la f o rç a p e r m o ur e e l m ón
la for ça per moure el món

MANIFEST
PARTICIPATIU
Creat pels infants i adolescents de la Jamborinada

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
implicar-se 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.
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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.

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’empatia 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.
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»» 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.
I sí, els conflictes i les desigualtats, existeixen,
però els escoltes i guies treballem perquè la
diversitat cultural sigui fruit de riquesa, perquè
a casa nostra tothom hi té cabuda. Nosaltres
no farem ni un pas enrere i seguirem treballant perquè...
»» Volem eliminar totes les fronteres on la
gent sigui jutjada pel que creu.
»» No fer servir armes i no lluitar.
»» No ens agrada cap tipus de discriminació (tothom és persona, i si discriminem,
ens ho fem a nosaltres mateixes). Per això
proposem 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!

Organitza:

»» Com més diversos més rics! Volem viure en
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!
Per últim volem compartir un desig que
tenim: ens agradaria que més nens i nenes
vagin al cau.
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

Amb la participació de:

