitat us heu
de dividir en grups d’aproximadament 15 persones, assegurant-vos de que cada petit grup
té un cap responsable que l’acompanyarà.
El o la cap no podrà desatendre la unitat en
cap cas, encara que hi hagi talleristes que
s’estiguin ocupant de l’activitat.

Podreu circular lliurement per l’espai, descobrint aquelles entitats i activitats que
es vulguin conèixer. Però cal que cadascú
vagi amb el seu grup. A cada espai d’entitat
hi haurà un cartell orientatiu en el qual
s’indicarà per quina o quines branques recomanem l’activitat.També hi haurà un cartell
amb el nom de l’entitat que l’ofereix.

Objectius generals
»» Descobrir entitats i associacions d’arreu
del territori.
»» Realitzar i participar en les activitats que
han preparat les entitats.
»» Fer xarxa i conèixer nous projectes.
»» Gaudir del matí.

Dinamització de
l’activitat
La dinamització de l’activitat quedarà repartida
entre l’organització i vosaltres, els i les caps.

Descripció
L’Espai fira és l’espai d’acollida que us trobareu en arribar a la Jamborinada. Un cop
hagueu fet el registre, tingueu les acreditacions i us hàgiu instal·lat, podreu passar per
la fira on trobareu més d’una cinquantena
d’associacions, entitats i organitzacions que
han preparat activitats per donar a conèixer
els seus projectes de la forma més dinàmica.

den més al Martí, la Carlota, el Kotake, la
Mariona i el Nil.

Paper dels i les caps
»» Organitzar els grups i acompanyar durant
tota l’activitat a la vostra unitat.
»» Evitar aglomeracions en les activitats.
»» Vetllar perquè els infants i joves facin cas
del que es digui per megafonia i del que els
Minairons indiquin.
»» Confirmar que l’activitat que fareu es
correspon al grup d’edat de la vostra unitat.
»» Engrescar els infants i joves de les vostres
unitats.
»» Fomentar la participació dels infants i joves
en les activitats.
»» Donar suport als talleristes i membres de
les entitats.

Indicacions
»» Procureu no acumular-vos en una sola
zona, si trobeu acumulació o bé feu cua o
bé canvieu d’entitat. No us estanqueu en
una sola activitat, ja que tothom n’ha de
poder gaudir.
»» Fixeu-vos en els cartells orientatius on
indiquen la branca recomanada de cada
activitat.
»» Tingueu en compte que no tothom podrà
participar depenent de l’hora d’arribada.

L’espai és obert, només cal que seguiu les
indicacions, gaudiu, descobriu i feu xarxa!
Trobareu moltes temàtiques diferents per
descobrir, però, sobretot, aquelles que agra21
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ACTIVITAT DE TARDA

Títol: Parlem-ne
»»
»»
»»
»»
»»

Plaça Sant Josep de Calassanç: 40 persones
Plaça del Carme : 540 persones
Plaça dels Àlbers: 120 persones
Plaça Major: 80 persones
Plaça de les Nacions sense Estat: 240 persones
»» Plaça dels Comediants: 40 persones
»» Plaça de la Palla: 40 persones
»» Plaça de Sant Antoni: 80 persones
»» Associació Alzheimer: 40 persones (C. Alonso
Martínez, 11- mapa pàg.11, 4J)
Horari: de 16:00 a 19:30h (dissabte)

16:00

16:30

Desplaçament fins l’espai

16:30

17:45

Taller 1

17:45

18:15

Berenar

18:15

19:30

Taller 2

Gestió dels grups
»» Núm. de grups i subgrups previstos i
espais on estaran distribuïts:
30 grups de 40 persones aproximadament
cadascun, que coincideixen amb els grups
d’interacció.
»» Indicacions de desplaçament entre una
activitat i una altra:
El desplaçament estarà indicat pels Minairons. Previ a l’activitat, rebreu instruccions
sobre quin taller fer i a on dirigir-vos.
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Objectius generals
»» Treballar els temes que els propis Truc van
proposar a l’inici de curs. Els tres blocs de
temes proposats són : Món laboral, Xarxes
socials/Relacions interpersonals, Capitalisme/Cooperació.
»» Enriquir el debat dels participants al trobar-se amb Truc d’altres agrupaments.

Dinamització
Aquesta activitat estarà dinamitzada per
Minairons amb el vostre suport i participació
activa en el desenvolupament.

