


Volem expressar el nostre sincer agraïment a tothom 
qui ha fet possible aquest trimestre. La vostra parti-
cipació i suport han estat inestimables i estem molt 
agraïts pel vostre temps, esforç i dedicació. Aquest 
recull és el reflex d’una família feta dir agrupament 
escolta que dia rere dia treballa per aprendre amb 
els valors de l’escoltisme, gaudir de la naturalesa i 
mantenir la fe. El Kraal de monitors estem orgullosos 
de poder formar part d’aquest projecte i promoure 
els seus valors amb l’objectiu de deixar un món 
millor de com l’hem trobat. 

Gràcies de nou pel vostre suport,
Sempre a punt.
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castors/llúdrigues



01 Castors/Llúdrigues

riu amunt!

Després d’un llarg estiu teníem moltes ganes de tornar al cau i per 
la nostra sorpresa ens vam trobar amb algunes cares noves. Els 
C/LL vam començar el curs donant la benvinguda als nous moni-
tors i als escoltes de primer any que tot just s’unien. I és per això 
que aquell dia vam començar la motivació on els escoltes de 2n 
any els van explicar el funcionament de la branca als de 1r any. La 
resta del matí vam estar jugant a jocs de coneixença per totes les 
galeries i amb la sardina vam trobar amagatalls que no hauríem 
pensat mai que poguessin existir!! 
I tot just després d’esmorzar va aparèixer l’Alicia del País de les 
Meravelles amb el seu company el conill una mica desubicats. 
Ens van demanar ajuda a totes les branques per competir en la 
batalla de la reina Blanca i la reina Vermella que estava a punt de 
succeir allà a l’escola!

Aquell matí sense saber el que ens esperava ens vam convertir en pirates i ens vam unir a la tripu-
lació del Martín Piratín i ens vam endinsar en un gran viatge en busca del tresor, l’Or Perdut.
Tot ho teníem llest, però ens faltava el més important... el transport!! Vam aconseguir les peces 
per poder construir el nostre vaixell que el vam anomenar AquaLeon. Ara sí que sí estàvem prepa-
rats pel gran viatge!! Aquell dia també vam començar a omplir el nostre llibret del Castor/Llúdriga 
que durarà fins a acabar aquest curs on cada dia a la revisió apuntem el que hem fet, les activitats 
que ens han agradat més i les que menys i per acabar dibuixem el que vulguem en relació a aquell 
dia de cau.

1 d’octubre - Primer dia de cau

8 d’octubre - Activitat de matí



Aquell dia va ser un dia diferent. Vam marxar per primer 
cop d’excursió d’un dia amb tot l’agrupament. Amb el 
transport públic vam arribar fins l’Hospitalet on se cele-
brava una fira pel dia mundial de la Salut Mental. Vam 
poder gaudir de moltes activitats preparades i el que ens 
va agradar més es que ens vam poder emportar molts 
records cap a casa. 
Un cop vam dinar plegats vam gaudir del bon dia que feia 
jugant al parc amb totes les altres branques i els moni-
tors i monitores.

Per començar el dia vam fer una motivació sobre les 4 contrasenyes que tenim els C/LL i vam 
reflexionar perquè son tant importants. Quan ja teníem ganes de començar a jugar va aparèixer 
el Martín Piratín i ens va explicar que just aquell dia havíem arribat a la Illa Waterland. Tots amb 
molta intriga vam anar-la a visitar preguntant-nos si seria allà on trobaríem l’Or Perdut... El que no 
ens esperàvem seria que l’alcalde de la illa era dolent i havia enverinat l’aigua per fer-se ric venent 
la seva aigua embotellada. Però nosaltres vam ajudar als habitants a trobar el culpable i solucio-
nar-ho en un un judici a través de moltes pistes i proves incriminatòries. Des d’aleshores estem en 
busca i captura per l’alcalde. Quin perill!!

Aquell dia vam anar a l’Illa Rocosa esperant 
més sort que en l’anterior, però no va ser així i 
per culpa d’un verí que ens vam beure ens vam 
convertir en joguines i ens vam adonar que tota 
la població de l’illa també ho eren. Per poder 
deslliurar-nos a nosaltres i a ells vam haver de 
superar uns reptes i a poc a poc vam recuperar 
tots els nostres sentits. Una habitant de l’Illa 
molt agraïda ens va donar una pista d’on es tro-
bava l’Or Perdut. Vam tornar al vaixell i ens vam 
acomiadar amb més ànims per la següent Illa.

15 d’octubre - Excursió 1 dia

22 d’octubre - Activitat de matí

5 de novembre - Activitat de matí

02 Castors/Llúdrigues



Vam marxar d’excursió de dos dies amb els R/G de l’agru-
pament!! Ens vam instal·lar a la casa de colònies de Can 
Vandrell, a prop d’Hostalric. Aquell cap de setmana vam 
construir una cabanya i també vam posar a prova els 
nostres dots a la foscor. L’endemà vam jugar amb els 
Ràngers a un duel entre dues tripulacions de vaixells que 
es van trobar en la mateixa illa.
El més emocionant d’aquella excursió és que pels nous 
escoltes semblava que hagués vingut el Ratolinet Pérez. 
Es van llevar amb el fulard de regal sota el coixí com a 
benvinguda a la branca de C/LL!

Ja començava a acostar-se el fred i amb la tripulació del Martín Piratín vam arribar a l’Illa Nevada. 
Ens vam haver d’abrigar molt i posar-nos totes les capes possibles per no passar fred. Per mala 
sort el capità Martín es va posar molt malalt i tots vam ajudar-lo a curar-se. Vam crear la nostra 
pròpia poció amb els millors ingredients i va revifar!!
Com a motivació aquell dia vam jugar amb les parts del cos i la reflexió de la funció que li podem 
treure de cada una d’elles. Cadascú de nosaltres va haver de reflexionar sobre quin paper tenim 
dins la camada i quina part del cos era la més adient.

