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Editorial
Aquest curs... la Jamborinada:
la força per moure el món
Comença un nou curs i per casualitat trobes fotografies dels
últims campaments. Recordes el temps dedicat a preparar el
projecte, l’esforç i la il·lusió de tots. Recordes els campaments i la
celebració final: estàveu contents d’haver tirat endavant el vostre
projecte i d’haver-ho fet junts. Recordes amb melancolia l’hora
dels adéus, la sensació de la rotllana desfent-se i la tornada a casa
després d’uns dies tan intensos.
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Aquest és el curs d’un gran projecte, la Jamborinada, que
culminarà amb la trobada més gran que s’ha fet mai d’escoltes i
guies a Catalunya. Serem més de 13.000 infants i joves compartint
un cap de setmana a Tàrrega amb l’objectiu de prendre consciència
que tots junts podem ser la força per moure el món. I com ho
podem fer? Transformant-nos a nosaltres mateixos: creixent
i trobant moments de parada per ser-ne conscients. I també
transformant el nostre entorn, amb compromís i fent servei. Tots
amb una mateixa visió: invertir positivament el nostre temps per
deixar el món millor de com l’hem trobat.
La Jamborinada serà un gran projecte que podrem viure des dels caus
i que celebrarem el cap de setmana del 29 i 30 d’abril a Tàrrega. De ben
segur que serà una experiència que ens marcarà a tots. Un espai de
trobada que ens donarà l’oportunitat de sentir la força de l’escoltisme
i el guiatge català, i de donar-la a conèixer. Segur que recordarem amb
melancolia l’hora dels adéus, la sensació de la rotllana desfent-se i la
tornada a casa després d’un projecte tan intens.
Núria Montanyà, Ignasi Nani Llobera, Albert Sangrà, Marta Miarons,
Ainhoa Huguet i Jordi Font, membres de la Taula Executiva.
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Notícies MEG
El nou Decret de les activitats d’educació en el
lleure entrarà en vigor al novembre
L’1 de novembre de 2016 entrarà finalment en vigor el Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
l’aplicació del qual estava prevista per al passat mes de juny. La Direcció
General de Joventut va fixar aquesta data després de l’ajornament concedit a conseqüència de la pressió exercida des d’algunes entitats d’educació
en el lleure del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, entre elles
MEG, per tal de garantir el desenvolupament idoni de les activitats durant
la campanya d’estiu.

“Sempre a punt”: 19 i 20 de novembre.
Assemblea General a Manresa
www.escoltesiguies.cat/assemblea

#agoMEG

La Demarcació de la Catalunya Central acollirà enguany la 40a Assemblea
General Ordinària (AGO) de MEG sota el lema “Sempre a punt”. El plenari
de l’Assemblea tindrà lloc diumenge 20 de novembre al Teatre Kursaal de
Manresa. El dissabte 19, la Demarcació de la Catalunya Central organitzarà activitats lúdiques per a les persones assistents. Al llarg de la tarda de
dissabte es farà la recepció de les persones que passaran la nit a Manresa.
Se celebrarà un sopar-vetllada d’espiritualitat amanit amb focs de camp
i es tancarà la nit amb un grup de danses tradicionals, amb un toc escolta.
A més a més es farà una recollida de material escolar per al Projecte Invulnerables (Fundació Rosa Oriol).

La Murga, 20 anys sensibilitzant joves pel dret a un
habitatge digne

Ja fa 20 anys que els escoltes i guies fem la Murga pel dret a un habitatge
digne i, per aquest motiu, el divendres 14 d’octubre ens vam reunir per
celebrar els “20 anys fent la Murga”. Vam compartir experiències, vam
rememorar moments viscuts amb intensitat i vam seguir deixant empremta. La Murga és una experiència d’aprenentatge i servei (APS) que al llarg
de cinc dies crea un espai de convivència i cooperació entre joves escoltes
de 15 a 18 anys i persones en risc d’exclusió social. És un projecte impulsat
per Escoltes Catalans però obert a la participació de tots els agrupaments
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge. MEG hi ha participat en
moltes edicions.
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Aquest estiu més
de 120 grups han
viscut l’aventura
internacional

Més de 120 grups de 81 agrupaments de MEG han marxat de campaments d’estiu fora de Catalunya.
Fer rutes, descobertes, conèixer
l’escoltisme mundial i desenvolupar
projectes de cooperació són algunes
de les raons que els han empès a
aventurar-se a sortir de Catalunya.
La majoria han optat per destinacions estatals, amb una preferència
clara per Menorca, el País Basc i
Aragó. Mentre que aquells que han
escollit campaments internacionals
s’han decantat més per França i
Suïssa. Enguany ha destacat l’èxit de
l’aventura africana, amb onze campaments repartits entre el Senegal,
el Marroc, Gàmbia i Algèria.
També ha estat significatiu que cinc
grups han optat per anar a camps
de refugiats, tant a Grècia com a
França.

Preinscrits més de
130 agrupaments a la
Jamborinada!

El 15 de juny es van tancar les
preinscripcions a la Jamborinada
amb una gran resposta per part
dels agrupaments de tot el territori,
ja que hi ha gairebé 12.000 infants,
joves i caps preinscrits, de més de
130 agrupaments! Una xifra que
de ben segur augmentarà amb
les inscripcions definitives que es
formalitzaran aquesta tardor.

Notícies MEG
Nova guia per a la detecció i actuació davant el
maltractament o l’abús d’un infant o jove

MEG va presentar el mes de juny la Guia per a la detecció i actuació davant
una possible situació de maltractament o abús d’un infant o jove, dirigida als
caps amb la finalitat de facilitar la detecció i acompanyar en l’actuació
davant de possibles situacions de maltractament o abús d’un infant o
jove de l’agrupament. Aquesta petita guia creada per l’Equip d’Infància
descriu alguns dels tipus de maltractament més habituals que un infant
o adolescent pot patir, com detectar-los i quines poden ser algunes de
les accions a emprendre. Una eina destinada a facilitar la tasca educativa
dels caps i alhora una declaració d’intencions de l’entitat en relació al
compromís de lluita i de treball contra els maltractaments i abusos
a infants i joves.

El rodatge sobre l’escoltisme i el guiatge català
comença amb els campaments de la FCEG!

