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AXEL I NÚRIA

Editorial
Ja tornem a ser aquí! Amb l’inici d’un últim trimestre, us presentem 
aquest número del SAP! La revista de l’Agrupament Escolta Champagnat.

En aquest número podràs trobar els llibres d’or de les diferents branques, 
a més a més d’un seguit d’articles d’alló mésinteressants. 

Recordeu també que si voleu participar amb una petita publicació al SAP, 
només fa falta que envieu un correu amb el vostre article a la següent 
direcció: sap@aech.cat.

Aprofitem per donar-vos forces per aquest final de curs i ens veiem 
durant el camí! Ánims que ja queda menys per l’estiu!

Sempre A Punt!
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Coneixent als grans simis

ANDREA

Fauna
Avui a la secció de Fauna del SAP parlarem sobre els grans simis, uns 
animals molt semblants a nosaltres, que són primats i pertanyen a la 
família dels Homínids com els humans. Són els ximpanzés, els goril·les, 
els bonobos i els orangutans. Tenen característiques similars entre ells: 

• Poden arribar a compartir entre el 96-98% de l’ADN amb els humans.
• Són molt intel·ligents, utilitzen eines per aconseguir menjar o protegir-
se de la pluja. Alguns goril·les i ximpanzés han après el llenguatge de 
signes.
• Dormen en nius que es construeixen amb fulles i branques. Els goril·les 
a terra, els orangutans i algunes espècies de ximpanzés als arbres.
• La seva alimentació és majoritàriament herbívora, encara que poden 
menjar fongs en el cas dels orangutans, els ximpanzés i els goril·les 
mengen insectes i els ximpanzés poden arribar a menjar carn.
• Són capaços de transmetre tota classe d’emocions a través de gestos 
i postures.

L’orangután, també conegut com a Pongo. La paraula orangutan significa home de la selva. Aquests 
primats taronges i de cabell llarg viuen als arbres i es poden trobar als boscos tropicals de Borneo i Sumatra, 
ja que passen 90% de la seva vida als arbres fa que els seus braços siguin desproporcionadament llargs, això els 
hi permet poder desplaçar-se millor i de forma més àgil.
Els mascles viuen sols i recorren la selva fent sorolls per assegurar-se de què no es trobaran a cap altre mascle. 
Acostumen a ser animals pacífics, encara que també són molt territorials. Els orangutans tenen una funció de 
conservació de l’hàbitat molt important, ja que ajuden a dispersar les llavors en grans àrees. Poden arribar a 
viure fins als 60 anys.
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Els ximpanzés. Amb aquest primat 
compartim el 98% del nostre codi genètic.Els 
ximpanzés viuen en comunitats en les jungles, 
boscos i sabanes d’Àfrica,  viuen en els països drets 
de la vora del riu Congo i els Bonobos a l’esquerra. 
Normalment caminen amb quatre potes, però són 
capaços d’aixecar-se i caminar amb dues. Són molt 
sociables i viuen en comunitats de 150 individus. Les 
femelles tenen fills cada dos anys.

El bonobo. Hi ha dues espècies de ximpanzés, 
el comú i el bonobo, les diferències entre les dues 
són molt lleugeres, els bonobos tenen les cames més 
llargues i els braços més curts i el tronc més estret, 
més baixets i amb el crani més rodó. Pel que fa al 
comportament el dels bonobos són més conciliadors 
i pacífics, poden ser altruistes i pacients, mostrar 
empatia i sensibilitat. La seva cultura és matriarcal 
i més igualitària. Caminen el 25% amb dues potes. 
A l’igual que els humans tenen diferenciació facial, el 
que fa que es puguin reconèixer de forma visual.

El goril·la. Existeixen dos 
espècies de goril·les, l’oriental 
i occidental, viuen als boscos 
tropicals i subtropicals d’Àfrica 
central (Congo, Uganda i Ruanda). 
Són de color negre i quan estan 
a dues potes poden arribar a 
mesurar 2 metres d’alçada i els 
mascles poden arribar a pesar 200 
kg, fent que sigui el més gran dels 
primats.
Els mascles adults es conèixen 
com a esquena platejada (pel color 
gris de l’esquena) i són forts i 
dominants, acostumen a ser els 
líders dels grups familiars formats 
per a 5 a 30 individus, el qual intervé en conflictes i decideix pel grup. Igual que els orangutans, tenen un paper 
fonamental en la conservació de la biodiversitat dels boscos, ajuden a dispersar les llavors i els forats que fan 
els arbres quan es desplacen, deixant que passi la llum i ajudant a les plantes a créixer. 
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Aquestes quatre espècies de simis es troben en perill d’extinció, sobretot 
els orangutans i els goril·les que estan en perill crític. Les amenaces 
principales son:
• La destrucció de l’hàbitat a causa de la desforestació dels boscos 
tropicals per l’extracció de fusta, minerals o per al cultiu.  
• La caça i el comerç il·legal. Aquestes espècies han sigut perseguides pels 
furtius ja sigui  per menjar la seva carn, vendre parts del seu cos com a 
souvenirs o per realitzar rituals o comerciar amb ells com a mascotes 
quan son joves. 
• La tasa de reproducció en aquest primats es baixa, les femelles 
acostumen a passar molts anys amb la seva cria (de 2 a 8 depenent de 
l’espècie) creant un vincle molt estret  però fent-los més vulnerables. 
• Les enfermetats, com l’ebola que també va afectar als grans simis,  
reduint la població de goril·les  i ximpanzés, o el contagi enfermetats a 
través del contacte amb humans.

Aquestes amenaces no només afecten els simis, sinó que també es veuen 
perjudicades la gran majoria de primats. Segons diferents informes, de 
les 702 espècies i subespècies que existeixen, el 62% estan amenaçades i 
el 42% d’elles estan en perill crític. Pensaràs, i què puc fer jo per aquests 
animals si viuen molt lluny de mí? És molt senzill i a més és pràcticament 
el que pots fer per moltes altres espècies d’animals, i és a través del 
turisme. Els primats són unes de les espècies explotades per la indústria 
turística, convertint-los en atraccions. No consumeixis productes com 
circs, falsos santuaris, fotografies amb els animals, espectacles ja que 
darrere hi han amagades les diferents amenaces aquestes espècies.

Per acabar aquest article, doneu-li una ullada aquest vídeo de Greenpeace 
que es va fer molt viral, tracta sobre la desforestació a causa de l’oli de 
palma.  https://www.youtube.com/watch?v=-6jxnzyDTIc 
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Recordant vells articles

ENRIC MARTÍN

Escoltisme
Molt bones a tothom, en una nova edició del SaP, des de l’apartat d’Escoltisme m’agradaria fer un remember 
dels nº anteriors:

- música i escoltes (llançament idea de cançoner) http://www.aech.cat/201712sap.html

- recordatori cançoner+ webs i aportacions + caus al món http://www.aech.cat/201804sap.html

- recordatori cançoner + danses http://www.aech.cat/201807sap.html

- 125 anys colònies http://www.aech.cat/201812sap.html

I per aquest nº i no perdre el ritme us animo a buscar en el gran Youtube el gran catàleg de cançons scouts:

Us deixo alguns exemples… però si poseu “himno scout” , “cançoner escolta”, “cançoner” o “cançons escoltes”, 
entre d’altres…. al·lucinareu de la quantitat i quantitat de resultats que surten!!!!

Així que ja sabeu, a empapar-se de cançons, a aprendre-les i a cantar-les a les vostres activitats i excursions del 
CAU… ahhh i si les sabeu tocar amb un instrument, millor que millor!!!