Descripció
L’activitat de tarda dels Truc serà un conjunt de descobertes simultànies. En diferents espais, els Truc participaran de tallers
a través dels quals treballaran diferents
aspectes relacionats amb els blocs temàtics
següents: Món laboral, Xarxes socials/relacions interpersonals i Capitalisme/cooperació. Els tallers estaran realitzats per membres d’entitats implicades en cadascun dels
temes o per talleristes independents.

Paper dels i les caps
»» Donar suport als Minairons.
»» Engrescar els Truc a participar en l’activitat
i debat.
»» Participar sense ser protoganistes.
»» Acompanyar els Truc en el desplaçament.
»» Fer un recull de les conclusions de la

xerrada. Al principi de l’activitat se us
donarà la plantilla per recollir les conclusions dels Truc.

ACTIVITAT DE VETLLA

Títol: Zombis vs Escoltes
Espai on es realitza: Places del centre
Horari: de 21:30 a 23:45h (dissabte)

21:30

22:45

Joc Zombis vs Escoltes

22:45

23:00

Desplaçament amb batucada

23:00

23:45

Vetlla musical

Gestió dels grups
»» Núm. de grups i subgrups previstos i
espais on estaran distribuïts:
Cada Truc formarà part d’un grup i hauran de buscar els punts de control del seu
color. La dinàmica del joc, però, farà que
els Truc vagin per lliure. No hi haurà grups
marcats, però es recomana anar per unitats amb el o la cap.
»» Indicacions de desplaçament entre una
activitat i una altra:
A les 22.45h tots hauran d’estar a la Plaça
del Carme i es dirigiran a l’Espai Fassina,
acompanyats per una batucada.

Objectius generals
» » Procurar un espai lúdic i de trobada
entre els Truc.
»» Crear un bon ambient entre els diferents Truc.

Dinamització
Als agrupaments que compteu amb dos o
més caps se us donarà, en el sobre que heu
d’anar a buscar abans de sopar, una nota
sol·licitant que un de vosaltres formi part dels
caps que participaran al joc com a zombis.
L’activitat estarà dinamitzada pels Minairons i
part dels caps, amb el vostre suport i participació activa durant el desenvolupament. Prèviament a l’inici de l’activitat, els caps “zombies”
us coordinareu amb els Minarions a l’Espai
Fassina. El i les caps que no feu de “zombies”
haureu de jugar al joc, ajudant en tot moment
al bon funcionament de l’activitat.

Descripció
»» Durada: 1 hora i 15 minuts
»» Desenvolupament: A l’inici de l’activitat
es passarà un vídeo introductori on
s’explicarà el funcionament del joc. Després començarà l’activitat, que consistirà
en un joc d’atrapar: el grup de zombis
haurà d’enxampar i transformar a la resta
d’escoltes en zombis. Els escoltes hauran
de passar per uns punts, concretament
tres (marcats al mapa que se’ls donarà),
on rebran una marca que demostrarà que
han estat allà i que els permetrà entrar
a la zona de seguretat. L’objectiu és que
durant el transcurs de l’activitat i abans
d’arribar a la zona de seguretat no siguin
enxampats per zombis. De totes maneres,
23
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hi haurà uns antídots que serviran per a
què els escoltes infectats puguin curar-se.
Això sí, els hauran de trobar, ja que estaran amagats. Tothom haurà d’estar a la
Plaça del Carme a les 22.45h per anar amb
la batucada a l’espai de la Vetlla musical.

Títol: Vetlla musical
»» Durada: 1 hora
»» Desenvolupament: Abans d’entrar al
concert, un animador de cada agrupament
portarà la caixa regal. Durant l’activitat del
concert els Truc romandran junts per tal
de gaudir tots plegats d’una vetlla animada
musicalment.

Paper dels i les caps
Abans de començar
a sopar
»» Un cap haurà de passar pel Punt
d’informació i ajuda per recollir el sobre de
la seva unitat. Dins el sobre trobarà:
»» El rol del o la cap durant el joc. En
el cas que hi hagi només un o una cap,
aquest jugarà amb la unitat. Si hi ha més
d’un, us podeu trobar que un cap jugui i
que a l’altre li hagi tocat el paper de zombie. En aquest cas, el cap no soparà amb
la unitat, sinó que anirà a l’Espai Fassina
per caracteritzar-se i coordinar-se amb
els altres Minairons zombies.
»» Les instruccions del joc: Els grups als
qual pertanyen els Truc i els mapes
amb els punts de control per on han de
passar.
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Durant el sopar
»» Distribuir als Truc les instruccions rebudes.