Aquest estiu ha començat el rodatge del documental sobre l’escoltisme i el
guiatge a Catalunya que pretén reflectir el que ha significat per a Catalunya
la tasca pedagògica d’un moviment que entén el lleure com un espai formatiu, d’aprenentatge vivencial, i l’excursionisme com una classe d’història.
L’equip de producció va visitar els campaments de l’AE Azimut (AEC), l’AE
Alosa (EC) i l’AEiG Alexandre de Riquer (MEG) per tal de plasmar la realitat
i actualitat que viu l’escoltisme en la seva essència: l’escoltisme a la natura.
Aquesta ha estat la primera experiència d’un rodatge que comptarà amb
molts més moments en els quals podran participar agrupaments, antics
escoltes, pares i mares i personalitats.

Es presenta l’ANPEC al Parlament de Catalunya
L’Associació Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya (ANPEC) de l’XI
legislatura es va constituir i es va presentar el 15 de juliol. Aquest òrgan, que va
néixer l’any 1997 i que tenen un centenar de països del món, aplega els diputats
d’aquesta legislatura que han format part del moviment escolta. A la presentació van assistir representants de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.
L’objectiu de l’ANPEC, de què també podran ser membres diputats catalans a les
Corts espanyoles i al Parlament Europeu, és representar davant la Unió Parlamentària Escolta Mundial els diputats catalans que formen part de l’escoltisme
i canalitzar les relacions entre la cambra i les entitats d’aquest moviment al país.

Barcelona acollirà
el seminari europeu
d’escoltisme marí
Eurosea

Escoltes marins de tot Europa es van
trobar al setembre a Puck (Polònia)
per celebrar el 13è Seminari Internacional Eurosea, d’escoltisme marí
a Europa, en què es va decidir que
l’Equip Marí d’Acció Escolta, amb
el suport de la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge, acollirà la
14a edició de l’Eurosea l’estiu de
2018 a Barcelona.

La força per moure
el món, l’eix del curs
d’enguany

El curs 2016-2017 la Jamborinada
serà l’eix del curs! Un any en què
farem força per moure el món!
No estem sols quan fem
escoltisme i guiatge. De fet, som
més de 40 milions a tot el món,
però en el nostre dia a dia perdem
de vista aquesta visió àmplia
i ens centrem en les tasques i
objectius més propers, a tocar
de la realitat del nostre barri o
poble, educant infants i joves a
través del mètode escolta i guia,
fent-los protagonistes del seu
creixement personal, per tal que
esdevinguin persones actives,
conscients i compromeses
amb la societat. Amb l’eix del
curs d’enguany treballarem per
recordar que formem part d’un
gran engranatge que conté la força
per moure el món.
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Coneixent...
Ignasi (Nani)
Llobera Trias,
Comissari general
14 de març de 1986, Barcelona

Quants anys fa que ets en l’escoltisme?
Ara començo el segon any a la TAEX després de tres
anys de comissari internacional. Anteriorment,
vaig fer diversos anys de cap, un any de Scoutasmus
fent Truc a Escòcia, i abans ja anava al Pius Xè.
Ja fa més de deu anys que vaig entrar al cau?!
A què et dediques professionalment?
Sóc professor de filosofia a batxillerat, una feina
que m’apassiona. De fet, és el que més m’apassiona
després de l’escoltisme.
A part de la feina i MEG, a què dediques el teu
temps? Amb altres profes de filosofia, estem tirant
endavant una revista de divulgació filosòfica en
català. I, a més d’això, m’agrada quedar amb els amics,
anar a la natura, llegir un bon llibre, veure la família,
implicar-me en el meu entorn, fer una mica d’esport...
Per què MEG? Perquè és la millor oportunitat que
he trobat per créixer, per compartir espais amb persones extraordinàries, i per gaudir comprometentme amb un projecte que té tot el sentit del món.

Ivet Eroles
Tècnica de
comunicació de la
Jamborinada
Vaig néixer en un poblet tant
petit que no teníem ni cau,
però comparteixo els valors de
l’escoltisme i sempre he format
part del teixit associatiu dels
indrets on he viscut.

Un moment de la teva vida escolta? El moment que
vaig fer la Promesa a Tortosa. Recordo molt intensament amb qui la vaig fer, què vaig dir, quina cançó
vam cantar, la poció que fem per les promeses...
Camisa o fulard? Fulard sempre. Al Pius Xè
portem una veta del color de la unitat cosida al
fulard, és com una herència de la camisa, cosa
que sempre dóna conversa amb gent d’altres
caus. Camisa, en algunes ocasions.
Esterilla o màrfega? Màrfega, de tota la vida.
Defineix-te en una paraula. Optimista.
Si has d’escapar-te, on et trobarem? A algun
racó dels Pirineus o de l’illa de Skye, a Escòcia,
que és preciosa. Però ara que ja us ho he dit,
potser hauria de buscar algun altre lloc si
volgués escapar-me...
Una paraula que fas servir sovint. Parlem-ne.
Un llibre? Només un? Tots els contes, de Woody
Allen. O de Pere Calders. Espectaculars els dos,
de debò.
Una pel·lícula? No em puc decidir entre El
senyor dels anells i Star Wars. Les originals, eh!
Una cançó? Fent camí, dels Esquirols. Llegiu-ne
la lletra amb calma i veureu el perquè.
Un punt de la llei escolta? “Som decidits i afrontem
les dificultats sense por”. O, com deien abans: “Un
escolta canta i xiula davant les adversitats.”

Eloi Sánchez
Secretari tècnic de la
Demarcació de Girona
Sóc membre de l’AEiG Sant
Miquel (Anglès), en què he
estat cap de gairebé totes
les branques, tresorer i cap
d’agrupament.

Des del Servei de Comunicació de l’OSG, conjuntament amb la Comissió de Difusió de la Jamborinada,
treballem per donar a conèixer aquesta gran trobada
escolta i guia i estendre ben lluny el seu missatge.
Ho fem a través del web, les xarxes socials, l’edició de
materials per als agrupaments, la coordinació amb
altres equips de treball, l’execució de campanyes,
el contacte amb mitjans... Tot això i molt més!

La meva feina consisteix a donar suport als 28
agrupaments de la demarcació i a l’equip. Què vol
dir això? Bàsicament sóc l’encarregat de fer qualsevol cosa perquè els caps pugueu realitzar millor
la vostra tasca educativa. He de preparar material,
demanar subvencions i perseguir-vos perquè
entreu la comptabilitat al Comptacau. Si necessiteu res, només m’ho heu de dir, i si no us
puc ajudar, buscaré qui ho pugui fer.

“Com tants de vosaltres, respecto i admiro la natura
i com més aprenc és de manera vivencial. Participo
en diferents moviments socials i sempre busco raconets de temps per escriure.”