Alguns exemples… la cançó de la Jamborinada, trobada dels escoltes organitzada per Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi, feta a Tàrrega el 2017, “La força per moure el món”, de Mandràgora Reggae 
https://www.youtube.com/watch?v=zv8CKJB1GQo

i un altre exemple, la cançó del Mowgli https://youtu.be/yaBRHQy-DJI que m’ha semblat interessant 
per compartir perquè explica una mica la metodologia de Llops i Daines.

Si teniu temps i ganes… n’hi ha de totes maneres i colors. Per fer-ne un article o un estudi sencer!!

Fins la propera… i si us animeu amb el cançoner del nostre CAU, el kraal ja està de ple en el muntatge del 
campament! Així que ja ho sabeu, envieu les vostres cançons a sap@aech.cat.
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La Bruixa Napa

PAU VIÑAS

Mites i llegendes
Tot seguit us parlaré sobre la bruixeria, però sobretot, 
de la Bruixa Napa. Aquesta llegenda em toca molt de 
prop. La Bruixa Napa va viure a Prats del Lluçanès, 
d’on jo hi tinc arrels, part de la meva família va viure 
allà

La Bruixa Napa és considerada, per la gent de Prats 
de Lluçanès, com l’última Bruixa de Catalunya, però 
què va ser el moviment de la bruixeria?

A principis del segle XVII es van viure uns anys 
coneguts com “els mals anys”. Durant aquest temps, 
la població es va veure en serioses dificultats, doncs 
als estius hi havia grans sequeres i, als hiverns, hi 
feia molt fred. A més, aquests canvis climàtics van 
provocar un gran nombre de tempestes que van 
malmetre, encara més, les collites, i van permetre 
la propagació de malalties, augmentant la mortalitat 
infantil de la població.
La població, molt religiosa i analfabeta, volia buscar un 
culpable per explicar totes les penúries que estaven 
passant, i van trobar que l’únic que responsable era 
el mateix Diable, junt amb tots els seus deixebles, és 
a dir, les bruixes.

Entre el 1617 i el 1627, a Catalunya, els consells 
municipals van dirigir totes les ires del poble cap a 
la persecució de les bruixes (i alguns bruixots). Van 
crear un seguit de jutjats encarregats de detenir, 
interrogar (on moltes vegades s’utilitzaven diferents 
mètodes de tortura per obtenir confessions) i jutjar 
a les persones acusades de bruixeria. Durant aquesta 
època, també van aparèixer els caçadors de bruixes, 
persones que deien ser capaces de veure marques, 
invisibles a l’ull humà, que el diable havia deixat al 

codels seus deixebles (bruixes i bruixots). 
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Semblava que el 1627 es va acabar la persecució de bruixes i bruixots, doncs, una part de l’església catòlica s’hi 
va oposar, a part que els processos que es van dur a terme van deixar grans pèrdues econòmiques als consells 
municipals. Però més de 100 anys més tard, la gent de Prats de Lluçanès va acusar una veïna seva de bruixeria, 
era la Bruixa Napa.
La Bruixa Napa, en realitat era Maria Pujol, una veïna de Prats de Lluçanès, filla de Cal Nap. Era una dona gran, 
i no se sabia de què treballava, però malgrat tot anava sobrevivint. Alguns veïns li donaven menjar, d’altres 
l’acusaven d’haver robat en els horts i les granges per poder viure, aixecant alguns recels en contra d’aquesta 
dona.
El 1766 va passar un fet traumàtic al poble. En un femer, es va trobar el cos esquarterat d’Anna Riambau, una 
nena de 4 anys. Els veïns van començar a indagar qui podia ser el culpable d’aquella mort, i alguns van començar 
a sospitar de la Bruixa Napa.
Alguns veïns van anar a veure a la Bruixa Napa, però quan aquesta va veure una gran gentada davant de casa 
seva, es va escapar entre la munió de gent de tal manera, que encara avui ningú s’explica com ho va fer. Alguns 
veïns van entrar a la casa, i hi van descobrir el braç esquerre d’Anna Riambau, i el fetge, d’aquesta nena, cuit 
en sang.
Els veïns van començar una batuda per trobar a la Bruixa Napa, i la van trobar al Roc Foradat, un indret que es 
diu que era utilitzat per aquesta Bruixa per fer els seus ungüents i per adorar al diable. Un cop la van trobar, 
la van detenir i la van portar al poble.
Per a poder-la jutjar, la van traslladar a Barcelona, i allà va ser acusada com a delinqüent; va ser penjada a la 
forca. Malgrat que la sentència no la va acusar de bruixeria; per la gent del poble es va acabar la Bruixeria a 
Prats de Lluçanès. 

Per concloure aquesta secció del SAP, remarcar que les dones acusades de bruixeria que eren delinqüents van 
ser molt poques, una minoria, de fet, quasi inexistents. Entre els segles XV i XVIII a Europa, prop d’un milió de 
dones van ser acusades de bruixeria i van morir cremades vives o a la forca, aquestes van ser el boc expiatori 
de l’època, promogut per la Inquisició.

Us convido a fer un recordatori per totes les dones que van ser acusades 
de bruixeria sent innocents. I, alhora, reflexionem, va ser la Bruixa Napa 
una delinqüent? O va ser una altre de les víctimes innocents de l’època?
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Racó dels records

LLOPS I DAINES

Llibre d’or
Aquest trimestre ha sigut força llarg, el que ens ha permès als Llops i Daines fer dues excursions d’un dia, les 
quals van ser diferents del que estem acostumats. La primera la vàrem fer al febrer, aquell dia sorprenentment, 
tot i ser hivern, ens va acompanyar un molt bon dia. L’excursió era als Búnquers del Carmel, però en comptes 
d’anar en transport públic, vam anar caminant fins allà. El camí era força tranquil, encara que hem de dir que hi 
havia una que altra pujada que ens deixa sense alè, sort que anàvem xerrant amb els altres companys de l’Estol, 
el que feia el camí més entretingut. S’ha de dir que vam fer una mica de 
trampes, ja que a mig camí vam agafar uns assessors que ens va salvar de 
les últimes pujades plenes d’escales, els quals ens van permetre gaudir de 
les vistes durant el trajecte.

Un cop que vam arribar al nostre destí ens van impressionar les vistes 
de la ciutat tots plegats vam contemplar-les mentre esmorzàvem i 
alguns curiosos van poder entrar a veure una exposició que explicava la 
història del lloc. Vam estar força estona allà, però va haver-hi un moment 
en el qual ja necessitàvem moure’ns i jugar, així que els monitors ens 
van portar al Parc de la Creueta del Coll. Fins allà també ens vam fer 
una bona caminada, plena d’erugues processionàries, el que va fer que 
arribéssim quasi a l’hora de dinar al parc. En arribar al parc el primer que 
vam fer va ser fer la motivació, aquesta tractava sobre el valor real dels 
objectes, els monis ens deien un objecte, els materials que portaven, el 
reciclatge i el preu d’aquest i nosaltres havíem de reflexionar sobre el 
valor que li donem i el que li haurem de donar. Després de dinar vam 
fer una mica de jocs, la figa, tot s’hi val, el joc del petó i lluita de petar 
globus. Un cop acabades totes les activitats tocava tornar cap a l’escola. 
Amb aquesta excursió ens vam patejar quasi tota Barcelona, però més 
caminaríem en la següent!
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Un mes després arribava a segona excursió d’un dia, aquest cop era una mica més lluny, però a un Parc Natural 
que tenim més a prop de Barcelona, al Parc Natural del Delta el Llobregat. I encara que estigui a prop, vam 
d’agafar dos metros per arribar-hi. Molts descobriríem la novetat de l’L9, un metro on les Daines i els Llops 
podem veure les vies i el túnel al primer vagó. En aquesta excursió vam caminar molt més que l’altre! Per 
arribar al parc hi havia una bona estona de caminar, però ens va permetre passar pel mirador d’avions, on 
vam quedar meravellats en poder veure els avions com aterraven per sobre dels nostres caps. Una vegada 
arribarem a l’entrada del parc vam fer una petita motivació, on se’ns explicar informació sobre el parc i 
hauríem d’esbrinar si era vertader o falç. Abans de començar a caminar els monitors ens vam explicar que 
faríem durant el recorregut. Ens van ensenyar dos fulls, un amb plantes i un altre amb ocells, quan trobéssim 
alguns d’aquests ocells o plantes, qui volgués participar en el petit joc els havíem d’apuntar en un full. El parc 
era molt xulo, ple d’ocells, canyís i miradors, vam poder entrar en un aguait i veure als ànecs bussejadors, 
ovelles, cabres i cavalls. Vam gaudir molt d’aquest entorn i aprendre coses, com l’aparença d’un corb marí. Ens 
vam passar tota l’excursió caminant, però això no ens va impedir passar-ho bé, el dinar sabia més bo quan vam 
arribar cansats a la zona de pícnic, després de tot l’esforç. Als monitors els hi vam donar els papers amb totes 
les coses que havíem trobat, i el dissabte vinent van donar dues insígnies a dues companyes que van trobar 
quasi tots els ocells i plantes.

En aquestes dues sortides he pogut fer coses diferents 
de les que fem en el nostre dia a dia, conèixer nous 
espais i viure un dia de cau d’una altra manera.

Llops i Daines
Tant com puc!
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2n Trimestre

PIONES I CARAVEL·LES

Llibre d’or
Tot i que ens esperava un segon trimestre molt llarg, 
el que no sabíem era que estaria ple d’excursions. 
Així doncs, només tornar de les vacances de Nadal, 
i per tant, de descansar els peus de la rutita de 
Nadal, vam fer una barbacoa a Llinars, a casa de la 
súper monitora Ana. Tot i ser el mes de gener, era 
la primera excursió en què ens feia bon temps, zero 
pluges, zero vent i molt solete! 

Així doncs, vam començar el dia agafant el tren molt d’hora al matí, i vam arribar a Llinars. Un cop allà vam 
buscar una plaça per esmorzar i fer una motivació sota el sol d’hivern. Tot seguit, vam anar tranquil·lament cap 
a casa l’Ana, i mentre monitors encenien les brases per fer la carn, tota la unitat pionera ens vam posar mans 
a l’obra per preparar el CI de l’empresa, ja que aquesta estava cada vegada més a prop. 
Després de dinar, amb els estómacs plens, vam jugar a l’amagada per tot el jardí. I un cop ja cansadíssim de 
córrer, vam anar xino xano cap al tren. I, en un tancar i obrir d’ulls ja tornàvem a estar a Barcelona. 

Poc temps després de l’excursió d’un dia ja era febrer, la qual cosa volia dir que la TEP (Trobada Esportiva 
Pionera) ens esperava. S’ha de dir que no som una unitat gaire bona en els esports, però som uns grans 
animadors. Si la TEP consistís en l’agrupament que més bé crida i anima guanyaríem amb els ulls tancats. Aquest 
any la TEP es feia a Rubí, per sort no ens quedava gaire lluny, i per tant, no havíem de matinar gaire. Així doncs, 
com de costum, vam quedar a l’escola per anar a buscar els ferrocarrils que ens portarien fins a Rubí. Allà vam 
tenir el nostre primer entrebanc, ja que a l’hora de pujar en els vagons no comptàvem en què les portes es 
tancarien tan de pressa, així que alguns membres de la unitat van quedar enganxats entre les dues portes i vam 
haver d’estirar d’ells perquè entressin en el vagó de tren. 

El trajecte no va ser gaire llarg, i en poca estona 
ja estàvem a Rubí. Un cop arribats a l’escola vam 
esmorzar tranquil·lament. Començàvem a remuntar 
la nostra ratxa del primer trimestre de mal temps a 
les sortides del Cau, ja que també ens va fer molt sol 
durant tota la TEP. Així doncs, durant el matí ens van 
separar per grups i vam estar fent una gimcana per 
tot el poble. Havent dinat van començar les rondes 
de jocs esportius contra els agrupaments. Per tant, 
el primer enfrontament era amb Garbí fent un roba 
fulards, la cosa és que ells eren moltíssims i bastant 
forts, i nosaltres poquets però ben avinguts. I, tot i 
provar diferents tàctiques, sempre ens acabaven 
guanyant. El segon encreuament era amb Montserrat, 
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els nostres veïns de Barcelona, amb ells havíem de jugar a 
Pitxi, la qual cosa ens va donar força, ja que no som gaire 
bons en esports, però podem considerar que som els 
reis del Pitxi. Dit i fet, vam guanyar als nostres vecinitos, 
però Torxa ens va baixar els fums de cop, perquè ens 
va tocar jugar contra ells al Boom, i tots vam rebre uns 
bons cops de pilota. Ja més tard, vam fer una celebració 
entretinguda i vam sopar pizza! Això si, ens la van fer 
menjar en mig de la pista, i ja feia fred, perquè no oblidem 
que era febrer. 

Un cop s’havia acabat la disco, estàvem tots ficant-nos 
dins els nostres sacs de dormir, però de sobte, els 
monitors ens van dir que ens havíem de canviar de 
lloc perquè s’havia rebentat una canonada del lavabo 
del pavelló i hi havia fugues. La resta de la nit va ser 
prou tranquil·la. L’endemà al matí, ens havíem de llevar 
molt d’hora. Quan les alarmes dels monis ja sonaven 
ens adonem que la resta d’agrupaments no es movien, 
així que vam decidir posar música amb l’altaveu que 
portàvem i vam despertar a tot el pavelló. Un cop vam 
estar tots llevats, vam fer una petita caminadeta per 
arribar a un parc on vam esmorzar. Quan vam acabar, 
vàrem tornar cap a l’escola per començar a fer els 
partits que proclamarien l’agrupament campió. Com 
era d’esperar ens vam perdre el primer partit contra 
Albada jugant a handbol, hauríem d’haver practicat 
més… Però, després vam fer un partit de bàsquet 
molt igualat contra Arrels. La resta del dia, vam estar 
animant a la resta d’agrupaments. 

Tornant de la TEP ja era març, això volia dir que s’apropava la nostra súper empresa, aquesta era cada vegada 
més real. Així doncs, vam estar dos dissabtes treballant sense descans per tenir tot el material de les activitats 
preparat. I, finalment, va arribar el dia. Pioners i Caravel·les estàvem preparats a les 8.30 del matí per carregar 
el material a l’autocar i organitzar a la resta de branques. Un cop tots a l’autocar, el viatge fins a Can Ciuret es 
va fer curt. Quan vam arribar vam esmorzar, i després d’instal·lar-nos a les habitacions vam anar a estirar les 
cames, tot fent una petita excursió pel voltant de la casa de colònies.  

Havent dinat començava realment la nostra feina, 
havíem d’acabar de construir la màquina del temps, la 
nostra protagonista del CI, i començar a preparar la 
primera activitat de tarda que organitzàvem. Es pot dir, 
que totes les activitats van ser un èxit. Vam aconseguir 
convertir els Castors i les Llúdrigues en uns cowboys i 
uns indis fantàstics, els Llops i les Daines en uns espies 
nocturns que van aconseguir copiar l’emblema dels 
engranatges durant la nit. I, els Ràngers, les Guies i els 
Róvers van ser uns autèntics fabricants i comerciants 
de vaixells de paper. Va ser molt gratificant veure com 
tota la feina que havíem fet durant tant havia sortit bé! 

Un cop acabada l’empresa... Cap a Pasqua que anàvem, 
pero aixó si. Necessitavem un petit descans...
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