Ja s’acostava el final d’aquest gran trimestre. 
Vam anar amb l’AquaLeon fins a l’Illa Bombolla 
al
Parc de l’Oreneta. Vam fer memòria i aquesta 
és l’illa on ens van dir que trobaríem una pista 
sobre el tresor que tant buscàvem. Vam recó-
rrer tota l’illa i finalment després d’alguns reptes 
vam trobar una pedra amb un llarg missatge 
encriptat, però el que ens faltava era el diccio-
nari per desencriptar-ho. Des d’aleshores enca-
ra no hem pogut trobar el diccionari, però tenim 
moltes ganes per resoldre el misteri...

19 i 20 de novembre - Excursió de 2 dies

26 de novembre – Activitat de matí

3 de desembre - Excursió 1 dia
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Per alguns de nosaltres era la primera Pessebrada i ens va agradar molt poder passar l’últim dia 
de cau amb tot l’agrupament i les famílies. Vam reflexionar sobre les diferents cultures del Nadal i
vam recrear el pessebre vivent pel caganer, que no l’havia pogut veure. Ens vam separar per grups 
i vam fer un munt de jocs per aconseguir les monedes de canvi amb les quals comprar els mate-
rials per construir una de les figures. Finalment, vam tancar un dia rodó dinant tots junts a l’escola.

Ha sigut una excursió d’allò més maca!! Vam arribar amb els Llops i Ràngers a la casa de colònies
del Pedraforca i les vistes eren espectaculars. Vèiem el pic del Pedraforca i ens preguntaven per
on devien ser els Pioners i els Ròvers... Tot i que ens hagués agradat que hi hagués neu vam poder 
fer una excursió molt maca fins al poble de Saldes i allà vam començar els consells.
Vam conèixer el cagatió i el Pare Noel que des d’un principi no es van portar gaire bé i van estar
competint pel territori del Pedraforca. Hem aprofitat aquests quatre dies per desconnectar, di-
buixar i fer manualitats, gaudir de la natura, jugar molt entre tots i aprendre més del cau.
Aquest primer trimestre ens ha passat molt de pressa i ens queden moltes aventures per viure 
junts i unir-nos més amb tota la camada. En tenim moltes ganes!!

Us deixem per acabar amb un petit recull de fotografies de l’excursió de Nadal.
Riu amunt!

17 de desembre – Pessebrada

27-30 de desembre – Excursió de Nadal
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llops/daines



tant com puc!

A la primera excursió d’un dia del trimestre vam anar tot l’agru-
pament a l’Hospitalet, on se celebrava el dia mundial de la salut 
mental amb una petita fira. Un cop hi vam arribar, ens vam divi-
dir en grups per anar passant per totes les parades, on es feien 
petites dinàmiques relacionades amb la salut mental. Les que 
més ens van agradar van ser el taller de pintar sal segons les 
emocions que sentiem en les situacions que ens posaven, i la 
de construir un llibre per escriure els nostres sentiments i pensa-
ments. 
Un cop vam haver passat per totes les paradetes, vam anar a 
dinar tots plegats a un parc que estava aprop de la fira, on tam-
bé vam jugar a uns quants jocs com el salta foulards o el “polis i 
cacos” per acabar bé el dia.

En aquesta segona excursió d’un dia del trimestre vam anar a 
visitar les escletxes del Papiol (unes esquerdes naturals en roca 
calcària de l’edat miocena, ocasionades per l’assentament sobre 
un terreny argilós i estovat per filtracions naturals), on teniem pla-
nejat fer una excursió circular per apreciar la bellesa de l’entorn i 
practicar les caminades.
Per sorpresa nostra va aparèixer un guia que ens va ensenyar les 
escletxes i ens va explicar tot tipus d’informació sobre l’entorn, 
la flora i la fauna. Per dinar vam anar al castell del Papiol on junt 
amb les sòcies Sara i Carme ens vam divertir amb jocs tradicio-
nals del cau abans d’agafar el tren de tornada cap a Barcelona.

Excursió pel dia mundial per la Salut Mental

Excursió a les Escletxes del Papiol
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El 3 de desembre vam anar a la casa de colònies de Llinars del Vallès. Vam agafar el tren a Arc de 
Triomf i després de fer transbord perquè estava tallat vam aprofitar per esmorzar mentre esperà-
vem el segon tren. En arribar a la casa vam tindre temps per menjar i una mica de temps lliure. Du-
rant la primera activitat que vam fer, vam estar jugant als jocs típics del cau, com el roba foulards, 
el virus o la sardina. Mai ens cansarem de jugar-hi! Després de berenar, els monitors van preparar 
un taller per aprendre a fer bé la motxilla, i vam agafar les paraules que havíem aconseguit durant 
el primer joc i les vam enganxar en un cartell, on hi havia una motxilla dibuixada. D’aquesta mane-
ra, entre tots vam col·locar correctament tots els objectes i vam aprendre a fer-la bé. Quan l’hora 
de sopar va arribar, sabíem que ens tocava cuinar el nostre propi menjar i vam aprendre a utilitzar 
els estris de cuina, així com també vam netejar els nostres propis plats, agafant més responsabi-
litats dins l’estol. I per acabar el dia vam fer una excursió pel bosc, on els róvers ens van fer uns 
quants ensurts.
L’endemà ens vam llevar ben d’hora i ràpidament ens vam fer la motxilla per aprofitar al màxim el 
dia. Després d’esmorzar, vam fer el joc del Mario Party, amb un cartell gegant i moltes caselles. 
L’objectiu era arribar al final els primers, ja que es tractava d’una activitat per equips, i a cada case-
lla hi havia una activitat diferent. Ens va agradar molt i vam passar una molt bona estona, perquè 
els jocs eren molt originals i divertits.
Seguidament, ens vam preparar per cuinar el dinar, que tocava espaguetis a la carbonara i frànk-
furts, ens moríem de gana. Un cop ho vam recollir tot, vam anar cap al tren per tornar cap a l’esco-
la. Va ser una excursió en què vam aprendre molt i ens ho vam passar d’allò més bé!

Excursió de dos dies a Llinars
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Per fi va arribar l’excursió de Nadal tan esperada! Després de quedar a l’escola ben d’hora i aco-
miadar-nos dels pares per passar uns dies envoltats de la natura i amb unes vistes espectaculars, 
vam fer rumb cap al Pedraforca. Passades les dues horetes ben bones d’autocar i nervis per l’ex-
cursió vam arribar a la que seria la nostra casa durant quatre dies i tres nits. La Casa de colònies 
està molt ben equipada i té unes vistes espectaculars, així que sabíem que serien uns dies mera-
vellosos.
El primer dia tot just després d’arribar va tocar una mica de temps lliure per adaptar-se a les ins-
tal·lacions i tot seguit es van explicar les normes i els límits i ens vam acomodar a les habitacions.
Seguidament, tocava dinar per agafar forces per la tarda que ens esperava, plena de jocs i acti-
vitats! Vam dinar totes les branques juntes i a mesura que anàvem acabant teníem temps lliure 
mentre es preparaven les activitats.

La primera activitat va consistir en unes
PACAULIMIADES, és a dir unes olimpíades 
consistents en quatre esports amb variacions 
per poder experimentar de primera mà com són 
les paralimpíades i la dificultat afegida a la qual 
s’enfronten els esportistes.
L’esport que més ens va agradar va ser el volei-
bol, en què només podíem fer servir una mà en 
la versió paralímpica i ens va resultar difícil.

A la segona activitat, després de berenar un 
bon pa amb xocolata, ens va tocar fer d’espies 
de l’FBI per investigar que tramaven els ma-
fiosos del cau! Per tal de desemmascarar-los 
havíem de superar un seguit de proves d’agili-
tat, sigil i cooperació en què a poc a poc vam 
anar descobrint què tramaven per, en el joc de 
la sardina, acabar trobant el seu amagatall i 
destrossar-los els plans!

El que no ens esperàvem és que després de 
sopar apareguessin una llúdriga, un llop i un 
rànger presentant-se per iniciar el centre d’in-
terès. Ens van deixar amb la intriga de saber 
que passaria en els pròxims dies.
I per acabar bé el dia, vam realitzar l’activitat de 
nit preparada pels ràngers (el boom). El senyor 
Willy Wonka ens va demanar ajuda per acon-
seguir tots els ingredients perquè la fàbrica de 
xocolata pogués continuar funcionant bé i no 
hagués de acomiadar als Oompa Loompa. Des-
prés de passar per totes les proves i aconseguir 
els ingredients, la fàbrica estava salvada i ho 
vam celebrar amb un bon Kit-Kat.
Amb tot això, el dia s’havia acabat i era l’hora 
de dormir, que havíem de descansar per tenir 
energia per l’excursió de l’endemà.

Excursió de Nadal a la Casa de colònies Pedraforca
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El segon dia ens vam llevar amb moltes ganes d’anar d’excursió a Saldes, al peu del Pedraforca. 
En un tres i no res ja érem tots fora dels sacs i amb les motxilles de l’excursió preparades. L’esmor-
zar ens va donar les forces necessàries per aguantar i la llúdriga, el llop i el rànger van aparèixer 
de nou per demanar-nos que trobéssim les peces del cagatió per poder-lo construir. Amb aquesta 
missió, ens vam decidir a marxar cap al Castell de Saldes. Amb un pas ferm i molta energia hi vam 
arribar en qüestió de minuts, sense comptar la paradeta que vam fer per dur a terme la motivació, 
en què vam tractar la importància de l’esforç i la continuïtat en el nostre dia a dia.
Les vistes del castell ens van encantar, i un cop a dalt vam fer un seguit de proves en equips per 
aconseguir els trossos de mapa que ens durien fins a la barretina del tió! Amb la barretina a les 
nostres mans ens vam dirigir cap al poble de Saldes, on vam fer desaparèixer el dinar de la gana 
que teníem. Poder gaudir de les vistes a peu del Pedraforca va ser genial, i un cop recuperades les 
forces ens vam acomiadar del poble per tornar a la casa de colònies, on ens esperava una meres-
cuda dutxa.

Després de sortir com nous de les dutxes 
teníem temps lliure abans de berenar i fer els 
esperats consells. La magdalena estava molt 
bona, i un cop teníem el cap “despejat”, l’hora 
de fer els consells va arribar. Amb el fulard i la 
camisa posats ens vam reunir en el consell de 
roca i vam aconseguir que les crítiques cons-
tructives als nostres companys i companyes de 
l’estol fossin profitoses i cenyides a les condi-
cions que se li requeria a cadascú per poder 
continuar progressant.

A l’hora de sopar vam poder entregar les parts 
del tió perquè pogués ser construït i un cop li 
van donar vida ens va explicar que hi havia un 
home dolent que talava arbres al bosc per fer 
regals, hauríem de continuar investigant.

Pel joc de nit ens disfressaríem de detectius per 
resoldre el misteri dels animals desapareguts al 
bosc. Després de resoldre les proves i obtenir 
les pistes ens vam dirigir al bosc per trobar el 
poema i salvar el bosc de la maledicció!

