
Dossier de premsa

Cardedeu (Vallès Oriental), 27 i 28 d'abril de 2013



Informació general
Què i qui?
La TroPiCat (Trobada de Pioners i Caravel·les de Catalunya) és la 
primera trobada conjunta dels més de 2.000 joves entre 14 i 18 anys 
que formen part d'agrupaments escoltes (caus) a Catalunya. 

On i quan?
Tindrà lloc a Cardedeu (Vallès Oriental) el 27 i 28 d'abril de 2013. 

Per què?
La trobada té com a objectius fomentar la coneixença, l’intercanvi i la 
diversió entre els joves, així com el servei a la societat i la millora de 
l'entorn. Per això, els nois i noies participaran en activitats 
d'aprenentatge i servei (ApS) a Cardedeu i l'entorn proper.



Informació general
Un esdeveniment destacat de l'educació en el lleure a Catalunya

● 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: 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.



Programa d'activitats

Dissabte, 27 d'abril
Matí: Arribada dels participants, muntatge del campament i activitats diverses.

Tarda: Acte d’inauguració de la TroPiCat
Hi intervindran:
● Sr. Antoni Reig i Casassas, director general de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya;
● Sra. Calamanda Vila i Borralleras, alcaldessa de Cardedeu;
● Sr. Víctor Muntés i Mulero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i 

Guiatge.
A continuació es presentarà 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 un raid per Cardedeu (ruta en petits 
grups, sense educadors).
Les autoritats visitaran els 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).



Programa d'activitats

Diumenge, 28 d'abril
Matí: 
Activitats de servei a l'entorn, al poble de Cardedeu i voltants.

Els joves es dividiran en grups per participar en més de 30 activitats diferents basades 
en l’Aprenentatge Servei (APS), una proposta educativa innovadora que combina el 
servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors.

Els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu 
de transformar-lo i millorar-lo. Les activitats giraran al voltant de tres grans àmbits: 
natura, cultura i societat. 

Més informació sobre aquestes activitats a la pàgina següent.



Activitats de servei a l'entorn
Activitats més destacades:

● Refugi antiaeri: un grup de nois i noies netejarà un refugi antiaeri de Cardedeu i 
treballarà temes de memòria històrica. En col·laboració amb l'entitat Espai 31 - 
Cultura, Montseny i tradició.

● Patis d'escola: els nois i noies pintaran jocs a terra als patis i col·laboraran en el 
manteniment dels espais. En col·laboració amb les escoles de Cardedeu.

● Consum conscient: un grup de nois i noies s'encarregarà de fer el dinar per a tots 
els participants de la trobada mentre aprenen sobre els impactes del consum, el 
model cooperatiu, la producció agroecològica i el consum conscient. Activitat en 
col·laboració amb el projecte El Caldo de la Cooperativa.

Altres activitats que es duran a terme: 

Netejar el bosc per fer-lo un espai més segur i minimitzar el risc d’incendis, fer capses niu 
i conèixer els diferents ocells que habiten pels volts de Cardedeu, pintar jocs tradicionals 
com la xarranca a les places del poble, netejar el jardí del Museu Farmacèutic i aprendre 
a fer xarop, organitzar un "15-M" a la plaça del poble, organitzar un mercat d’intercanvi, 
fer un recapte d’aliments, ajudar una associació de persones amb risc d’exclusió social, 
etc.



L'escoltisme i el guiatge
L'escoltisme i el guiatge són un moviment internacional, format per 
40 milions de persones arreu del món, que treballa des del voluntariat 
per educar infants i joves a través del mètode escolta i guia. 

L'entitat que engloba l'escoltisme i el guiatge al nostre país és la 
Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG). En formen part 
uns 20.000 infants i joves en 200 agrupaments (caus) arreu del país.

El seu objectiu és aconseguir que els infants i joves de Catalunya 
esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la 
societat, per ajudar a fer-la més justa, solidària i sostenible des de tots 
els punts de vista. Treballem per “deixar el món millor de com l’hem 
trobat”.



La 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.



Contacte
Elisenda Rovira / Joel Fortuny
tropicat@fceg.cat
tel. 686 378 434

Organitza:

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge
fceg@fceg.cat tel. 932689113 www.fceg.cat
c. Mare de Déu del Pilar, 18 - Barcelona

Amb el suport de: Col·labora:


