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Acte central de la Jamborinada 

Tàrrega, 30 d’abril de 2017 

Alcaldessa i vicepresidenta de la diputació, consellera, amigues i amics..., escoltes i 

guies de Catalunya, és impressionant ser aquí dalt i veure-us des d’aquí. El que sou, 

el que feu, el que representeu, és un orgull per al país. I és un honor ser avui aquí a 

Tàrrega i compartir aquesta Jamborinada històrica, que recordaré sempre, i estic 

segura que vosaltres també. 

Mireu, el lema que heu triat m’agrada molt: ‘La força per moure el món’. M’agrada 

molt. Sabeu per què? Perquè demostra la vostra voluntat de fer un món millor. I ho 

podeu fer, cada dia, tots i cadascun de vosaltres, des de casa vostra, des del vostre 

cau, la vostra escola, el vostre institut, la vostra feina, el vostre barri, el vostre poble, 

la vostra ciutat. Ho podeu fer cada dia amb petits gestos, petits actes, petits canvis, 

que encara que us semblin molt petits i sense importància fan un gran canvi, que és 

el que transforma el món. És molt més fàcil que ho feu cada dia cadascun i cadascuna 

de vosaltres des de casa vostra que no pas que ens trobem un dia per canviar-ho 

tot. Per tant, us encoratjo a fer-ho, i sé que ho fareu.  

Us trobareu dificultats, no serà tot fàcil, us trobareu entrebancs, pedres en el camí. 

Sabeu, però, quin és el secret? Perseverar, continuar. Quan sigueu a punt de defallir 

penseu que ho podeu fer. Us asseguro que podeu. Esforceu-vos, persevereu, sigueu 

tenaços i aconseguireu el que voleu. Perquè és veritat: sou la força per moure el 

món. El món serà el que vulgueu, però especialment serà el que feu. 

Abans d’acabar, deixeu-me demanar a les agrupacions escoltes que arribin a tot el 

país, que omplin de caus Catalunya perquè tots els nois i les noies d’aquest país 

puguin gaudir de dies com avui, perquè puguin també compartir aquests valors 

positius que durant tants anys heu transmès. Volem que aquest moviment arribi a 

tot el país. Us ho demano a les agrupacions escoltes. 

I també us demano a tots vosaltres, nois i noies, i ja sé que ho feu, però us demano 

que ho feu encara amb més força, que no tanqueu mai els ulls davant les injustícies. 

No tanqueu mai els ulls davant les injustícies que us passen a vosaltres, però 

especialment davant les que passen als altres; les injustícies que passen aquí, a 
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Catalunya, que malauradament en passen, però també les que passen en altres llocs 

del món. Us demano també que defenseu els vostres drets i les vostres llibertats. Els 

vostres, però especialment els dels altres. Que defenseu la llibertat personal, però 

especialment la col·lectiva. Perquè així aconseguirem aquesta Catalunya millor i 

aquest món millor que tots i totes volem.  

Sé que ho fareu, i per tant deixeu-me acabar amb el vostre lema, que també faig 

meu: sempre a punt!  

Moltes gràcies i visca l’escoltisme! 

 