Al següent dia ens vam despertar amb ganes 
de rebre els resultats dels consells. En aques-
ta primera excursió ens ho vam guanyar tots! 
Encara que sabem que ens queda un llarg camí 
d’objectius, reptes i esforç, l’estol va estar molt 
content.
També mentre esmorzàvem va aparèixer el 
Pare Noel, el causant de les tales d’arbres al 
bosc i es va presentar, encara que no vam estar 
d’acord amb el que feia per construir els seus 
regals, ja que estava destruint l’hàbitat d’un 
munt d’animals.

08 Llops/Daines



El tercer dia també vam rebre als róvers i pioners i caravel·les, que tornaven de les seves rutes a la 
Serra d’Ensija i el Pedraforca. Així que un cop estàvem tot l’agrupament junt era hora de fer la ce-
lebració, en què vam poder experimentar el valor de l’esforç a l’hora de treballar, i el foc de camp, 
on en dos equips vam lluitar en una sèrie de jocs per veure qui es quedava amb el bosc, si el Pare 
Noel o el tió. Finalment, la nit va resultar en un empat i en la decisió què combatrien l’endemà en el 
gran joc per fer la batalla final. Per celebrar que era l’última nit que dormíem a la casa vam acabar 
ballant i cantant a la disco i vam menjar una mica de pica-pica.

I aquí va finalitzar l’excursió de Nadal, una nova experiència per guardar en el sac de records de 
l’Agrupament Escolta Champagnat. Ja tenim ganes de viure’n més i seguir creixent i aprenent!

Tant com puc!

I en un tancar i obrir d’ulls ja érem a l’últim dia 
de l’excursió de Nadal. Després d’un bon es-
morzar ens esperava el gran joc, on per fi es 
decidiria qui es quedava al bosc i qui hauria 
de marxar. Aquest dilema es va decidir amb 
una cursa de cotxes, en què per grups havíem 
d’anar aconseguint proves per fer avançar els 
cotxes. Finalment, va guanyar l’equip del tió, 
que després d’una gran lluita de robar fulards 
va acabar fent fora al Pare Noel.
I després d’acabar el centre d’interès, va tenir 
lloc l’entrega d’insígnies, en què es va fer l’entre-
ga de tot allò que els escoltes s’havien guanyat. 
Va ser un moment molt maco per recordar.
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sempre a punt!

Ràngers i guies acomiadem el primer trimestre amb un recull de les millors fotografies!

10 Ràngers/Guies
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sempre a punt!

Avui els Pioners i Caravel·les hem començat el dia jugant a futbol 
amb Ràngers a esports.
Seguidament, hem fet una motivació sobre el treball en equip, 
amb una dinàmica que tractava d’aixecar-se primer en parelles, 
després en trios i així successivament fins a ser tota la unitat a 
la vegada agafant-nos amb els braços. La conclusió que hem 
extret, és que tots hem d’aportar un mínim perquè la unitat pugui 
avançar unidament.
A continuació els Pioners i Caravel·les ens hem posat a repartir 
els càrrecs de la unitat, els quals són: Xarxes/Mariona, armari/
Roger, llibre d’or/Gerard, secretaria/Emma, representants/Fernan-
do/Noah, esports/Genis, motivació/Álvaro, administració/Martina 
i fotografia/Martina. Com que no ha estat molt difícil de decidir, 
ens hem posat a fer el calendari, on hem hagut de marcar els dies 
de les excursions.

Avui, els pioners i caravel·les hem començat el dia 
amb la primera motivació feta per un escolta de 
la branca. L’activitat es basava en fer dos grups. A 
aquests dos grups els hi donaven una fulla amb una 
història amb la finalitat de reflexionar sobre el lema 
“somriu de cor”. Aleshores, hem fey una activitat per 
repassar les tres coses noves en aquesta branca: Els 
extrajobs (Activitat creada pels pioners amb el fi de 
poder rebaixar el preu de la ruta), els serveis: (és una 
cosa que fan les branques grans cap a les branques 
petites) i l’empresa: És un projecte que fem per a no-
saltres o per l’agrupament
Després d’haver passat aquesta llista els monitors 
ens han preparat una activitat, que anava sobre una 
patata fregida que havia perdut la salsa i havíem de 
fer diferents proves per trobar el quètxup.

1 d’octubre - Primer dia de cau

8 d’octubre - Activitat de matí

13 Pioners/Caravel·les

Així mateix, després d’esmorzar, ens hem ajuntat amb la resta de l’agrupament per fer una activi-
tat conjunta. Aquesta seguia el fil conductor de l’Alícia al país de les meravelles. En el qual dues 
reines es barallen pel territori. Hem hagut de triar un equip amb qui intentar guanyar la disputa. Per 
guanyar hem participat en tres jocs diferents: El primer joc com a objectiu tenia omplir un cubell 
d’aigua a poc a poc amb gots, la dificultat afegida era que el got te’l podien tirar en qualsevol mo-
ment. El segon joc consistia en el joc del rellotge pre branques, i per desempatar hem fet un matar, 
on finalment ha guanyat la reina blanca!



Avui els Pioners i Caravel·les hem anat amb tot l’agrupament a la fira de la Salut Mental. Allà hem 
fet una sèrie d’activitats lúdiques: Pasapalabra; en què ens hem dividit en dos grups i el moni-
tor deia una frase sobre alguna malaltia mental i nosaltres havíem de completar-la amb la lletra 
de l’abecedari pertinent. L’activitat ha estat original i ens ha ajudat a fer memòria sobre algunes 
malalties mentals, Origami; Hem fet diferents animals: granotes, dracs, papallones... però tot era 
per explicar que a les persones del centre els relaxa fer-ho. La sal de les emocions; els monitors 
ens deien diferents situacions i nosaltres havíem de dir amb quina emoció ens identificàvem. Ha 
sigut una activitat molt interessant amb la qual ens hem pogut conèixer millor entre tots i hem 
après com cadascú afrontaria aquestes situacions. Cultiva la teva pròpia planta; Havíem de plan-
tar una llavor i deixar que creixi i cada llavor tenia un significat. Una activitat molt reflexiva que ens 
fa veure que les bones coses són les que més triguen. Gràcies a la fira ens hem pogut conscien-
ciar més amb les malalties mentals.

