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La iniciativa
 El Jalogüing és un iniciativa que porta realitzant-se des de 2008 i que cada 31
d'octubre organitza un festa temàtica que celebra el Halloween i la
Castanyada. L'esdeveniment anual és el producte del treball i la col·laboració
dels voluntaris i voluntàries que hi participen.
 Cada any tractem de millorar-lo amb l'objectiu de fer-lo més terrorífic i
entretingut, intentant que això no suposi cap cost econòmic important. La gran
majoria de material utilitzat és reciclat o cedit per part d'algun col·laborador, ja
sigui empresa o particular.
 El Jalogüing té també un caire solidari i un notable compromís social. Des del
2014, convidem diferents entitats solidàries i associacions de persones en risc
d’exclusió social a gaudir de la festa, i facilitem que puguin explicar al públic
els seus projectes. Col·laborem amb recollides de fons i recaptes de joguines o
aliments que algunes d’aquestes entitats organitzen durant la festa.

L’esdeveniment
 L’esdeveniment anual consisteix en una festa cultural-solidària la qual
compta com a atracció principal un túnel del terror. Al voltant, s’hi duen a
terme altres activitats relacionades amb la temàtica de Halloween i s’hi
munten carpes per a les entitats solidàries i la castanyera.

2016
 Aquest any el Jalogüing es va traslladar a la Sala Jove de la Unió i les seves
immediacions, deixant enrere la seva antiga ubicació.
 La novetat d’enguany era un túnel secundari orientat als infants,
anomenat Petits Valents.

Dades
 +2000 assistents
 +40 voluntaris
 32 col·laboradors
 6 hores d’obertura al públic
 400€ recaptats per l’AECC
 +300 joguines recollides per Càritas

 Aspamis down sant joan de deu // mare esperança i torre vicens

Solidari
El 2016 el Jalogüing va comptar amb la presència de:
 Associació Espanyola Contra el Càncer
Va recaptar gairebé 400€ que es destinaran a la lluita contra la malaltia.

 Càritas
Va recollir més de 300 joguines que van portar els nens i nenes d’Alpicat, i que
ajudaran a que els més desafavorits puguin passar també un bon Nadal.

 Down Lleida
Un grup de joves de l’associació va poder gaudir en exclusiva del túnel del terror.

 Altres col·lectius convidats
Aspamis, Sant Joan de Déu i dues llars d'acollida

Premsa

Col·laboradors
El 2016 el Jalogüing va
comptar amb el suport de:

