
 
 

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

2.300 joves escoltes i guies faran accions de servei a 
la comunitat en una trobada multitudinària a Cardedeu 

 
Aquest cap de setmana tindrà lloc la TroPiCat, la primera trobada dels joves  

entre 14 i 17 anys que formen part d’agrupaments escoltes arreu de Catalunya  
 
Barcelona, 25 d’abril de 2013. Cardedeu es prepara per acollir, els propers 27 i 28 d’abril, la 
TroPiCat (Trobada de Pioners i Caravel·les de Catalunya), un esdeveniment destacat de 
l’educació en el lleure del nostre país per diversos motius:  
 
- 2.300 joves d’arreu de Catalunya: és la trobada més multitudinària de joves escoltes i guies 
entre 14 i 17 anys (anomenats Pioners i Caravel·les) que s’ha organitzat mai. Això implica una 
logística de grans dimensions, amb un campament de 575 tendes de campanya, més de 100 
grups fent una ruta, més de 60 entitats col·laboradores i desenes de voluntaris organitzant-
la. 
 
- 30 accions simultànies de servei a l’entorn: els joves participaran en activitats 
d’aprenentatge servei a Cardedeu i voltants, com netejar un refugi antiaeri, pintar els patis 
de les escoles o cuinar un àpat amb menjar de consum responsable. 
 
- Moment històric de l’escoltisme  i el guiatge català: les tres associacions integrades en la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge aposten pel treball conjunt per enfortir aquest 
moviment educatiu al nostre país. Amb més de 100 anys d’història, 20.000 membres a 
Catalunya i 40 milions arreu del món, l’escoltisme i el guiatge segueixen creixent any rere any i 
són, ara més que mai, referents de l’educació en valors i el servei a la comunitat. 
 
La TroPiCat l’organitza la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), amb el suport 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració 
de l’Ajuntament de Cardedeu. 



 

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

TroPicat - Cardedeu, 27 i 28 d’abril de 2013 

 
Dissabte, 27 d’abril, a les 15h: Acte d’inauguració de la TroPiCat 
Hi intervindran:  

● Sr. Antoni Reig, director general de Joventut de la Generalitat de Catalunya;  
● Sra. Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu;  
● Sr. Víctor Muntés, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge. 

A continuació: 
- Presentació de l'eix d'animació del cap de setmana i de l'activitat de tarda. Els nois i noies 
es dividiran en 100 grups per fer una activitat de ruta per Cardedeu. 
- Visita de les autoritats als diversos espais de la trobada i de l'activitat de la tarda pel 
centre de Cardedeu (fi de la visita prevista a les 16:30h). 
 
Diumenge, 28 d’abril, a les 11h: Accions de servei a l’entorn 
(Els mitjans de comunicació que vulguin assistir a les activitats de diumenge cal que confirmin 
assistència. El punt de trobada serà al campament). 
 
Lloc del campament:  
Avinguda Montells, entre passeig La Riera i carrer 103. Cardedeu (Vallès Oriental). 
Mapa:  
https://maps.google.com/maps/ms?msid=202168783823787185613.0004d4e4efa98c5100a4
2&msa=0&ll=41.641329,2.35395&spn=0.005492,0.011362 
 

Contacte: Elisenda Rovira / Joel Fortuny - Tel. 686 378 434 - tropicat@fceg.cat www.fceg.cat 

 
Sobre la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) 
 
La Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG) és l’entitat que engloba l’escoltisme i 
el guiatge al nostre país. La formen tres associacions -Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya- que es dediquen a l’educació en el lleure dels 
infants i joves i treballen per la transformació social. 

En formen part més de 20.000 infants i joves organitzats en un total de 200 agrupaments 
arreu del territori català, amb presència a 30 comarques i 95 municipis. Entre els seus membres 
hi ha més de 3.000 caps, que són joves educadors i educadores que desenvolupen una tasca 
pedagògica totalment voluntària. 

Aquests voluntaris treballen, cada dissabte a la tarda al cau i també en campaments, rutes, 
activitats internacionals, casals i camps de treball, perquè cada noi i cada noia sigui capaç 
de participar de manera activa i crítica per fer una societat més justa, solidària i sostenible. 


