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LLIBRE D’OR DE CASTORS I LLÚDRIGUES
Avui dilluns dia 28 de desembre, els Castors i Llúdrigues hem anat d’excursió a Montjuïc!
Ens hem reunit com sempre a Passeig sant Joan, per anar a agafar el metro a Plaça Tetuan i
poder arribar amb més rapidesa a Montjuïc. Una vegada hem arribat als peus de la muntanya,
hem hagut de caminar una llarga pujada per poder arribar al Castell de Montjuïc. Allà els
Castors i Llúdrigues han esmorzat, mantenint les distàncies de seguretat mentre una de les
monitores hem anat a consultar el preu de l’entrada al famós castell de Montjuïc.
Una vegada consultat el preu, hem fet un parell de fotos al portal del castell, i hem entrat dins.
Allà hem estat fent una detallada volta per la superfície exterior del castell, on els Castors i
Llúdrigues han pogut córrer i observar les vistes des de dalt de l’antic castell. Tot i un fort vent
i bastant de fred, hem pogut fer diverses fotografies del paisatge i de les rialles dels Castors i
Llúdrigues que gaudien de l’entorn i observaven amb fascinació els antics canons que estaven
situats allà.
Una vegada feta la volta per l’exterior del castell, hem entrat dins del claustre d’aquest, on
hem pogut accedir dins d’un museu. En aquest hem estat veient fonts fotogràfiques, objectes
exposats i vídeo-documentals exposats al públic. No hi havia quasi ningú, lo qual ens ha
permès estar més tranquils i no patir per les distàncies de seguretat. Als Castors i Llúdrigues,
generalment els ha costat estar atents, de totes maneres han observat amb atenció les fonts
de vídeo que ens proporcionava el museu.
Després de la visita al museu del castell de Montjuïc, hem sortit d’aquest i hem baixat per
camins de baixada, els quals ens han portat a una placeta rodona amb una font al mig, la qual
ha estat la protagonista del temps lliure dels Castors i Llúdrigues. Allà hem dinat, mantenint
les distàncies, i una vegada hem acabat de dinar, hem gaudit del temps lliure. Més tard, cap
allà a les 15:00h hem baixat més per la muntanya, fins que ens hem trobat un parc on hem
realitzat jocs com el pi i el bartolo. Els Castors i Llúdrigues han gaudit molt ja que han après a
jugar al famós joc del “bartolo”. Una vegada acabada l’estona de jocs, hem fet la revisió del
dia i després ens hem posat motxilles i hem seguit baixant de Montjuïc per anar a buscar el
metro i tornar al col·legi. Una vegada hem arribat al col·legi, els pares han vingut a buscar els
Castors i Llúdrigues i ens hem desitjat tots un bon any.
Fins aquí l’excursió a Montjuïc!
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LLIBRE D’OR DE LLOPS I DAINES
En aquests temps estranys, les llobaines hem viscut un primer trimestre que ha funcionat per
parts: de tant en tant estàvem confinats i havíem de fer cau online i de tant en tant podíem
gaudir de dissabtes al matí al cau o excursions d'un dia amb l'estol.
Des del començament hem adaptat a la "nova normalitat" al cau, així que: mans, distància i
mascareta! Hem trobat molt a faltar poder reunir-nos amb la resta de branques de
l'agrupament, però, potser això ens ha ajudat a conèixer-nos millor entre nosaltres, tant als
que ja formaven part de l'estol, els que han vingut des de castors i llúdrigues o als que acaben
d'arribar nous al cau.
Tot i les coses que han passat, són molts els bons moments que ens emportem...

3 d’octubre, activitat de matí
El primer dia de cau van aparèixer els Menja-animes, que van introduir-nos dins la dinàmica
del nou estol amb un munt d'activitats de coneixença. Valia més fer-les bé si no ens volíem
quedar sense ànima. Des d'aquell moment ja vam veure que dins el grup som molts i molt
diversos i que respectant-nos els uns als altres és la forma d'arribar més lluny.

17 d’octubre, activitat de matí
El segon dia vam jugar amb un paracaigudes gegant fent
una bombolla on cabíem tots o sent arrossegats pels
taurons dins un mar de tela marró. Però l'activitat que
més ens va agradar va ser l'Among Us, que va demostrar
que totes i tots tenim moltes capacitats de superar
aquelles missions que ens posin per davant.
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24 d’octubre, excursió de un dia
Per fi la primera excursió fora de Barcelona havia
arribat. A Llinars vam competir entre nosaltres per
guanyar la Copa AECh, un joc de bases en el qual
vam descobrir que jugar en equip és la millor
forma de guanyar.
També vam viure un d'aquells moments que no
s'obliden: els passos de branca. Va ser un instant molt emotiu i simbòlic, un instant que
hauríem d'haver tingut a l'estiu, però que el Coronavirus ens va treure. Veure aquells que
passen de branca ens recorda que tot allò que fem dins el cau ens ajuda a avançar dins el
nostre propi progrés escolta.

7, 14 i 21 de novembre, activitats confinades
En el moment en què ja començàvem a funcionar com a grup, el maleït coronavirus ens va
tancar-la paradeta una altra vegada.
Tot i la situació vam continuar veient-nos en videotrucades, on vam fer diferents activitats
com mímica, pinturillo i un Kahoot
molt entretingut.
Com a bons llops i daines que som,
durant aquesta parada obligatòria
vam fer tant com podíem!

28 de novembre activitat de matí
Amb la represa, vam parlar de la confiança que ens
tenim els uns als altres dins de l'estol. Per això vam
participar de moltes activitats per aconseguir
augmentar-la i fer més pinya.
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També va ser un dia en què vam aprofitar una de les coses que més ens representen, el fulard,
per fer unes olimpíades genials que van acabar amb un gran premi per a totes i tots.

12 de desembre activitat de matí fora
El primer dia de desembre vam sortir fora de l’escola a
fer activitats de teatre, per aprendre a expressar-nos i
transmetre emocions. Ho vam poder fer en un nou espai
que ha guanyat el barri: els Jardins de l’antic cinema Niza.

19 de desembre excursió d'un dia
Una cosa imprescindible pel cau és saber caminar en grup tant en ciutat com per la muntanya;
i d’això tractava aquella excursió d’un dia: d’aprendre a caminar. Vam fer una bona passejada
a peu fins al Parc del Turó de la Peira. Allà
vam poder admirar les vistes i descobrir
nous indrets de Barcelona. Vam poder
comprovar també que per aconseguir
arribar allà on volem, és necessari esforçarnos.

28 de desembre excursió de Nadal d’un dia
Les excursions de Nadal sempre son de 4 dies, aquest any malauradament el coronavirus ha
tornat a fer de les seves i degut a les restriccions només hem pogut Les excursions de Nadal
sempre són de quatre dies, aquest any malauradament el coronavirus ha tornat a fer de les
seves i a causa de les restriccions només hem pogut fer una excursió d'un dia. És per això que
hem buscat un lloc el més allunyat de la ciutat possible tenint en compte que no podíem sortir
de Barcelona: hem anat al Baixador de Vallvidrera i al bosc que té al voltant.
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Allà hem reflexionat sobre la importància de deixar nets els indrets per on passem i hem
acomiadat l'any 2020 com es mereix: amb un tornado que se l'ha emportat a prendre vent!
Després tot el que hem viscut, tenim clara
una cosa: aquest primer trimestre ens
deixa moments molt especials. També
sabem segur que al cau hi hem tornat, i hi
tornarem a tornar tants cops com sigui
necessari.

Tant com puc!
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LLIBRE D’OR DE RÀNGERS I GUIES
Vam començar amb moltes ganes, després d'un confinament i un estiu molt llargs estàvem
desitjant tornar al cau per poder jugar i aprendre un munt de coses noves! El primer que vam
fer va ser un cartell amb les diferències entre la branca de llops i la de ràngers, on sobretot
destacava l'operació, una activitat que ens va ocupar tot el trimestre , però al final no la vam
poder fer i la reservem pel segon trimestre. A part de l'operació hem jugat fins cansar-nos al
among us, jocs de bases, hem ballat i, fins i tot, vam fer un dia dedicat a jocs amb cadires, fent
curses, simon dice i com no el joc de les cadires. També hem tingut dies online, però això no
ens ha frenat per passar-ho bé fent scape rooms i jugant al tutti frutti. Ja que no podíem
marxar d'excursió, vam fer una gimcana on per primer cop vam anar sols per Barcelona. Va
ser molt divertit poder explorar Barcelona per lliure! I quina millor forma d'acabar el dia que
anant a la bolera on vam poder gaudir d'uns quants "plenos" i bastantes bitlles intactes, una
bona forma d'acabar el trimestre. Hem tingut molts moments per jugar, però també hi ha
hagut moments per pensar i reflexionar. Encara ens queden dos trimestres plens d'aventures
Encara ens queden dos trimestres plens d'aventures on esperem passar-nos-ho d'allò més bé
i créixer com a persones i com a grup!!
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LLIBRE D’OR DE PIONERS I CARAVEL·LES
La unitat de pioners i caravel·les ens rifem qui fa els llibres d’or de les excursions i dies de cau,
així que aquí us deixem les històries que ens han anat passant de la manera més original que
hem trobat!
Matins d’octubre
El Cau va començar
i tots hi vam anar
A l’hora alguns van arribar
i amb esports ens vam estrenar
Els que tard van anar
No van poder jugar al “matar”.
Com una gran pinya vam jugar
A la motivació que monitors van preparar
Amb les cadires vam fer un joc
On no podies badar ni un poc
El joc de les teles ens va costar
Perquè no podíem flotar.
També vam fer el nostre calendari
Només ens faltava l’ajuda d’un becari
Dues excursions vam col·locar
Evitant els exàmens per poder-hi anar
I no oblidem els famosos objectius
Aquells que ens fan estar tant actius.
Amb els serveis vam seguir
I moltes coses se’ns van acudir
Va sortir l’idea d’ajudar a les persones grans
Però també preparar activitats pels més nans
Anar a la muntanya ens va molar
Per així camins renovar.
Per últim va tocar jugar
A un joc que a tots ens va encantar
Doncs de la Sardina es tractava
i a l’Eric ningú el trobava
Perquè estava molt ben amagat
Dintre d’un lavabo tancat.
El dia de cau va finalitzar
I tots ens vam acomiadar
Menys la Noa que des d’Irlanda
Ens està cosint una bufanda.
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Emma

Excursió Llinars – 24/10/2020
El dia vint-i-quatre d’octubre els pioners i
caravel·les vam tenir el luxe de poder llevarnos més tard que un dia de CAU normal. A les
nou i mitja ja estàvem tots preparats a
passeig de Sant Joan per a gaudir d'aquell dia
d'excursió.
Vam anar a l'estació de tren tot animats pel

Preparats per fer la motivació!

carrer explicant-nos les nostres coses i fent
bromes. Un cop a l'estació, vam haver d’esperar una bona estona al tren; tot i així, no se'ns va
fer pas pesada l'espera, ja que encara teníem un munt de coses a dir i fer per a entretenir-nos.
Un cop vam arribar a llinars vam trobar-nos amb l'Emma, que ens estava esperant a l'estació.
Des d'allà vam fer camí cap a un parc del poble per anar a esmorzar.

Un cop vam esmorzar i riure durant una bona estona, vam començar la motivació, que la va
preparar el Max. La motivació va ser molt productiva, ja que ens va fer adonar-nos de tot el
que el CAU ens havia fet aprendre i del que encara ens podia fer aprendre. Acabada la
motivació, vam fer una activitat que, si més no, ens va fer riure i ens va fer recordar molts
moments memorables que tots havíem viscut al CAU, des de Castors i Llúdrigues fins a Ràngers
i Daines. Al final de l’activitat tothom va tenir l'oportunitat d'emportar-se una fotografia
plastificada d'algun d’aquests moments divertits dels què havíem parlat, el cert és que hi havia
algunes fotografies que eren dignes de ser a un museu de la comèdia.