Durant el Joc
»» Vetllar perquè els Truc escoltin les indicacions del vídeo introductori i per la seva
implicació.
»» Tenir cura de que l’activitat es realitzi
correctament, sense trampes.
»» Jugar com a zombis (només els caps que
formareu part de l’equip de zombis). No
acompanyareu als vostres Truc durant el
joc, però sí durant el concert.
»» Deixar, entre tots, l’espai net.
»» Vigilar que els Truc estiguin dins de la
zona de joc.

Durant el concert
»» Abans d’entrar al concert, anar al Punt
d’Informació i ajuda a buscar les caixes de
refrescs i galetes (només un cap de cada
agrupament).
»» Vigilar que els Truc estiguin dins de la zona
del concert.
»» Motivar els Truc a ballar i gaudir de la festa.
»» Deixar, entre tots i totes, l’espai net.

BONA NIT
Espai on es realitza: Espai Fassina
Horari: de 23:45 a 00:00h (dissabte)
23:45

00:00

Bona nit

Gestió dels grups
»» Núm. de grups i subgrups previstos i
espais on estaran distribuïts: L’activitat
es realitzarà amb tots els Truc junts, formant un sol grup.

»» Indicacions de desplaçament entre una
activitat i una altra: Durant el transcurs
de l’activitat no hi haurà desplaçaments.

Objectius generals
»» Reflexionar sobre la importància de viure
el moment i aprofitar bé el temps.

Dinamització
Aquesta activitat la dinamitzareu els caps.

Descripció
»» Durada: 15 minuts
»» Desenvolupament: Es projectarà un vídeo
que farà referència al temps i el seu ús. Al
final es projectaran un seguit de frases
cèlebres sobre el temps, que induiran a la
reflexió.

Paper dels i les caps
»» Vetllar perquè tots els Truc visualitzin el
curtmetratge.
»» Vigilar que els Truc estiguin dins de la zona
per fer el Bona nit.
»» Promoure la reflexió entre els Truc sobre
els valors que surten al curtmetratge.

BON DIA

Títol: La cremallera
Espai on es realitza: Subcamp de la zona
d’acampada

Horari: de 9:00 a 9:15h (diumenge)

9:00

9:15

Bon dia

Gestió dels grups
»» Núm. de grups i subgrups previstos i espais on estaran distribuïts: Els
grups seran els d’activitat (que s’indica a
l’acreditació), que són els mateixos que els
de la interacció.
»» Indicacions de desplaçament entre una
activitat i una altra: Durant el transcurs
de l’activitat no hi haurà desplaçaments.

Objectius generals
»» Despertar tothom amb un joc mogut.
»» Fomentar el coneixement i intercanvi amb
els agrupaments amb els quals es compartirà subcamp.

Dinamització
Aquesta activitat la dinamitzareu els caps.
Haureu de coordinar-vos amb els caps de
les altres unitats del vostre subcamp per
distribuïr-vos l’espai i amb els del vostre grup
d’activitat per dinamitzar-la.
»» Durada: 15 minuts
»» Material: (Opcional) Portar un xiulet amb
el que marcareu els canvis. En cas de no
disposar-ne, es poden marcar els canvis a
viva veu.
»» Desenvolupament:
Us posareu tots
estirats de cara a terra formant una filera
excepte una persona. La primera persona
de la fila romandrà estirada, la segona
persona situarà el cos en forma de pont
25

P RO G R A M A
(a quatre grapes) i així successivament
de manera intercalada, formant la cremallera. La persona que no s’ha estirat,
haurà de passar per sobre de la gent que
està estirada i per sota el pont de la gent
que està de quatre grapes, fins a arribar
al final de la fila. En qualsevol moment un
de vosaltres pot cridar “CANVI!”: aquells
que esteu de quatre grapes us estirareu i els que estàveu estirats us posareu
immediatament de quatre grapes. La
persona que haurà acabat el recorregut
de la cremallera dirà el seu desig pel dia
i es col·locarà al final de la fila estirada o
fent el pont, segons pertoqui.
»» Per la seva banda, qui estigui a l’inici de la
cremallera s’aixecarà i farà el mateix que la
persona anterior, repetint la successió fins
que tothom ho hagi pogut fer.

Paper dels i les caps
»» Dinamitzar l’activitat, indicant l’espai adequat del subcamp per fer-la.
»» Explicar en què consistirà l’activitat.
»» Resoldre els dubtes, si es dóna el cas.
»» Formar part de la cremallera.
»» Engrescar els Truc.

ACTE CENTRAL
»» Espai on es realitza: Espai central
»» Horari: de 11:00 a 13:00h (diumenge)
11:00
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13:00

Acte central

Al davant de tot hi seran els CiLL, mentre la
resta d’unitats us situareu darrere d’aquests
per ordre, fins acabar amb els Truc.

