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Escampem la llavor: Manifesta´t!

Carta d’en Jambo
Bon dia que mai s’acaba!
Exploradors, pot ser que aquest missatge us arribi amb retard degut a la dilatació de l’espai-temps...
jo ara estic viatjant, vaig cap a altres galàxies! Però no podia marxar de la terra sense escriure-us! La
Jamborinada va ser una passada! Vaig veure com tots i cadascun de vosaltres compartíeu inquietuds i
energies, vaig veure com reflexionàveu, com jugàveu, com us comprometíeu amb un món millor! La vostra
força és realment increïble! A Tàrrega vau moure el món!
Us escric per a demanar-vos que seguiu amb aquesta energia positiva, que seguiu unint esforços per tal
de construir un món per a tots i totes. Molts dels desitjos i compromisos que vau compartir a Tàrrega
requereixen el vostre esforç conjunt per tal de poder-los aconseguir... Això és una tasca de formigueta,
una tasca d’equip, una tasca que cal fer dia a dia!
Sé que sou constants en la feina i que ho aconseguireu!
Us envio des de l’espai una abraçada propera. Per molt lluny que marxi, sempre us portaré al cor!
Sou la força per moure el món... i seguireu essent-ho!
Sempre a punt!
Jambo

2

Presentació
La Jamborinada ens va permetre viure moments que, ben segur, recordarem durant molt de temps.
Moments divertits i memorables compartits entre nens i nenes, caps, Minairons i munt de gent d’entre
les més de 13.000 persones que vam arribar a ser!
També vam viure moments que passaran a la història, moments de pell de gallina i emoció. Un d’ells
n’és la lectura del manifest participatiu “La força per moure el món” durant l’acte central. Ho recordeu?
Aquest manifest era tota una declaració d’intencions creada i llegida pels propis infants i joves que, com
a ciutadans i ciutadanes de ple dret, tenen 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-ne
propostes per canviar-ho.
Com vàreu poder comprovar, també va ser llegit per un o una portaveu de cada branca representants
dels diversos territoris que, amb compromís i coratge, van transmetre al món les propostes de canvi dels
escoltes i guies.
A la Jamborinada, i durant el procés previ de creació del manifest, els infants i joves van deixar clar que
són totalment capaços de moure mars i muntanyes, però sobretot d’opinar i decidir sobre allò que els
afecta. És per això que aquesta guia és especial; ha estat creada pels mateixos infants i joves d’edats
diferents; nens, nenes, nois i noies de caus diferents, de pobles diferents i amb experiències diferents.
Aquesta guia ha estat pensada i creada pels i les escoltes i guies que, com ells, creuen en un món millor.
Us presentem el grup que l’ha pensada. Potser us sonaran una mica perquè van sortir a representar a
cadascun/a de nosaltres en la lectura del manifest durant la Jamborinada. Com que eren de llocs molt
diferents, alguns força llunyans, ha sigut difícil poder-nos trobar tots i totes, però l’hem fet amb molta
il·lusió i entusiasme!

QUIM
Tàrrega, 16 anys,
Pioner

ALBA
Tiana, 7 anys, Llúdriga

ANNA
Parets del Vallés,
13 anys, Noia Guia
ANDREU
Sant Boi de Llobregat,
10 anys, Llop
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Activitats
1 JAMBOCOMPROMÍS
INDIVIDUAL
Tal com deia en Jambo a la seva carta de comiat
molts dels compromisos que vam prendre a
la Jamborinada requereixen el nostre esforç
per assolir-los… Per això cal que cadascú
de nosaltres n’agafi un i se’l faci compromís
individual per anar-lo treballant dia a dia. Us
proposem una activitat per reflexionar i escollir
el nostre Jambocompromís individual.

Indicacions
Temps: 1 hora i 20 minuts.
Material: Manifest en format vídeo o
imprès (Annex 1: original i Annex 2: versió
per a infants), vídeo amb preguntes
(https://youtu.be/Vz9CxGermrA) o preguntes
impreses (Annex 3), folis i bolígrafs, cordill,
pinces, papers de colors.