Primer havíem de trobar al cambrer, per això hem jugat al joc del “pio pio”, que consisteix en ta-
par-se els ulls, i quan toqués a algú dius “pio pio” i continues caminant. Hi ha una gallina, quan 
toca algú i no diu “pio pio”, és perquè és la gallina. La gallina ens agafa i ens hem de quedar amb 
ella. Una vegada hem guanyat el joc i el cambrer ens ha dir que no recordava on era el quètxup, 
però que hi havia càmeres. Ens hem dirigit cap a les càmeres jugant al pica paret. Quan hem arri-
bat, hem vist a les càmeres que el quètxup se n’ha anat corrents cap a una direcció, i això ens ha 
donat una pista per saber a on estava. Finalment, hem trobat el quètxup i la patata ha quedat molt 
contenta. Hem tancat el dissabte amb la revisió, com cada dia.

15 d’octubre - Excursió d’un dia

14 Pioners/Caravel·les

Després hem anat tots a dinar junts 
i a fer unes quantes activitats con-
juntes com un salta foulards que ha 
estat bastant intens, però al final han 
guanyat els monitors, també hem fet 
un bote-bote que ha sortit molt bé, i 
hem acabat fent un “polis i cacos”, 
que ha sigut molt divertit i hem 
corregut per tot el parc escapant 
dels monitors, que han necessitat la 
nostra ajuda per acabar d’atrapar a 
tothom.



15 Pioners/Caravel·les

Avui els Pioners i Caravel·les hem començat el dia amb 
un partit de “pichi”, en el que hi ha hagut una gran diferèn-
cia de part de l’equip de l’Adrià sobre el de la Mariona. Ha 
sigut un dia d’esports molt divertit.
Després hem fet una motivació bastant interessant, tre-
ballant amb uns poemes/historietes que ens han ajudat 
a reflexionar sobre com enfrontar-nos als problemes i no 
evitar-los, perquè si no es fan més “grans” i és molt com-
plicat solucionar-los.
A continuació ens hem posat tots junts per acabar els 
llibres d’or de les setmanes anteriors i així ens hem pas-
sat la resta del dia. Per acabar, però no per això menys 
important, els monitors ens han presentat a la nostra 
mascota, el Pingu, un pingüí de peluix que ens acompan-
yarà durant tot l’any.

29 d’octubre - Activitat de matí

Hem quedat al davant de la porta de l’escola a les 10 per agafar el tren a Arc del Triomf. Tot i arri-
bar una mica tard, tenir problemes amb els bitllets i perdre el primer tran seguíem amb unes ganes 
irresistibles de fer l’excursió. Una vegada al tren la Mariona ha dormit una bona estona perquè es 
trobava malament i la resta hem estat jugant i esperant amb ànsies la via ferrada. En arribar a Cen-
telles hem caminat fins la casa de colònies Mas Banyeres.

Un cop allà hem anat a l’habitació a deixar les coses i triar lliteres. Després hem tingut una estona 
de temps lliure que hem aprofitar per explorar els voltants i jugar una estona amb una pilota. Més 
tard hem berenat i aleshores hem jugat a uns jocs que ens havien preparat els monitors. El primer 
era un pulso de cames, el segon era un joc de coordinació, en el que quatre o cinc persones s’as-
seien a terra i els altres havien de saltar cap a un costat obrint i tancant les cames procurant no 
trepitjar als del terra, que a la vegada obrien i tancaven les cames cada cop que els altres saltaven. 
Aleshores els monitors ens van dir que havíem de fer parelles i pensar en una activitat ràpida per 
jugar després de sopar. En Gerard va arribar tard perquè tenia partit d’hoquei (com sempre). Hem 
jugat a la sardina per tot el recinte de la casa i ens hem endut un parell d’ensurts gràcies a l’Adrián.

5 i 6 de novembre - Excursió de 2 dies
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El primer dia de cau de desembre, ha estat un dia molt divertit. Hem començat el dia amb esports, 
fent voley, un esport que feia setmanes que demanàvem. Ens ho hem passat d’allò més bé amb 
els nostres companys i monitors. En acabar ens hem dutxat i hem tingut temps lliure fins a l’hora 
de fer la motivació. La motivació la ha preparat la Mariona, i tractava sobre la vida en general i 
com afrontar-la. Hem estat una estona reflexionant i hem acabat amb un missatge que represen-
tava el que havíem parlat. Tot seguit, hem preparat el vídeo que penjaríem per informar els escol-
tes i famílies del nostre extrajob.

3 de desembre - Activitat de matí

Arribat el diumenge, ens hem despertat ben 
d’hora i hem preparat les motxilles per a la via 
ferrada, en Gerard ha estat l’encarregat de por-
tar en Pingu. Hem sortit de la casa i hem anat a 
caminar cap al lloc on començava la via ferra-
da. Allà ens hem trobat amb el soci que ens va 
acompanyar durant l’excursió, el Pol, un expert 
en escalada. Ell ens ha explicat quatre coses 
bàsiques sobre l’arnés i els mosquetons.

Així que hem començat a pujar ens hem con-
centrat en posar bé els peus i els mosquetons 
perquè ningú tenia gaires ganes de caure. Du-
rant la via ferrada, el Pol anava donant instruc-
cions als del davant i ells ens les passaven cap 
enrere perquè tothom s’assabentés del s’havia 
de fer a cada part. Hem anat fent paradetes 
per descansar els braços i les cames i beure 
aigua. En arribar a la part del pont penjant els 
monis ens han preguntat qui no volia passar 
pel pont, el Fernando i la Marina han decidit que 
no passarien i la Mariona s’ha quedat amb ells 
perquè algun moni s’havia de quedar. Després 
de passar pel pont ens hem reagrupat i hem 
caminat un tros. Els monis ens han dit que qui 
volgués podia fer l’últim tros de via ferrada i qui 
no podia pujar caminant fins al cim. Total, que 
uns quants hem pujat caminant i els altres amb 
els monis, que han arribat per la via ferrada. 
Quan tots hem sigut a dalt, hem fet un parell de 
fotos i hem baixat cap a la casa un altre cop.

Un cop a la casa hem dinat (una mica tard) i hem corregut cap a l’estació de trens perquè anàvem 
tardíssim. A l’estació de trens hem vist que la nostra estimada RENFE anava amb retard i hem ha-
gut d’esperar una bona estona que se’ns ha fet eterna, fins i tot hem tingut temps per fer fotos de 
la lluna. Al tren no hem pogut descansar gaire perquè hi havia moltíssima gent i nosaltres anàvem 
amb les motxilles plenes i dues bosses, una amb arnesos i dissipadores i l’altra amb cascs. Quan 
hem arribat a Barcelona, la Marina i el Genís han ajudat a portar les bosses cap a casa de l’Adrián 
per l’endemà tornar-les a la JOM. I finalment vam poder descansar els braços amb agulletes des-
prés de dos dies esgotadors però molt divertits.



Hem baixat al pati, on hem gravat les diferents parts, i quan ja les teníem la Martina i la Mariona 
han fet el vídeo. Després hem anat al pati on hem jugat a bàsquet amb les branques més petites.
Per acabar el dia, hem jugat a fet i amagar, i hem fet un salta-foulards. Ens ho hem passat genial i 
hem rigut molt.
Abans de marxar hem fet la revisió. 

El primer dia hem anat amb autocar fins a un tram on hi havia un camí per arribar al refugi. Hem 
fet el camí durant 2 hores aprox. i hem arribat al refugi tal com havíem previst. Al refugi hem dinat,  
hem jugat a jocs de taula i hem començat els consells.

El segon dia hem pujat fins al Coll de Verdet, al Pedraforca. Hem caminat durant unes hores i 
després hem baixat fins a una esplanada al costat d’un refugi, on ens hem trobat amb els rangers i 
hi hem dinat. Després de menjar, hem agafat un altre camí de tornada fins a arribar al refugi. En el 
refugi hem acabat els consells, hem jugat una mica i hem sopat.

En l’últim i tercer dia hem agafat el camí per arribar fins on estaven les branques petites (casa de 
colònies Pedraforca) i hi hem passat el que queda de dia. Ja la resta de dies que quedaven de la 
sortida de Nadal els hem gaudit molt amb les altres branques fent les activitats de celebració, foc 
de camp i joc gran Després de la nostra primera ruta de Nadal hem acabat molt contents i amb 
ganes de més.

27-30 de desembre - Excursió de Nadal

17 Pioners/Caravel·les
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L’excursió del Salt del Mir va començar un dia abans, en el WhatsApp del clan, per decidir a quina 
hora quedàvem a l’estació, ja que havíem d’agafar dos trens, i si agafàvem l’opció B, aniríem jus-
tets de temps, però viviendo el momento y durmiendo 15 minutos más, que eren vitals, perquè hi 
havia gent que venia de Titus aquell dia i cada minut contava. Aquesta votació anava en benefici 
cap als tituasos a la tarda, amb les noies previsores en contra (no saben vivir al límite), i els tituta-
sos que veien que arribaríem igualment al segon tren a favor. Però de sobte, va sortir, resurgió de 
las sombras, sí, era Él, el JUDAS, nos traicionó, i vam perdre la votació.
El dia següent, com podeu pensar, el tren era més un tanatori que un transport públic. Però bueno, 
per no dir que vam estar esperant a que sortís el segon tren 30 minuts. És a dir, teníem temps de 
sobra si haguéssim agafat l’altra opció. Bueno, no passa res, en aquell moment els titutasos no 
van pensar en què podíem haver dormit 15 minuts més, ja que en comptes de pensar estàvem 
dormint, o echando la cabezadita para algunos.

Pel camí d’anada vam veure un cau més pringat que el nostre, perquè es va deixar a nens a baix 
del tren en la parada que no era (esto de no llevarlos atados con una cuerda tiene q volver, mira que 
pasa sino). Bueno treien allò, quan vam arribar, el lloc ens semblava familiar, però no li vam donar 
moltes voltes al principi. Aquí la jefa de l’excursió ens va preguntar si volíem pujar i després baixar 
progressivament, o bé, baixar i després fer una pujada toxa. Vam votar primer baixar i després 
pujada toxa. Però nosaltres mentre anàvem caminant veiem que allò tenia poc de baixada, era 
una votació falsa, nos habían estafado, era una votació amanyada, dijeramos lo que dijeramos ibas 
a subir y después bajar progresivamente. Bueno vam començar a ignorar aquest tema, i ens vam 
donar compte que era una excursió plagiada de quan fèiem pios, no podia ser!!! Estàvem caminant 
pel mateix lloc que fa 2 anys, más estafado ya no me podía sentir como podéis imaginar, estaba 
que no estaba, además sin haber dormido (viva team titutaso).