El què veu la gent...

...el què el mòbil veu!
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Després d’això, vam estar jugant una estona a pilota i ens vam dirigir cap a la casa Marista. De
camí cap a aquesta, ens va alegrar molt que els camions i cotxes que passaven per sota del
pont per on anàvem fessin anar el clàxon; vam riure com si fóssim nens petits encara. Uns
minuts més tard ja havíem arribat a
la casa, però encara portàvem el
somriure a la cara.
Un cop vam haver dinat allà al costat
de la casa, a la gespa, tranquils, a
l’ombra...; alguns vam anar al frontó
a jugar amb la pilota, altres vam
romandre a la gespa tranquils, rient i
parlant.

Sempre a Punt!

A la tarda es va celebrar el pas de branca de la gent que no l'havia pogut celebrar l'estiu
anterior. Van ser uns moments seriosos i simbòlics que van demostrar que ni una pandèmia
pot fer parar els costums de l’AECh. Acabada la celebració, vam anar tot l'agrupament junt cap
a l'estació de tren per a tornar cap a Barcelona.
Quina jornada més memorable!!!
David
Excursió de Nadal – 28/12/2020
El passat dilluns 28 de desembre vam anar d’excursió per Barcelona. Degut a la covid no vam
poder fer la ruta que teníem planejada, però vam tenir la sort de poder fer una excursió d’un
dia. Ens vam trobar a l’escola a les 9 i vam agafar el metro fins a Alfons X.

Gaudint del primer gronxador!
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A l’arribar vam començar a pujar per descobrir els tres turons de Barcelona. Allà trobaríem
gronxadors i una cabana per passar una bona estona.
Un cop vam trobar el primer gronxador, al turó de la rovira, vam passar-hi una estona
gronxant-nos entre nosaltres. Va ser molt divertit i es veien unes vistes de Barcelona precioses.

Gaudint del segon gronxador!

Vam seguir caminant amb dificultats a causa del fort vent. Vam pujar el turó del parc del
Carmel i el turó del coll. Finalment vam dirigir-nos cap a Collserola per trobar un altre
gronxador i una cabana. En trobar la cabana vam dinar i vam jugar al pi. Finalment per acabar
el dia vam buscar el gronxador on s’observava Barcelona des de les alçades. No sabíem que
Barcelona tingues tants indrets que no coneixíem.
Per acabar el dia vam tornar caminant fins a la parada de metro per anar a l’escola.

Intentant que en Pablo no es mogui perquè és qui tapa el sol

Noa
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LLIBRE D’OR DE RÓVERS
1r Trimestre:
Aquest curs, el nou Clan de la branca de Róvers ens anomenem Leyloas, un nom amb el qual
ens identifiquem. Vol dir perduts, en samoà. Vam arribar aquest nom escollint primer un
adjectiu que ens representés i després el vam traduir a un altre idioma perquè quedés més
guai.
A finals d'Octubre vam fer el que no es va poder fer a campaments, el pas de branca. Aquell
matí vam marxar d'excursió a una església de Llinars, on vam fer unes quantes activitats. El
Pol es va lesionar, com sempre, però vam dinar molt a gust. Al tornar, ens vam reunir tot
l’agrupament per fer els passos de branca.
Com que el mes de novembre el vam passar confinats, fèiem vídeo conferències per planejar
el curs. Vam estar parlant dels voluntariats, excursions i proposant activitats.
En el mes de desembre no vam poder fer la ruta de Nadal, així que, per tancar l'any, vam anar
d'excursió a la Serralada de Marina, situada a Badalona, ja que es troba dins la comarca i allà
si se’ns permetia anar. Al matí vam fer l'excursió i a la tarda vam seure a un banc, on vam dinar
i estar del chill.
Tots nosaltres hem començat Róvers amb moltíssimes ganes, i això són cinc cèntims del que
hem fet. Esperem que tot vagi millor a partir d'ara, perquè tenim moltes ganes de poder fer
més coses aquest curs.
Adri, Escobi, Eli, Laura, Pol i Porti.
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