Desenvolupament

PREPARACIÓ
1. Prepareu i ambienteu la sala de manera que
doni peu a la reflexió i a la transcendència.
Els infants i joves que han ideat aquesta guia
proposen crear un espai màgic perquè “als
campaments fem la promesa i a mi m’agrada
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quan hi ha globus i berenar” (Alba, 7 anys,
Tiana) i “l’espai ha de ser semblant al de la
promesa, però no com a la promesa, ja que
aquell és un moment únic i irrepetible. Aquest
és un moment de compromís individual de la
Jamborinada.” (Quim, 16 anys, Tàrrega).

A tenir en compte:

Si ho creieu convenient, aquest espai
també pot ser pensat i/o creat prèviament
pels infants i joves.

2. Prepareu un projector o reproductor amb
el vídeo que han preparat els infants i joves
formulant unes preguntes, sinó les podeu
imprimir i repartir una còpia a cadascú. També
necessitarem un foli i bolígraf per cadascú.

ACTIVITATS AMB
INFANTS I JOVES
3. En primer lloc creem un ambient tranquil i
llegim o projectem el manifest “La força
per moure el món” de la Jamborinada. Si
ho necessiteu, s’ha creat una nova versió del
document adaptada als infants més petits,
ja que “no tots els nens i nenes de la meva
edat enteníem el manifest que vam llegir”
(Andreu, 10 anys, Sant Boi de Llobregat).
(Durada: 10 min.)
4. A continuació, projectem o passem per
escrit les preguntes que han preparat els
infants i joves creadors d’aquesta guia.
S’ha tingut molt en compte que “Jo sóc un
nen normal i si em poseu moltes preguntes
escrites, marxo del cau eh” (Andreu 10 anys,
Sant Boi de Llobregat). (Durada: 10 min.)

5. Tenint en compte que “no tothom comparteix
el manifest al 100%” (Quim, 16 anys,
Tàrrega) ara és el moment de respondre les
preguntes proposades de manera reflexiva
i individual. Si volem, els podem posar en
comú en gran grup. (Durada: 40 min.)

A tenir en compte:

Aquelles branques on els infants no saben
o no volen escriure es pot fer la reflexió i
posada en comú de manera oral.

6. Cadascú apunta a un “post-it” o paper de
color el seu compromís individual i el pot
penjar amb un fil a la sala o un lloc comú
on siguin visibles tots els compromisos
individuals al llarg del curs per tal de tenirlos ben presents. (Durada: 20 min.)

2 JAMBOCOMPROMÍS
COL. LECTIU
La força per moure el món, per canviar tot
allò que no ens agrada, és més gran quan es
fa en pinya, en grup. Ens proposem seguir
sent llavor des dels nostres Caus, seguir
compromesos en treballar dia a dia per deixar
el món millor que ens l’hem trobat. Per això, us
proposem el següent repte col·lectiu on s’ha
tingut en compte “fer alguna cosa moguda,
dinàmica” (Anna, 13 anys, Parets del Vallès).

Indicacions
Temps: 1 hora i 30 minuts.
Material: Manifest imprès (Annex 1:
i Annex 2: versió per a infants),
caixa/bossa, cartolina o suport per
pancarta, retoladors gruixuts o

original
tisores,
fer una
pintura.

Desenvolupament

PREPARACIÓ
1. Imprimiu la part del manifest que vulgueu a
cada branca (tantes còpies com petits grups
pretengueu fer). Els de les branques més
petites teniu una adaptació del manifest per
tal que tots els nens i nenes puguin entendre
bé el contingut.
2. Retalleu les frases per separat, cada frase ha
de quedar en un paper per poder-la repartir.

ACTIVITATS AMB
INFANTS I JOVES
3. Fem petits grups. Recomanem que siguin
d’unes 5 persones. Expliquem en què
consisteix l’activitat, que l’objectiu és
arribar a un consens entre tots i totes sobre
quin compromís col·lectiu del manifest volem
agafar com a la branca. (Durada: 10 min.)
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Activitats
4. A cada petit grup els donem la part del
manifest retallada per frases. Els nens i nenes
de cada grup es llegeixen totes les frases i
en trien una o dues, la que més els agradi o
creguin més important (Durada: 20 min.)