Vam seguir caminant i vam arribar al Salt del Mir, que per sort hi havia una miqueta d’aigua, per a 
la cascada, perquè alguns de nosaltres ens vam quedar sense, hi encara quedava la tornada (in-
serta risas). Després, vam tornar xino-xano, como pedro por su casa, pasando por ríos peligrosos, 
pero pasandolos con éxito, como todo en esta vida. Finalment, vam menjar l’entrepà que portàvem 
en un bar del poble amb un refresc. I, per fi vam veure aigua. Al tornar, una mica de tanatori al tren 
y solucionado el asunto.

Excursió al Salt del Mir

Un punt de vista anecdòtic de 
les nostres excursions del trimestre.
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- Pablo

Posant en el Salt del Mir Creuant rius perillosíssims! Selfie estil Noa



El passat 3 i 4 de desembre vam anar a la casa 
de colònies de Llinars per gaudir d’un cap de 
setmana junts com a Clan. Durant algunes re-
visions del trimestre, s’havia comentat que ens 
agradaria gaudir de matins de jocs i activitats 
com quan érem petits i desconnectar de tota la 
feina que havíem de fer, així que vam decidir in-
vertir un cap de setmana sencer a preparar-nos 
activitats mútuament. Va acompanyar-nos el 
Roger Martínez com a soci que ens va fer molta 
il·lusió passar uns dies amb ell després de tant 
de temps. Ens vam dividir en parelles i cadas-
cuna va haver de portar l’activitat preparada per 
la resta.

El dissabte 3 vam agafar el tren cap a Llinars 
i només arribar a la casa vam començar l’ac-
tivitat que l’Eric i el Víctor havien preparat. Per 
sorpresa de tots, abans de l’activitat ens van 
fer una motivació senzilla però xula per trencar 
el gel. Tot i portar tants anys junts, és increïble 
com acabem descobrint coses noves els uns 
als altres. Després, vam fer l’activitat consistia 
en una sèrie de jocs curts com fer castells amb 
cartes pòquer, competició de tombar un got de 
plàstic, amb chupito de tabasco pels perdedors 
(l’Eric, el Roger i la Noa poden corroborar que 
no va ser gaire agradable), i per últim tòtem 
amb preguntes sobre el Clan. Van ser els jocs 
perfectes per començar el matí i agafar gana 
per dinar.
Després de dinar vam començar l’activitat del 
David i el Pablo. Van preparar jocs relacionats 
amb el Wii Sports. Ens vam separar en dos 
equips i vam jugar als bolos humans, a boxe 
amb màrfegues, a golf per tota la casa de 
colònies, a intentar que no caigués un globus a 
terra en una sala plena d’obstacles i a tirar-nos 
el frisbee per sota les cames.

Excursió de 2 dies a Llinars
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Començàvem a tenir gana així que vam parar una estoneta per berenar i agafar energia per l’activi-
tat de l’Emma i l’Àngel. Ens van preparar una activitat temàtica de Disney. Cadascú teníem un per-
sonatge assignat i a mesura que fèiem proves, anàvem guanyant Oscars. Vam jugar a fer mímica 
de personatges de pel·lícules, al submarí per trobar un objecte per la sala, a endevinar paraules per 
parelles i per últim vam jugar a un Kahoot per demostrar el nostre coneixement sobre Disney.

Després de sopar, i ja per acabar de gaudir de la nit, la Judit i la Noa van preparar un joc de rol so-
bre la Isla de las Tentaciones. Van assignar un personatge a cadascú i van formar parelles per fer 
tot el seguit de proves que havien preparat. Totes les proves anaven centrades a testar la fidelitat 

La tensió del xupito de tabasco és palpable

Concentrades fent castells de cartes

Super concentrats explicant la seva activitat



de la parella. Les parelles van haver de menjar flam de la panxa de l’altre, mossegar una poma 
penjada d’un fil, vam fer “hogueras de confrontacion” i “debates” per tal de veure com evoluciona-
ven les parelles. Per cada prova que fèiem ens repartien petons o fueguitos segons el resultat.

L’endemà per aprofitar el temps van començar a buscar i contactar amb alguns dels voluntariats 
que ens agradaria realitzar al segon trimestre. Amb l’ajuda del Roger i la Maria vam escriure co-
rreus i missatge a diverses associacions amb les quals ens agradaria col·laborar.
Abans de dinar vam tornar cap a Llinars i vam dinar uns entrepans deliciosos.

- Noa

Tot començava un dimarts al matí, vam que-
dar a l’escola per anar amb l’autocar tots junts, 
però abans de marxar repartir les magnifiques 
i estupendes dessuadores i polars que havíem 
fet com a extrajob. Un cop, ens vam posar rumb 
a deixar a les branques petites a la mítica casa 
de colònies del Pedraforca, vam seguir el trajec-
te en autocar per deixar als Pioners. Finalment, 
l’autocar va anar direcció la nostra parada, tots 
els Róvers teníem una por constant, ja que 
la primera etapa podria ser molt bonica, o un 
infern, depenent d’on ens deixes l’autocar. Per 
sort, l’autocar ens va deixar a la Font Freda, on 
vam començar la nostra magnífica ruta.

Aquesta primera etapa era la més curta, ja que l’autocar ens va poder apropar el màxim possible. 
Però, igualment, ens esperava una forta pujada, així que no ens podíem confiar. Al principi, no hi 
havia res de neu ni gel, però quan vam començar a estar més a dalt, anava apareixent. El premi a 
la primera caiguda se’l va endur l’Andrea (ja avancem que no serà l’únic premi que s’endurà). Anà-
vem caminant i la neu i el gel eren esquivables, fins que vam arribar a una part a la qual vam de-
cidir que si volíem arribar per dinar al refugi, havíem de posar-nos els grampons i tirar cap amunt. 
Amb una mica de dificultats ens vam posar els grampons i només fer els primers passos els tres 
afortunats, que tenien els “millors” grampons sense cap dubte, havien perdut ja totes les soles de 
plàstic dels grampons. Això no ens va parar, i vam seguir caminant i gaudint del camí de neu pel 
que anàvem.