“Sempre busco temps per relaxar-me prenent la
fresca i intento afrontar la vida amb un somriure.
M’agraden els videojocs, anar amb la colla gegantera
d’Anglès i practicar tots els esports que existeixin.”
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Reportatge

Jamborinada:
un gran projecte
per moure el món

Text: Esther Solé i Mariona Forcat / Foto: AEiG Montpalau

El curs que encetem està marcat per la Jamborinada, la trobada d’escoltes
i guies més gran que s’ha celebrat mai a Catalunya. Més de 13.000 infants,
joves i persones voluntàries es trobaran a Tàrrega el 29 i 30 d’abril de
2017 per posar de manifest tant el valor de l’escoltisme com a moviment
educatiu com la capacitat dels escoltes i guies per transformar el seu
entorn més immediat gràcies a la participació activa compromesa.
La Jamborinada neix de la voluntat de celebrar una macrotrobada que aplegui tots els escoltes i
guies de Catalunya en un espai
compartit de coneixença i participació. La trobada serà la culminació d’un gran projecte que
estem desenvolupant plegats
durant tot el curs, servint-nos
d’un seguit d’activitats i accions
que ens permetran treballar els
valors que es desprenen de l’eix
d’animació i conèixer els altres
agrupaments participants.
Una macrotrobada inspirada en
altres dutes a terme per les tres
entitats escoltes de la Federació

Catalana d’Escoltisme i Guiatge
(Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció
Escolta de Catalunya) i en trobades
internacionals com la Jamboree,
campaments que apleguen escoltes d’arreu del món i d’on, precisament, ha sorgit el nom d’aquesta
propera que se celebrarà en l’àmbit
català. S’ha de tenir en compte
que arreu del món hi ha més de 45
milions d’escoltes i guies repartits
en més de 160 països.

Mourem el món
Som escoltes i guies, i volem
deixar el món millor de com l’hem

trobat. És per això que la trobada
s’articula al voltant del lema “La
força per moure el món”. Com a
escoltes i guies volem ser motor
de canvi real i aportar la nostra
empenta i capacitat de treball en
la construcció d’un món millor.
La realització de la Jamborinada
permetrà visibilitzar el potencial
transformador de l’escoltisme,
concentrat a la capital de l’Urgell
aquell cap de setmana, i actiu dia
rere dia als municipis d’arreu del
Principat.
En aquest sentit, l’eix d’animació
de la Jamborinada —«la inversió

Paraula d’Scout · Bada i Soler

Reportatge
Pau Farell

positiva del temps»— és un dels
punts clau del projecte, centrat
en el foment de la participació a
través del mètode escolta. De fet,
un exemple d’inversió positiva
del temps el trobem en els caps
i els responsables associatius
que tiren endavant dia a dia del
Moviment. També en les mateixes persones voluntàries que
des de l’any 2014 estan invertint
bona part del seu temps lliure a
engegar i tirar endavant aquesta
macrotrobada. Els motius que
els impulsen a prendre aquest
compromís són molt diversos,
però el denominador comú de
tots ells és la voluntat d’educar
infants i joves per a que transformin la societat, per a que descobreixin, posin en pràctica i donin
a conèixer noves maneres de fer,
i que tots, tant infants i joves
com caps, constatin que la seva
pertinença a aquest gran moviment, que és l’escoltisme i guiatge, pot suposar un canvi real en
el seu entorn i en la societat.

un punt d’inflexió en la història
del Moviment.

des d’on refermarem l’escoltisme
i el guiatge català com un moviment educatiu i transformador.

“Els escoltes i guies
vivim el voluntariat amb
motivació i invertim
el nostre temps en
projectes que ens fan
créixer com a persones”

A Tàrrega ens trobarem més
de 135 agrupaments, 13.000
infants i joves, caps i persones
voluntàries. Farem realitat un
cap de setmana amb més de 250
activitats previstes, una fira amb
la representació de més de 100
entitats i associacions que també
treballen per canviar el món, i un
gran acte conjunt serà l’altaveu

El projecte ha anat prenent forma durant els darrers mesos,
i s’ha pogut dimensionar i treballar acuradament gràcies a la
informació proporcionada pels
agrupaments que s’hi van preinscriure. L’equip motor de la
Jamborinada està format per
més de 200 persones voluntàries
que treballen conjuntament
amb l’oficina tècnica per identificar, donar forma i enllestir
tots aquells aspectes pedagògics i organitzatius necessaris
perquè la participació en aquest
gran projecte per part de tots
els escoltes i guies de Catalunya
sigui una experiència que marqui

El teu fulard
hi serà!

T’imagines compartir
un cap de setmana amb
milers d’escoltes i guies i
veure el que som capaços de fer?

La Jamborinada és cosa
de tots

Coordinar un grup tan nombrós
és tot un repte, i és per això que
l’organització és clau. Segons
els seus interessos i habilitats,
cada persona voluntària forma
part d’una comissió encarregada d’una faceta concreta dels
preparatius de la Jamborinada
(activitats, logística, administració i comunicació); mentre que
l’avenç del projecte es valora des
de diversos espais de seguiment
previstos dins l’equip motor
mateix i concebuts com a llocs de
trobada entre comissions, per tal
d’encarar les tasques a realitzar
de la millor manera possible.
No obstant això, amb l’equip
motor no n’hi ha prou: per
tal que la Jamborinada sigui
un èxit s’ha calculat que serà
necessària la implicació de fins
a 800 voluntaris. Persones disposades a participar activament
del projecte. Aquests voluntaris i voluntàries són els minairons, persones —vinculades o
no a l’escoltisme— disposades
a aportar la seva experiència,
coneixements i energia a un
projecte sense precedents.

Participar com a part del
nostre ADN
Els escoltes i guies, des dels
més petits als més grans, vivim
el voluntariat amb motivació

www.jamborinada.cat

#Jamborinada
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Am Ib tu ,
mo ur em
el mó n!

Som motor de canvi

i ho volem demostrar!

i invertim el nostre temps en
projectes de tota mena que ens
fan créixer com a persones. Disposem de diversos espais de
participació que ens permeten
desenvolupar projectes de forma consensuada i transversal. La
participació activa forma part de
la identitat escolta i guia, de tal
manera que aquest és un element
fonamental de la vida quotidiana
de l’entitat, els agrupaments i les
branques.
Les accions que podem dur a terme poden ser de dimensions ben
diferents, però això no en determina la importància. Moltes
petites accions poden suposar
un canvi real en el nostre entorn,
o fins i tot a la societat en general. Des del cau, mitjançant
iniciatives a nivell de branca
o agrupament, o bé en una escala més gran, intervenim i millorem el nostre entorn i permetem que infants i joves prenguin
consciència del valor i l’impacte
d’aquestes accions. És vital donar
a conèixer la tasca realitzada pels
agrupaments i que tots esdevinguem conscients de la nostra
capacitat de ser motors de canvi.
En una societat altament connectada, on tothom disposa d’eines
i mecanismes per fer-se sentir, el
Moviment ha de dedicar esforços per innovar i generar espais
que millorin la participació, tant

JO
MAI
MAI...

a nivell qualitatiu com quantitatiu. S’ha de tenir en compte
que els processos participatius
haurien d’esdevenir el punt de
partida de tots aquells projectes
que aspiren a incidir i incorporar
canvis en la societat.

“És vital donar a conèixer
la tasca realitzada pels
agrupaments i ser
conscients de la nostra
capacitat de ser motors
de canvi”
Aquesta adaptació a un món tan
canviant precisa que els escoltes i guies hi posem de la nostra
part. La implicació dels infants,
caps i responsables associatius
en diferents projectes, ja siguin
del Moviment o en col·laboració
amb altres entitats i associacions, permet experimentar en
primera persona el valor del
temps invertit en iniciatives que
comporten un retorn tant en
l’àmbit personal com social.
Un cop desvinculats del Moviment, els antics escoltes i guies
revertim els aprenentatges recollits d’aquestes vivències al cau
en una participació activa i en un
compromís en altres espais de
participació. Gràcies al fet que la
participació forma part del nostre ADN, una part substancial de
l’equip motor de la Jamborinada

Ei tio, em sembla
que m'he deixat la
roba interior!

el formen persones que havien
estat vinculades al Moviment
i que han decidit tornar a dedicar temps i esforços a fer realitat
la trobada escolta més gran de
Catalunya.
Des de l’equip motor es treballa perquè tothom es faci seva
la Jamborinada i la consideri el
projecte d’aquest curs. Fer entrar
la Jamborinada als caus ajudarà
que els infants i joves siguin
conscients de la dimensió i de
l’abast de l’escoltisme i el guiatge
a Catalunya. A més, permetrà que
el sentiment de pertinença trenqui barreres, ja que la sensació de
formar part d’un gran moviment
format per iguals esdevindrà una
realitat cada cop més tangible,
i que arribarà al punt àlgid l’abril
vinent a Tàrrega.
Les persones que tiren endavant
la Jamborina ho tenen clar: “La
Jamborinada és un projecte de
tots. Tots hem d’aportar el nostre
gra de sorra perquè infants i joves
siguin partícips d’un esdeveniment il·lusionant, que permetrà
mostrar a tota la ciutadania el bon
estat de salut de l’escoltisme i el
guiatge a Catalunya.” És per això
que fan una crida a participar-hi
i sentir aquest neguit que a ells ja
no els deixa dormir. Els voluntaris
que ja en formen part defensen
que la Jamborinada esdevindrà
dos dies que duraran anys.

La roba interior?!?!
Que no te la gires??
No saps que tenen dos
costats que es poden
utilitzar?

He reutilitzat
la roba interior
en una sortida

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

jamborinada
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www.jamborinada.cat
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MEG Opina

Construint la Jamborinada
Maria Rosa Viladrich. Responsable
de la Comissió de Comunicació de
la Jamborinada.

Fa uns 4 anys, una tarda de dissabte em vaig
retrobar amb companys de l’agrupament i de la
demarcació i em vaig assabentar que s’estaven
fent els primers passos per organitzar una macrotrobada amb l’objectiu de reunir tots els escoltes
i guies de Catalunya. La idea de participar-hi em
va motivar des del primer moment, igual que a
molts altres escoltes i guies que durant els anys
al cau hem tingut la sort de participar en diferents trobades en què hem pogut viure i conèixer
l’escoltisme i el guiatge d’una forma que el dia
a dia als caus no permet.
Aquest fet crec que és el que ens mou a participar
activament en l’organització de la Jamborinada,
ja que volem que les experiències que nosaltres
vam poder viure les tinguin també els nois i noies
que actualment formen part del Moviment i que
puguin visualitzar les dimensions del moviment
del qual formen part.

Una experiència internacional

Berta Mendoza . Cap de l’AEiG Sant
Narcís de Girona. Participant en la
Roverway 2016

Aquest estiu he tingut l’oportunitat d’anar a la
Roverway, una macrotrobada d’àmbit europeu que
es va celebrar a França.
Quan vas a una trobada d’aquestes dimensions no
saps ben bé què esperes trobar-hi. Saps que coneixeràs molta gent, que passareu moltes estones
junts i que us fareu molt amics, i saps que l’últim
dia acabaràs plorant perquè no vols marxar a casa.
De fet, quan jo anava cap a França no sabia què
pensar: “Podré aportar el màxim de mi? Faré
amics? Faré bé la meva feina?” Quan formes part
de l’organització d’una trobada així mil preguntes
et vénen al cap, però un cop poses el peu al campament saps que tot sortirà bé, perquè no pot sortir
de cap altra manera.
12 | El Correu · Tardor 2016

Actualment formo part del “pètal” de difusió, la
comissió encarregada de comunicar internament
i externament els diferents vessants del projecte.
Un dels objectius de la comissió és transmetre i
elaborar els continguts de les informacions relacionades amb la Jamborinada. Per aquest motiu
ens organitzem i elaborem les diferents campanyes
conjuntament amb l’Oficina de Serveis Generals
de MEG. La comissió de difusió està formada per
membres amb perfils que, d’una forma o una altra,
estan lligats amb la comunicació. Això ens permet
tenir una visió més acurada de les necessitats tècniques i logístiques per poder dur a terme les diferents campanyes de comunicació establertes en el
Pla de comunicació de la Jamborinada.
Un dels aspectes que més em motiva de formar
part d’aquesta comissió és la visió global que ens
permet tenir de la Jamborinada, ja que per poder
comunicar tot allò referent al projecte hem de
tenir una perspectiva general i així temporalitzar
totes aquelles informacions que serà necessari
transmetre.

Totes les activitats de macrotrobades poden fer
una mica de mandra al principi: “Ara seu que farem
una xerrada, ara vine que juguem, ara corre, ara
escolta…”, però com que hi ha tanta gent interessant i amb tants punts de vista diferents al final el
temps passa volant i ni t’adones que ja s’ha acabat
l’activitat.
Quan tens temps lliure al cau, normalment busques una ombra on estirar-te i fer una migdiada
o descansar una estona, però en un lloc com aquest
això no et passa pel cap ni una sola vegada! Et trobes envoltat de gent que ve de mil llocs diferents
amb ganes de conèixer gent nova, cultures noves
i d’intercanviar el fulard amb tu, i no tens ganes ni
de pensar a anar a dormir, perquè és menys temps
que passaràs coneixent nous amics!
Assistir a una macrotrobada d’aquest nivell pot
ser que faci por al principi, però si tantes persones
(5.000), de tants llocs diferents del món, es poden
entendre i treballar perquè un esdeveniment així
funcioni, no hi ha d’haver motiu perquè faci por
i pugui sortir millor que bé.

Maneres de fer

Com motives la teva unitat de cara a la Jamborinada?
Gina Cortés Viarnes
Cap de Castos i Llúdrigues de l’AEiG Sant Pere.
Demarcació de Girona

M’atreviria a dir que la unitat de Castors i Llúdrigues és la més difícil de motivar per anar a
una macrotrobada. Per a molts infants és el seu
primer any al cau i comencen a aprendre a dormir
fora de casa, en una tenda o en un refugi, i estan
descobrint el territori amb els peus; tot és nou per
a ells! Però no ens hem de donar per vençuts. Per
engrescar-los a participar i posar-los en situació
realitzarem alguna activitat prèvia per conèixer
altres caus de la comarca. També proposarem
alguna dinàmica per presentar-los l’estructura del
Moviment i perquè s’adonin que no “estan sols”
fent escoltisme. Plantejarem també treballar-ho
amb les famílies, ja que una trobada d’aquestes
característiques fa més por als pares i mares que
no pas als nens i nenes. Val la pena motivar-los
perquè tots i totes puguem gaudir d’aquesta experiència que marcarà les nostres vides escoltes.

Joan Subiron i Folguera
Cap de Llops i Daines de l’AEiG Sant Jaume.
Demarcació Vallès/Maresme

Des de l’AEiG Sant Jaume volem que els nostres
llops i daines vegin la Jamborinada com una cosa
excepcional i única, com quelcom que probablement
només viuran una vegada a la vida. Així doncs,
tenim pensat fer totes les dinàmiques que se’ns
demanin des de l’organització per tal que els infants
se la facin seva i es motivin a anar-hi. L’objectiu és
que siguin conscients de l’oportunitat de conèixer
caus d’altres moviments i d’altres llocs de Catalunya.
Com nosaltres acostumem a dir, cada cau és un món
per descobrir i què millor que la Jamborinada per
obrir- se i veure la grandesa del nostre moviment.
Marta Escobet Montañà
Cap de Ràngers i Noies Guia de l’AEiG Santa
Maria de Queralt i Geralda de Portella. Demarcació de la Catalunya Central

La Jamborinada és un esdeveniment important
que tenim marcat ben gran al calendari i així
ja ho vam voler transmetre a les famílies en la
reunió d’inici de curs. Amb l’equip de caps de
RiNG vam decidir que començarem a parlar de la
Jamborinada en el segon trimestre, després de
Nadal i quan el dia ja es vagi acostant. Jo vaig ser
al Xarbot quan era una daina de primer o segon

any, ara no ho recordo bé, i el record que en tinc
és molt bo. Recordo molta gent, moltes tendes
i els nervis d’arribar en un lloc on hi hauria milers
de nens com nosaltres. No ens hem plantejat
concretament com motivarem els nens i nenes,
però de ben segur que ho farem a través dels
nostres records i de les vivències al Xarbot. I el que
ara mateix els diria és que visquin la Jamborinada
al màxim, que participin i coneguin altres escoltes
com ells, perquè serà un gran cap de setmana,
diferent de tot allò que fins ara han viscut com
a escoltes i que segurament recordaran sempre.

Aleix Garriga Torrens
Cap de Pioners i Caravel·les de l’AEiG Mestre Güell
- Roger de Llúria. Demarcació Nord-Occidental

El fet de ser els amfitrions de la trobada fa que,
més enllà de motivar-nos, la nostra branca de PiC
s’hi impliqui d’una forma molt activa. La il·lusió
que ens fa a tot l’equip de caps també els la fa a
ells. Per exemple, en la ruta d’aquest estiu passat a
Galícia, un grup de PiC van presentar-se al concurs
de la cançó de la Jamborinada amb una lletra que
van preparar durant els dies que vam passar tots
plegats a Galícia. Tot i que el curs tot just acaba de
començar, ens ronden idees a l’equip de caps: visitar les zones d’acampada, d’activitats, o parlar de
l’experiència del Xarbot. A Tàrrega ens morim de
ganes perquè arribi el 29 d’abril de 2017 i fer realitat el somni de tothom: repetir una gran trobada i
fer que sigui un dia històric per a tot l’escoltisme
i guiatge català. Us hi esperem a tots!

Mireia Freixes Ferrer
Animadora de Truc de l’AEiG Sant Pius Xè.
Demarcació del Barcelonès (Sector II)

Hi ha diverses coses que se m’acuden a l’hora de
treballar de cara a la Jamborinada. El que provablement faré a títol personal és explicar la vivència que vaig experimentar quan vaig ser fura (o
llúdriga) al Xarbot. També és possible que prepari
una dinàmica amb la unitat perquè ells mateixos
puguin plantejar-se quines aventures podrien
viure a la Jamborinada i què representarà quant
a la visió fora del Moviment. Però no només ho
treballaria amb els joves, sinó que també ho faria
amb les famílies, per poder conscienciar-les del
que representa el moviment escolta, ja sigui amb
caus més enllà d’aquell en què porten el seu infant
o amb els diferents moviments que existeixen.
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Recursos

Els personatges i el web de la jamborinada

Com anem? Sóc en
Nil i tinc 20 anys!
Per a qualsevol dubte
sobre la Jamborinada
podeu consultar l’apartat
de Preguntes Freqüents
(FAQs)!
www.jamborinada.cat/faq/
Ens veiem a Tàrrega!

Què tal? Jo sóc la Mariona i tinc
16 anys. Ara que s’apropen les
inscripcions, al web
(www.jamborinada.cat/inscripcions)
trobareu tots els passos a seguir per
apuntar el vostre agrupament a la
Jamborinada

l a fo rça p e r mo u re e l m ó n

Ei! Em dic Kotake i en
tinc 13! Jo ja he vist tots
els vídeos que hi ha
penjats! Un bon grapat
d’escoltes i guies en són
els protagonistes!
Mireu:
www.jamborinada.cat/videos/

Jo sóc la Carlota i tinc 10 anys!
Sabeu que al web podeu
veure tots els caus que hi
participaran i buscar-los al
mapa?
www.jamborinada.cat/
agrupaments-preinscrits/

Hola! Sóc el Martí i
tinc 7 anys!
Heu vist el web de la
Jamborinada? Hi podeu
consultar el programa
d’activitats!
www.jamborinada.cat/
programa/que-farem/

jamborinada
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Calaix de projectes

Projecte Baobab
El projecte Baobab es va iniciar a partir de les
inquietuds de Truc 2 de l’AEiG Martin Luther King
de conèixer una nova cultura, un nou paisatge, una
nova manera de fer i viure d’un continent que pocs
de nosaltres havíem trepitjat i d’un país com el Senegal, una novetat per al grup.
Després de qüestionar-nos per què volíem anar al
Senegal, què volíem fer allà i com ho portaríem a
terme, va néixer el projecte. Un any de plena dedicació al cau i a l’execució del nostre objectiu.
Després de mesos i mesos de treball, finalment vam
arribar al Senegal. Van ser 20 dies, però no vam
anar-hi a realitzar un voluntariat. De fet, havíem
tingut aquest debat prèviament. Però tot i això
teníem un objectiu clar: impregnar-nos de cultura.
Durant la nostra estada vam estar realitzant activitats amb els infants del poble de Tiock Essil.
Un intercanvi de jocs, cançons, danses populars
i somriures. Els vam lliurar material escolar que
havíem recollit a les escoles de Sant Just.
Una de les experiències que més ens va captivar
va ser tenir l’oportunitat de veure un ritual de
pas d’infant a adult. Se celebra només una vegada
cada 30 anys i, per sort, vam poder gaudir-lo al
poble de Mlomp. Quins vestits, quines joies distingides, quins balls, quins petards tan brogents,
quines danses tan contagioses!
No oblidarem la càlida rebuda i l’acollida de cadascuna de les persones amb qui vam poder compartir la nostra estança. Personalment, cadascú de
nosaltres es va emportar un aprenentatge i una
experiència que no oblidarem i, quant al grup,
vam tancar una etapa de molts anys amb un projecte treballat, en el qual tots vam creure i que
vam aconseguir portar a terme.

M’escoltes:
la diada de l’escoltisme gironí
“M’escoltes” és un projecte dels caus de Girona
que va néixer de la necessitat de fer-nos sentir:
volíem que la gent fos conscient de la nostra existència. És per això que fa cinc anys el Joan Pons,
el Pare Claret, el Sant Narcís i el Vista Alegre vam
decidir crear un dia de cau al carrer.
La “diada de l’escoltisme gironí”, com ens agrada anomenar-lo, és el moment de l’any en què
ensenyem a la ciutat tota la feina que fem. Però no
només busquem omplir els carrers de fulards, sinó
que en cada edició ens fixem en alguna mancança
de la ciutat i intentem donar-hi solucions. En tot
aquest temps hem arribat a treballar temes com
la importància dels espais naturals com la Devesa,
la mobilitat i les barreres arquitectòniques, la
cultura popular i la defensa del joc al carrer.
Una altra de les característiques és que el treball
es divideix per branques (i no per agrupaments).
Això ens permet fer activitats en què cada grup
d’edat pugui aprendre al màxim alhora que treballen junts infants de diferents caus. A part
d’aquest treball més dividit, ens acabem trobant
tots per celebrar aquesta diada amb una cercavila
per la ciutat. D’aquesta manera, ens fem visibles
i sorollosos per demostrar tota la força que té
l’escoltisme gironí.
En definitiva, “M’escoltes” és un dia per a la unió
i la cohesió dels escoltes de Girona: fomentar la
germanor on abans hi havia més aviat competició.
Un dia en què reivindiquem que som allà i que no
tenim intenció de marxar ni d’amagar-nos. Una
jornada en què, com a bons escoltes, aprofitem per
fer servei i intentem millorar algunes coses de la
ciutat. Una diada en què, al cap i a la fi, només busquem deixar el món millor de com l’hem trobat.
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InForma’m

Engeguem un nou curs a l’Escola de Formació
“Intensiu a l’Escola de Formació? Us presento

d’agrupament, de grup i individual, i el resultat va ser un

Formiga 1 t’estiu (molt)!, una formació que

projecte de canvi per al nou curs, ja que la gran majoria

va sorgir davant la situació que tenim

dels formants eren caps de segon any que han entrat

al Barcelonès, on el volum d’inscrits és

enguany a l’equip d’agrupament. Amb tot això, hem

d’una mitjana de 15-20 persones per any,

après a conviure, debatre, cuidar-nos i respectar-nos.

de 35 agrupaments que som a la demar-

Intens? Sí! Després del gran impacte estiuenc,

cació... Apostant per l’Escola de Formació
de MEG i adaptant-nos a les necessitats de

hem organitzat el seguiment dels projectes dels formants durant el curs per tal

la demarcació, es va dur a terme l’intensiu en sis dies,

de continuar donant eines i recursos a

amb sis formadors, dos intendents i 18 formigaires. La

les persones que són les noves prome-

formació incloïa treball i debats sobre la pedagogia, el

ses als agrupaments del Barcelonès.

Mètode, la ideologia..., eines per a un replantejament

Formiga I, l’era del canvi.”

“L’escoltisme creua mars i creua fronteres, l’escoltisme

Putxet persones amb perfils molt dife-

va en avió, puja a vaixells, viatja en transport públic i

rents però amb un interès en comú:

també lloga autobusos... L’escoltisme ha escampat

l’aprenentatge i l’aprofundiment en

durant molts anys les seves llavors arreu del món. Això

el mètode escolta. Durant tot el cap

és quelcom que tots els escoltes (i no només

de setmana vam tractar temes com la

escoltes) sabem, però a més de saber-

psicologia evolutiva, els dinamismes i

ho és meravellós tenir l’oportunitat de

la importància del treball en equip, entre

poder viure-ho de primera mà. El diven-

d’altres. Pensem que va ser un intercanvi molt

dres 30 de setembre dues formado-

enriquidor per a tots aquells que vam participar-hi, no

res de MEG vam viatjar fins a Menorca

només per als formants sinó també per als formadors,

per compartir un cap de setmana amb

i esperem que puguem continuar treballant plegats

alguns escoltes de l’illa. Ens vam reunir a Son

durant molt de temps!”

Xarxes socials
Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya

El Cau de Can Tona va estrenar-se
aquest dissabte a la Plaça Catalunya de Salt! Esperem que els hi
vagi molt bé perquè tenen un llarg
camí per davant! Ànims!
Clar que sí! Posant en valor
l’experiència com a escoltes i
guies en el món laboral! #somdecau #cauescoladevida www.
forbes.es/actualizacion/6219/
por-que-contratar-a-una-persona-que-haya-sido-scout
Avui 17 d’octubre Dia Internacional per eradicar la pobresa
(#EndPoverty) www.fceg.cat/ungra-de-sorra-dels-escoltes-i-guiesper-eradicar-la-pobresa/
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@escoltesiguies
@peredelescabres

Aquesta educació vivencial,
molts la vam viure en un petit
espai de llibertat anomenat
escoltisme. @EscoltesiGuies
#AltraEscolaTV3

escoltesiguies.cat/vídeos

Sortida de passes 2015 (AEiG
Montserrat – Xavier)

@cooperaciovic

Temps per conèixer, aprendre
i compartir @EscoltesiGuies de
Vic i escoltes @AnsoumanaSagna
de Diatock. #Senegal2016
@XavierCarles

Poc a poc van tornant, transformats pels dies i experiències
viscudes, gràcies Caps!
@cauigualada @EscoltesiGuies

“La llibertat no coneix
fronteres” (AEiG Pare Claret)

Espai natura

Rutes pel Parc Natural
de les Capçaleres del
Ter i el Freser
Rutes per a totes les branques
Transport
Autobús: transports TEISA des de Barcelona,
Girona i Olot. Tren: Renfe amb la línia Barcelona –
Ripoll – Puigcerdà

Lloc per dormir
Poblacions amb terrenys d’acampada de Campaments i Més Beget, Queralbs i Ribes de Freser.
Refugis de muntanya: Planoles: Corral Blanc;
Queralbs: Pla d’Arola, Coma de Vaca, Les Pedrisses,
Cabana del coll de Noufonts.
Setcases: Ulldeter, Cabana de Tirapits.
Villalonga: Refugi de Tregurà
França: La Girada, Ras de Carançà, Orri de
l’Estanyol, Refuge de l’Orry de Baix, Abri Etang La
Carança, Cabane Culasse-Villa Simon.

Les Mines de Costabona
Branca Distància
4,23 km
CiLL

Desnivell
178 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=14657957

Text: Núria Martínez (tècnica del Servei de Campaments i Més)

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
ocupa 14.750 hectàrees, ubicades íntegrament dins
la comarca del Ripollès. S’estén per les valls altes
del Ter i del Freser, al voltant dels enclavaments de
Núria i Ulldeter, i fa frontera amb el Parc Natural
Regional dels Pirineus Catalans.
Va ser declarat parc natural tot just l’any 2015, amb
l’objectiu de protegir els seus valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i culturals sense deixar
de banda el desenvolupament social i econòmic de
la zona.
Es tracta d’una àrea de muntanya tradicionalment
molt visitada i freqüentada per part d’excursionistes
i muntanyencs. La seva proximitat a Barcelona i
l’accés amb ferrocarril han fet d’aquesta zona una
opció fàcil tant per les sortides d’un sol dia com
per les rutes més llargues. Aquesta alta quantitat
de visitants fa que sigui necessari preservar la zona
i protegir-ne els valors naturals, paisatgístics i
humans; d’aquesta manera les generacions futures
podran seguir gaudint d’aquest entorn tan especial
que ens ofereix el Ripollès.
Us animem a gaudir de tots els racons fantàstics
que conformen aquest nou parc natural de forma
respectuosa. I recordeu: quan anem d’excursió...
Que la natura no ens noti!

Olla de Núria
Salt del Grill i Gorgues del Freser
Branca
LLiD

Distància Desnivell
7,66 km 304 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=14590200

Ascensió al pic de Bastiments des de Vallter
Branca
RiNG

Distància
12,01 km

Desnivell
937 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=10603480

Branca
PiC

Distància
19,5 km

Desnivell
1.710 metres

Track/fitxa
http://senderisme.tk/index.
php/2012/05/28/olla-de-nuria/
(Per a grups poc experimentats es recomana no fer l’ascensió al Puigmal)

Gorges de Carançà
Branca
Truc

Distància Desnivell
24,06 km 1.155 metres

Track/fitxa
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=14371446
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D’on va sortir

Les grans trobades
de caps i de nois/es
Text: Francesc Serra (Membre de la Fundació Josep Sans)

A Minyons Escoltes i Guies de Catalunya en cada
època les grans trobades s’han dut a terme per
donar resposta a necessitats que sorgien en el
moment que s’estava vivint com a entitat.
En són exemples el Zoom 93 a Comarruga, en què
van participar 500 caps i “pensadors” de dins i fora
del Moviment, que durant el curs havien treballat
en grups de tertúlia documents i reflexions, o el
Congrés de Caps 2002 a Barcelona, que va agrupar
1.200 caps en un procés participatiu de sis mesos de
durada per definir els principals eixos ideològics de
l’associació i escriure el Pla Triennal 2002-2005.
També ho són les trobades que han acompanyant
el procés d’unitat engegat per les tres entitats
escoltes i guies des de la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge. La trobada de caps En
Construcció 2011 a Manresa (1.200 caps), la
Clarotada 2012 a Valls i la Riba (300 rovers,
claners i trucs), i la Tropicat 2013 a Cardedeu
(2.300 pioners i caravel·les).
Però potser l’exemple més rellevant és el Xarbot, la
macrotrobada de MEG celebrada l’any 2000 a Vic, en
què van participar 10.000 infants, joves i caps.
Què pretenia el Xarbot? Fer sentir els infants i
els joves protagonistes d’un moviment que anava
més enllà de la seva unitat. Promoure el sentit de
pertinença a un moviment molt més gran que el
seu agrupament i fomentar la identitat escolta
compartida.
Què s’hi va fer? Una acampada per branques organitzades per subcamps de 250 persones. L’activitat
central va ser la Vila Escolta, organitzada en sis
barris temàtics i amb la complicitat d’associacions
que treballaven temes d’interculturalitat, comunicació, drets humans... A cada barri es feien tallers, activitats de pas i exposicions/presentacions. Tot plegat
en un marc que convidava a participar en unitat,
en petit grup o en solitari. Finalment, va tancar la
trobada una vetlla per branques i un fi de festa amb
convidats (famílies, antics escoltes...).
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El 2000 la Trobada el Xarbot a Vic
amb 10.000 infants, joves i caps

Quina en va ser la valoració? El Xarbot no van
ser només dos dies de trobada a Vic, sinó més
de dos anys d’un projecte que, a poc a poc, es va
fer realitat. El Xarbot va donar una fotografia
del Moviment, amb les seves mancances i les
seves potencialitats, però sobretot amb una
extraordinària vitalitat. I va deixar clar que
l’escoltisme i el guiatge són importants per a la
societat, i que cal donar-los a conèixer.
La Jamborinada, la gran trobada prevista per a
aquest curs, serà una nova oportunitat perquè
els escoltes i les guies actuals pugueu viure una
experiència com aquesta i que pugueu fer visible
la gran tasca que fem des del Moviment. Amb la
novetat que serà compartida per les tres entitats
escoltes catalanes que es troben en un procés
d’unitat. Serà una experiència nova!
				
En memòria d’en Josep Robert, que va ser el responsable de
logística del Xarbot 2000, traspassat recentment. Gràcies a ell i a la
Montse Bover i l’Anna Arisa per la seva col·laboració en l’article.

2011 La Trobada de Caps “En Construcció”
a Manresa amb 1.200 participants

Vine als

Preu
especial

Centres Escoltes
,

la nostra xarxa d equipaments amb valors

Aula Natura
Can Palós
Sant Boi del Llobregat

Refugi
Mas Olivet
Macanet de Cabrenys

agrupaments i
equips de MEG

Montserrat
International
Scout Centre (MISC)

93 590 27 00
info@centresescoltes.cat
www. centresesco ltes.cat

La trobada més gran
d’ escoltes i guies
de Catalunya

Fes un donatiu
Si tu també creus que els infants
i joves podem canviar el món,
ajuda’ns a fer possible la Jamborinada
amb la teva donació.

Necessitem
moltes mans
voluntàries
per fer
possible la
Jamborinada

WWW.GIVINGTUESDAY.CAT/
PROJECTS/JAMBORINADA

la f orç a p er m ou r e el m ón

www.jamborinada.cat/
col-labora/minairons

Gent de Moviment

“El nostre
lema és:
Creixem jugant”
La Silvia Servent i la Silvia Hernández
tenen 27 anys i han estat escoltes i caps
a l’Agrupament Escolta i Guia de la Pobla
de Segur. La primera és llicenciada en
Dret i la segona llicenciada en Traducció i
Interpretació i Filologia Francesa. Les dues
van estudiar a Barcelona, però tenien clar
que volien viure i treballar al seu poble.
Malgrat que la seva carrera universitària
no té res a veure amb el món del lleure, la
seva trajectòria escolta i les experiències
que han viscut portant a terme cada any el
casal d’estiu les van empènyer fa un any a
crear una ludoteca: l’Esbaiola’t.

Què és l’Esbaiola’t?
L’Esbaiola’t és un centre de suport
familiar que va néixer ara fa un any
amb la idea d’ajudar les famílies a
conciliar la vida familiar i laboral.
És un espai on els nens i nenes a
partir de tres anys poden jugar,
llegir, fer treballs manuals i també
poden fer deures i celebrar el seu
aniversari.
Què us va impulsar a obrir aquesta
ludoteca?
Ja feia temps que ens rondava la
idea d’obrir un centre lúdic i crèiem
que faltava un servei d’aquestes
característiques al nostre poble.
A més a més, també vam comptar
amb el factor que totes dues volíem

tornar a viure a la Pobla, i continuar
aportant el nostre granet de sorra
en el desenvolupament dels serveis
del poble.
Quin paper hi ha jugat el vostre
pas per Minyons a l’hora d’obrir
aquesta ludoteca?
El fet que les dues hàgim estat molts
anys a l’agrupament i també totes
les formacions que hem anat fent
de l’Escola de Formació de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya, fa que
tinguem uns coneixements del món
del lleure que ens han ajudat molt a
emprendre aquest camí.

“És molt difícil
separar el que
hem viscut dins
l’agrupament
perquè és una part
de com som”
Què hi ha a l’Esbaiola’t que es
pugui identificar amb els valors
escoltes?
A la porta d’entrada hi tenim un
vinil on hi posa: “Oh, benvinguts,
passeu, passeu”, i això creiem que ja
diu molt d’on venim. És molt difícil
separar el que hem viscut nosaltres
dins l’agrupament i el Moviment
perquè és una part de com som. Per
exemple, ens agrada molt fer sortides pel nostre entorn amb els nens
i nenes que participen als casals
que realitzem durant les vacances. També intentem que els nens
i nenes siguin els protagonistes del
seu aprenentatge i que l’assoleixin
tot jugant. De fet, el lema que
caracteritza l’Esbaiola’t és “Creixem jugant”, i és bàsicament el que
ens agradaria que fessin els nens i
nenes quan vénen a l’Esbaiola’t.
Quina valoració feu d’aquest primer any? Com s’ha rebut per part
de les famílies?
Estem molt contentes de la rebuda
que ha tingut l’Esbaiola’t a la Pobla

“El pas per
l’agrupament i per
l’Escola de Formació
ens ha donat uns
coneixements del
món del lleure que
ens han ajudat molt
a emprendre aquest
camí”
tot i sabent que el primer any sempre és difícil perquè és una cosa
nova. Les famílies semblen molt
contentes i els infants hi vénen
encantats! El que més èxit ha tingut ha estat el casal d’estiu que
enguany hem realitzat al voltant de
l’eix d’animació de “La màquina del
temps”.
També heu participat en activitats
pel poble?
Sí, intentem col·laborar per generar
activitats també en dies marcats,
com festes populars i diades. Durant
aquest any hem aportat oferta per
infants dins els actes de Sant Jordi
i la setmana cultural amb un espectacle infantil o durant la Diada dels
Raiers, juntament amb el cau de
Pobla, vam organitzar el Xics a Rai,
una iniciativa per acostar la festa als
més petits.
Quins reptes de futur us plantegeu?
Com a reptes de futur ens hem
plantejat fer més activitats adreçades a les famílies com a tal, no
només als infants. Ens imaginem,
per exemple, poder oferir tallers
sobre com gestionar els trastorns
d’aprenentatge, massatges per a
nadons. A més, volem iniciar un
cicle de cinema infantil. I, lògicament, el nostre principal objectiu és continuar millorant tot allò
que ja hem anat realitzant durant
aquest any.
Text: Mariona Forcat
(membre del consell de redacció)