A tenir en compte:

Proposem que es treballi el consens i el
diàleg en petit grup, que puguin arribar a
un acord parlant.

5. Una vegada hagin triat, posen la frase en
comú. (Durada: 10 min.)

7. El compromís agafat, el farem visible
per tal de recordar-lo i tenir-lo present.
(Durada: 30 min.)

A tenir en compte:

Proposem que se’n pugui fer un cartell
per penjar al Cau o una pancarta per
penjar-lo fora (per animar als veïns a durlo a terme). També es pot pensar quines
accions ens ajuden a fer-lo realitat o a
millorar-lo i escriure-les en papers per
enganxar-los al voltant de l’objectiu. Si us
animeu, podeu implicar a les famílies per
tal que també es sentin seu el compromís
i en formin part.

A tenir en compte:

Proposem que es pugui jugar al “salta
fulards”. Tots els infants i joves d’un mateix
grup es donen la mà i salten els fulards
junts. Al final del “salta fulards” es col·loca
una caixa/bossa i quan el grup arriba junt
al final, posen la frase o frases a dins.

6. Una vegada es tenen les frases dins
la caixa/bossa, es llegeixen totes les
frases triades i entre tota la branca se
n’escull una o dues que esdevindran el
“Jambocompromís”, per seguir mantenint
viu el manifest. (Durada: 20 min.)

A tenir en compte:

Proposem que el compromís es triï
mitjançant el consens i el diàleg, que
tothom hi estigui d’acord.

BOLES NENDO
DANGO
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Recordeu que la màquina d’en Jambo servia
per combatre l’efecte de la desaparició de la
inversió positiva del temps? Aquest estrany
aparell funcionava amb un combustible ben
curiós, les boles Nendo Dango. 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. Aquestes
van ser creades als agrupaments, fent un
treball en xarxa que va demostrar la capacitat
de mobilització del nostre moviment.
Les boles Nendo Dango van ser inventades per
l’agricultor, biòleg i filòsof japonès Masanobu
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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.
El dissabte 3 de març de 2018, els
agrupaments que vulguin podran participar
en una trobada que servirà per deixar les
boles Nendo Dango a la zona afectada, per
tal que la nostra llavor de canvi creixi i doni
vida a la terra. Estigueu ben atents, ben aviat
us donarem més detalls sobre quan i com us
podreu apuntar per participar de l’activitat.
Seguirem estimant la natura, fent servei i
treballant per fer un món millor.
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Annexos

Annex 1

la for ça per moure el món

MANIFEST
PARTICIPATIU
Creat pels infants i adolescents de la Jamborinada
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Annex 1

Això que tens a les mans no és un manifest convencional o, si més no, no és un manifest com
als que malauradament estem acostumats/des.
És un manifest creat per ciutadans i ciutadanes de ple dret emparats i emparades per la Llei
dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya i per la Convenció
dels Drets dels Infants de les Nacions Unides.
Ha estat creat pels infants i joves que són, al cap i a la fi, el motor de canvi i el dia a dia de
l’escoltisme i el guiatge.
Aquest manifest, doncs, és fruit d’un treball i una aposta clara per fomentar la participació real
i projectiva dels infants i joves a l’Escoltisme i Guiatge, i a la societat en general.
Entenem la Participació Infantil com una experiència personal i col·lectiva que permet implicarse en projectes socials, en el desenvolupament socioeducatiu i la construcció de valors que
afavoreixen l’exercici de la ciutadania activa, mitjançant la deliberació i acció compromesa en
aquells temes que els preocupen i senten com a propis.
Així doncs s’han fet unes propostes d’activitats per tal de saber què no els agrada i quins
suggeriments tenen per millorar allò que no els agrada. Aquestes s’han treballat als
agrupaments amb els infants i joves i, fruit de les seves respostes, s’ha creat aquest manifest.
Esperem que us agradi i que es tingui molt present!