Pantalla

ESCENARI

Pantalla

CiLL

CiLL

CiLL

LLiD

taula
de so

LLiD

RiNG

RiNG

PiC

PiC

TRUC

TRUC

Objectius generals
»» Concloure l’eix d’animació de la Jamborinada: “La inversió positiva del temps”, juntament amb el lema: “La força per moure
el món”.
»» Aprofitar aquest acte com a altaveu del que
els escoltes i guies som, volem i podem fer
per canviar el món.
»» Despertar sentiment de comunitat, que
som part d’un moviment i que som molta
gent perseguint el mateix objectiu: deixar
el món millor de com l’hem trobat.
»» Invertir positivament el temps.

Dinamització
L’activitat estarà dinamitzada per animadors
amb el vostre suport i participació activa en
el desenvolupament.

Gestió dels grups

Descripció

Núm. de grups i subgrups previstos i espais
on estaran distribuïts: Totes les branques estareu reunides en el mateix espai.

L’activitat de l’Acte central consta de quatre
parts:

Conclusió de l’eix
d’animació
Una de les coses que succeiran dalt
l’escenari de l’Acte central de la Jamborinada
serà 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. Les boles
Nendo Dango seran un element clau en
aquest moment, recordeu-vos de dur-les
i repartir-les als infants i joves quan se us
indiqui.

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

car-la amb els vostres infants i joves, afegir-la
als cançoners del cau, que esdevingui cançó
de sortides i rutes… També la trobareu al
web de la Jamborinada.

Videoclip de la cançó oficial de la Jamborinada

Paper dels i les caps
»» Respectar la ubicació assignada i vetllar
perquè els infants i joves també la respectin.
»» Vetllar perquè els infants i joves respectin
les consignes que es rebin des de l’escenari.
»» Promoure la participació de tots i totes.
»» Engrescar els infants i joves.

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

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. Com als campaments i al
cau, la música ens acompanyarà durant la
trobada. A l’annex 3: “Cançó de la Jamborinada” trobareu la lletra i els acords de la
cançó, perquè pugueu aprendre-la i practi27

QUÈ HEM DE DUR?
DOCUMENTACIÓ

motxilla gran
motxilla petita

A la Jamborinada caldrà que dugueu tant la
documentació que porteu de forma ordinària
a les sortides que feu amb el cau, com la que
us demanem especialment per la trobada.
S’especificarà la informació concreta en qüestió al correu d’últimes indicacions.

ÀPATS

Sac

Haureu de dur de casa: l’esmorzar, el dinar i
el sopar de dissabte.

MOTXILLES

Gorra
Impermeable
o capelina
Roba
d’abric

Cantimplora

Tots els i les participants haureu de dur una
motxilla gran i una altra de petita amb:
»»
»»
»»
»»
»»

Àpats
Lot
Màrfega
Sac
Got

»»
»»
»»
»»
»»

Impermeable o capelina
Cantimplora
Gorra
Roba d’abric
I tot el que pugueu necessitar

Per norma general, la motxilla petita és la
que dureu a sobre i la gran es quedarà a
la Zona d’acampada (a l’avancer o dins de
les tendes). Per això, és imprescindible que
tot el que pugueu necessitar ho dugueu a
la motxilla petita (penseu en si algun infant
o jove ha de prendre un medicament, en
les necessitats especials, en l’abric, en la
pluja…).
Hi haurà diversos moments al llarg del dia en
els quals haureu de refer la motxilla petita,
en funció del que necessitareu en les properes hores. D’aquesta manera no caldrà que
ho carregueu tot durant tot el dia.
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Lot

Àpats de casa / Got

(esmorzar, dinar i sopar de dissabte)

Màrfega

Què posem a la
motxilla petita?
Dissabte matí
Com que anireu a la Zona d’acampada a
l’arribar i altre cop a l’hora de dinar, no caldrà
que dugueu la motxilla a sobre per participar
a l’Espai fira. Si necessiteu dur a sobre quelcom específic, valoreu vosaltres mateixos si
agafeu la motxilla.

Dissabte migdia
»» Després de dinar haureu de preparar la
motxilla amb tot el que pugueu necessitar
la resta del dia, ja que no tornareu a la Zona
d’acampada fins a l’hora d’anar a dormir.
»» Portar sopar, cantimplora, lot, impermeable o capelina.