Excursió de Nadal per la Serra d’Ensija

20 Róvers

Ja tenim personatges! La isla del Mezclan

Dues róvers refugiant-se del fred



Després de molt d’esforç i una miqueta de fred (res que amb el súper polar del cau no es pugui evi-
tar) vam visualitzar el refugi en el qual dormiríem dues nits. En apropar-nos al refugi va aparèixer 
una gossa molt bonica que es deia Lua, i vam estar jugant una mica amb ell i la pilota que protegia 
el piolet d’en David. Vam guardar tot el que havíem de guardar (grampons, pals, piolets, botes...) i 
per fi vam entrar al refugi ben calentets per menjar.
Els guardes del refugi ens van donar la benvinguda, eren una parella amb el seu fill de 3 mesos 
(una monada), ens van posar al dia de les coses que havíem de fer al llarg de la nostra estada, 
com per exemple anar a recollir aigua a la font que hi havia fora del refugi perquè no hi havia aigua 
corrent al refugi, o que només hi havia una petita zona fora del refugi on hi havia cobertura, etc.

Aquesta nit teníem sort, ja que estàvem sols a l’habitació, però igualment alguns no vam dormir 
del tot bé, perquè el matalàs era una mica pocho i no ens cabien molt bé els peus dins de les
lliteres.
Al dia següent, ens vam despertar, vam esmorzar mentre comentàvem la nit i vam sortir fora 
amb la motxilla petita per posar-nos els grampons i començar la segona etapa. Aquest dia seria 
el més llarg, ja que havíem de fer 4 pics, però ganes no en faltaven. Al principi, ens vam desviar 
una miqueta del camí, però va servir per agafar una mica de cobertura i aprofitar a fer el Bereals. 
Vam tornar al camí per seguir l’etapa, era bastant planet tot fins que va arribar una pujadeta on els 
grampons van fer de les seves fent-li una ferida a l’Andrea, el que va fer que després de la pujada 
anés tota l’estona amb un sol grampó.

Quan va acabar la pujada de neu ens vam treu-
re els grampons per fer el pic Serrat del Voltor 
(2.281 m), ja que el pic donava a una part molt 
assolellada i per arribar dalt del cim els gram-
pons feien més nosa que servei. 
Hi havia una part una mica complicada, per-
què s’havia de grimpar una mica, i era bastant 
exposat, però tot va sortir bé i vam fer el nostre 
primer pic de la ruta, vam fer fotito, vam gau-
dir de les vistes i vam baixar a on estaven els 
grampons i de nou a posar-nos-els per conti-
nuar fent pics.

Els següents dos pics estaven bastants seguits, el pic Roca Blanca i el pic Creu de Ferro, i ens
pillava de camí al nostre destí final la Gallina Pelada. En el tercer cim ja es notava una mica als
peus el que portàvem fet, però vam continuar cap a la Gallina Pelada. Amb una miqueta de can-
sament i alguna que altra caiguda vam arribar al pic Gallina Pelada on també vam fer fotito, vistes 
i barrita, i vam desfer camí cap al refugi un altre cop. Per menjar i descansar el que quedava de 
tarda.
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Era molt d’hora i teníem molta son Cim Serrat del Voltor (2.281m)

Cim de la Gallina Pelada (2.321m)



A la nit vam sopar i després ens vam organitzar pel pròxim dia, ja que aquesta nit no estàvem sols 
a l’habitació i no podíem fer soroll al matí. Al següent dia, ens vam aixecar una mica més d’hora 
que l’anterior. Però la rutina va ser la mateixa, esmorzar tranquil·lament, per després sortir a fora i 
posar-nos els grampons. Ens vam acomiadar de la gent del refugi i de la Lua, i vam començar a
caminar. Semblava que anàvem encara una mica adormits, perquè hi va haver una marató de cai-
gudes molt boniques durant la primera estona de la tercera i última etapa. Però sense cap dubte, 
la guanyadora del premi a la persona que més s’havia caigut al llarg de tota la ruta, era de l’Andrea 
amb un total de 5 caigudes. Vam estar baixant una bona estona amb els grampons, ja que hi havia 
força neu. Després d’aquesta vam tenir algun punt crític amb gel, però res que no superéssim amb
èxit. Es notava que perdíem alçada, començava a fer caloreta, així que continuàvem caminant 
direcció la casa de colònies amb alguna paradeta pel mig per fer necessitats bàsiques, treure roba 
i menjar alguna barrita. Després d’una bona estona, vam arribar al dolmen de Molers, on vam parar 
per dinar pa amb embotit, truita i tonyina. Després de dinar vam estar fent una miqueta de temps 
per entrar a la casa de colònies. 
Quan va arribar l’hora vam anar a la casa de colònies on ens van rebre les altres branques, i, segui-
dament, ens vam anar a la dutxa a treure’ns tota la ronya acumulada dels tres dies i vam acabar
bullits de lo calenta que sortia l’aigua. Per fi vam poder gaudir de les activitats com la celebració, 
el foc de camp i el gran lloc, a part d’un bon matalàs per poder descansar bé i el menjar de la casa. 
Finalment, després del gran joc i dinar, vam fer tots junts l’hora dels adeus i ens vam pujar a l’auto-
car de camí a Barcelona.

- Víctor
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