A Catalunya som més de 20.000 escoltes i
guies amb milions d’amics i amigues arreu
del món, hereus d’una història centenària
d’escoltisme i guiatge.
I avui és un dia històric. Hem vingut a Tàrrega
a demostrar que volem deixar el món millor
de com l’hem trobat.
Som el que fem, som el que sentim i som el
que vivim.
Som... únics, autèntics, resistents, futur, una
família diferent, el millor mestre, sentiment,
espavilats, compromesos, familiars, unió.
Som... creixement, ferotges, creatius, divertits,
únics, increïbles, amor, nòmades, “compersius”,
una gran família, màgics, radicalment bonics.

Som... blaus, divertits, unitat, cooperants,
família, bestials, únics, la canya, emocionants.
Som... moments, futur, família, nits a la vora del
foc, hooligans, imparables, autèntics, gresca,
divertits, imparables.
Som... futur!
Som els infants i joves que ens trobem dia
rere dia, dissabte rere dissabte, als caus, a les
sortides i als campaments. Estimem la natura,
fem servei, aprenem i lluitem per canviar el que
no ens agrada. Som escoltes i guies, i som la
força per moure el món.
Aquest és el nostre manifest perquè s’ha
creat des dels agrupaments. Hi hem pogut
participar tots els infants i joves.
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Tan 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…
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 nostres propostes per construir el
món que volem.
Que quedi clar que volem canviar el món i
sabem com fer-ho!
Hem vist que la nostra terra és delicada i
que se l’ha de cuidar. Que nosaltres en som
responsables i així ens n’hem de sentir. Per
això, demanem...
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

No fer servir tants cotxes.
Reciclar.
Anar més amb bici.
No contaminar.
Que no hi hagi incendis.
Demanar perdó al bosc.
No a la contaminació, ni al maltractament
animal. S’ha de conscienciar a tothom de fer
un ús sostenible del transport així com dels
drets dels animals i els éssers vius.

Hem explorat el dia a dia de la nostra
societat. Creiem en una societat regida per
les persones i no pels interessos globals.
Una societat més justa on les persones més
riques siguin les més humanes i per això
volem fer sentir al món que:
»» No ens agrada que el sistema capitalista
condicioni la forma de viure dels ciutadans.
»» Creiem fermament en... fomentar l’empa-tia

»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»

i en viure una vida més senzilla on puguem
cuidar el nostre “hortet”. Hem de valorar les
oportunitats que ens dóna la vida!
També volem estudiar i volem treballar.
Creiem que s’està fent un mal ús de les
tecnologies en educació i que no tothom hi
té accés.
Prou discriminació dins del món laboral!
Proposem que l’elecció laboral i el tracte
rebut no es vegi influenciat pel gènere, per
l’edat, pel país d’origen o per l’aparença.
Proposem que els que hagin robat tornin els
diners i siguin jutjats JA!
N’estem farts i fartes de la corrupció.
Exigim que la justícia i la llei sigui igual per
a tothom.

Creiem que l’educació i la cultura fan
créixer les persones i el país. Volem un país
ric en cultura, que se li doni el suport que
necessita per mantenir-la viva.
»» Ho tenim clar; no volem més xorrades, volem
més “culturades”!
També hem vist les desigualtats que,
malauradament, són presents avui en
dia en el nostre món, en molts països, en
moltes persones, en moltes famílies i en
molts àmbits de la vida. Així que avui, volem
cridar ben fort que:
»» No ens agrada que les diferències socials
estiguin tan marcades dins d’una societat
tan jerarquitzada i amb una economia tan
globalitzada.
»» Prou injustícies de gènere.
»» Diem ben fort: no a la violència de gènere.
»» Volem conscienciar mitjançant el diàleg.
Treballar i educar l’empatia i els valors.
Sobretot cal conscienciar als més petits i a
la gent més gran per intentar fer-los veure
altres punts de vista diferents.
»» S’ha de treballar, a nivell local, amb
campanyes de sensibilització.
»» Volem equitat en tots els sentits.
11

Annex 1
»» No ens agrada que es superposin activitats
o coses insignificants davant de conflictes
i realitats que afecten les persones i al
planeta. Proposem una societat que no
sigui egoista ni individualista. Que sigui una
societat amb criteri.

una societat a favor de la igualtat.
»» Avui en dia, podem utilitzar les xarxes
socials per fer difusió, conscienciar i arribar
a molta gent.
»» No ens agraden les fronteres.
»» Open the borders!

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...

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

»» 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
acceptar i estimar la diversitat mitjançant
polítiques d’inclusió reals, efectives i
responsables. 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 religions ni que hi hagi persones que
no tolerin ni respectin altres cultures. No ens
agraden les distincions pel color de la pell. El
color carn no existeix!
»» Com més diversos més rics! Volem viure en

Ah!, i sobretot, sobretot... no us oblideu de
somriure, abraçar i estimar-nos més!
Nosaltres, els escoltes i guies, seguirem amb
el compromís de treballar CAU rere CAU per
deixar el món millor de com l’hem trobat.
I ho fem amb il·lusió, passió, xiulant davant
les adversitats i afrontant les dificultats
sense por.
Seguirem plantant petites llavors que generin
grans canvis.
Que no se us oblidi mai; som la força per
moure el món!
Sempre a punt!
Tàrrega, a 30 d’abril del 2017
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Annex 2

la for ça per moure el món

MANIFEST
PARTICIPATIU
(versió per a infants)
Creat pels infants i adolescents de la Jamborinada
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Annex 2
A Catalunya som més de 20.000 escoltes i
guies amb milions d’amics i amigues arreu
del món. I avui és un dia històric, hem vingut a
Tàrrega a demostrar que volem deixar el món
millor de com l’hem trobat.
Som el que fem, som el que sentim i som el
que vivim.
Som... autèntics, divertits, emocionants,
únics, bestials, increïbles, màgics, cooperants,
compromesos,
creatius,
creixement,
“compersius”, familiars, inclusius, nòmades,
hooligans, ferotges, espavilats, resistents,
imparables.

animal. S’ha de conscienciar a tothom de fer
un ús sostenible del transport així com dels
drets dels animals i els éssers vius.
Creiem que l’educació i la cultura fan créixer
les persones i el país. Volem un país ric en
cultura, que se li doni el suport que necessita
per mantenir-la viva.
»» Ho tenim clar; no volem més xorrades, volem
més “culturades”!
També hem vist les desigualtats que són
presents avui en dia en el nostre món, en
molts països i en moltes persones. Així que
avui, volem cridar ben fort que volem:

Som... moments, som nits a la vora del foc, som
amor, som mestres, som blau, som “avalantxa”,
som gresca, som amistat, som unió, som la
canya, som futur, som brou, som unitat, som una
gran família diferent, som radicalment bonics.

»»
»»
»»
»»

Aquest és el nostre manifest perquè s’ha
creat des dels agrupaments. Hi hem pogut
participar tots els infants i joves.

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

Volem explicar les coses que no ens agraden i fer
arribar les nostres propostes per construir el món
que volem.

Ah!, i sobretot, sobretot...no us oblideu de
somriure, abraçar i estimar-nos més!

Que quedi clar que volem canviar el món i
sabem com fer-ho!
Hem vist que la nostra terra és delicada i
que se l’ha de cuidar. Que nosaltres en som
responsables i així ens n’hem de sentir. Per
això, demanem...
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

No fer servir tants cotxes.
Reciclar.
Anar més amb bici.
No contaminar.
Que no hi hagi incendis.
Demanar perdó al bosc.
No a la contaminació, ni al maltractament

No fer servir armes i no lluitar!
Acceptar a tothom
Que es toleri i es respecti les altres cultures
Que s’obrin les fronteres

Nosaltres, els escoltes i guies, seguirem amb
el compromís de treballar CAU rere CAU per
deixar el món millor de com l’hem trobat.
I ho fem amb il·lusió, passió, xiulant davant les
adversitats i afrontant les dificultats sense por.
Seguirem plantant petites llavors que generin
grans canvis.
Que no se us oblidi mai; som la força per moure
el món!!!
Sempre a punt.
Tàrrega, a 30 d’abril del 2017
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Annex 3

PREGUNTES SOBRE
EL MANIFEST
1. Comparteixes les idees del manifest?
-- En cas que sí, quina idea t’ha agradat més?
-- En cas que no, quina idea afegiries?
2. De quina manera aplicaries aquestes idees al teu dia a dia?
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