Diumenge matí

Bola de fang
Full de paper
de diari
Posar en una
caixa fent capes

»» La preparareu al mateix moment que feu
les motxilles grans i recolliu les tendes.
»» Portar cantimplora, gorra, jaqueta, impermeable o capelina.
Us recordem que tot el que pugueu necessitar des de dissabte migdia fins anar a dormir ho heu de posar a la motxilla petita, ja
que és la que dureu a sobre al llarg del dia.

BOLES NENDO DANGO
Les boles Nendo Dango són les que se us
proposa que elaboreu a la Tercera Guia
d’Activitats “Som llavor de canvi”. Seran un
element clau en l’Acte central del diumenge,
per això, és molt important que les feu al cau
amb els infants i joves i les dugueu a la Jamborinada.

Com transportar-les
fins la Jamborinada?
Us recomanem que dugueu totes les boles
de la unitat juntes en una capsa de cartró o
similar i separades per pisos amb paper de
diari pel mig, per tal de que no piquin entre
elles. Les boles són molt fràgils i si cadascú
duu la seva a la motxilla és molt provable que
no arribin a diumenge.

LES BOLES SÓN
MOLT FRÀGILS

Com guardar-les durant
el cap de setmana
fins l’Acte central?
Durant el dissabte haureu de guardar la
capsa a la vostra parcel·la.

Què heu de fer
diumenge?
Al matí, transportar-les amb la mateixa capsa
a l’Espai central. Un cop allà, atendre a les
indicacions que es donaran des de l’escenari.
En un moment donat se us demanarà que
repartiu les boles a cada infant/jove de la unitat, per tal que puguin entregar-les quan les
passem a recollir. És important que cadascú
tingui una bola.
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Annexos

Annex 1

DECÀLEG

de la NORMATIVA

1

RESPECTAREM
I GARANTIREM
que es compleixen
les normes
de la trobada

4

2
GARANTIREM
en tot moment
el benestar
de tots i totes
les participants

TOTS
ELS MEMBRES
DE LA UNITAT

PORTAREM
en tot moment
l’acreditació
visible

(infants, joves i caps)
anirem sempre junts

3
CONEIXEREM
l’organització,
seguirem els horaris
previstos i serem a l’espai
corresponent en cada moment.
Seguirem les indicacions
dels membres
de l’organització

5

8
NO
CONSUMIREM

begudes alcohòliques,
tabac ni qualsevol
altra substància que pugui
generar dependència

PER
MOTIUS
DE SEGURETAT
no farem foc
(ni utilitzarem fogonet)
ni tampoc portarem
animals. Tampoc
vendrem aliments
ni productes

9

FAREM
SILENCI

a partir de l’hora
en què els participants
han d’anar a dormir

6

7

TINDREM
CURA

de tot el material.
Cada unitat mantindrà
netes i ordenades
les zones
de pernotació
i d’activitats

SEREM
CUROSOS
amb
els desplaçaments
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...................

....

Anna

A IR Ó

Pons

Pifarré

Aniré al Punt
d’informació i ajuda (PIA)
més proper

Si no sé on és,
ho preguntaré
als Minairons
(membres de l’organització)

Els Minairons
del Punt d’informació
i ajuda (PIA)
avisaran als meus caps

Em quedaré
al Punt d’informació
i ajuda (PIA)
fins que el meu cap
o la meva cap
em vingui a recollir

3
........

MINA
Anna

Pons

IRÓ

Pifarré

......................

M IN

....

....

......................
....

2
........

...................

?
?
?

1
........

4
........

INDICACIONS PER NO PERDRE’M
A la Jamborinada serem molts infants i joves, per aquest motiu estaré
molt atent/a:
– No em separaré en cap moment de la meva unitat, sempre anirem junts
– Tindré els meus caps sempre localitzats

Annex 3

LA FORÇA PER MOURE EL MÓN – Mandràgora Reggae
Sim- La- Sim- La- Sim- La- SolM- LaM- ReM- Lam

Sol – La – Re – Sim – Sol – La – La – Re

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.

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).
(Sol- La – Re) x2
Sol- La – Sim - Sol- La - Re
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.
( Sim – La – Sol – Fa#m) x2
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.
(Sol- La – Re) x2
Sol- La – Sim - Sol- La - Re
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.

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.

DESCARREGA’T LA CANÇÓ
DESCARREGA’T LA LLETRA I ELS ACORDS
VÍDEOCLIP OFICIAL DE LA CANÇÓ

la f orç a p e r mo u r e el mó n

Tàrrega, 29 i 30 d'abril de 2017

www.jamborinada.cat
JAMBORINADA

Organitza:

Amb el suport de:

Col.laboren:

@JAMBORINADA

JAMBORINADA

Amb la participació de:

