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El cau en temps de Covid
ESCOLTISME

El curs 2019-2020 serà un curs recordat per moltes coses, bones i no tant bones,però per moltes 
coses…
Com per exemple que l’AE Champagnat fèiem 50 anys i que hem tingut una celebració a mitges… 

El “CAU al Carrer” al setembre.
Els “50 anys 50 cims” que s’ha quedat a mitges...
El sopar que hem hagut de posposar…
L’any sense campaments…
Al Cau com a tot arreu ens hem hagut d’adaptar per la situació que ens ha tocat viure a tots ple-
gats. I com a bons escoltes que som, ho hem fet i amb molt bona nota!!!

Era un any que arrencàvem amb molta alegria, il·lusió i ganes perquè teníem un kraal molt jove, per-
què era un any assenyalat al calendari de l’Agrupament, perquè… però ja se sap que no sempre els 
plans surten com els hem plantejat… Així que els monitors s’han adaptat i han fet CAU’s virtuals, 
empescant-se mil i una activitats per als escoltes de les diferents branques: han trobat a les Xarxes 
socials un aliat per engrescar a petits i grans; s’han reptat entre ells; han fet challenges per veure 
les habilitats a la cuina, amb la motxilla, el fulard, la camisa, el sac, la papiroflèxia,...

REUNIONS DE KRAAL:



ACTIVITATS:

CASTORS I LLÚDRIGUES! LLOPS I DAINES!

RÀNGERS I GUIES!

PIONERS I CARAVEL·LES



Sí que les tecnologies han ajudat però la creativitat i les ganes del kraal han estat per sobre de 
qualsevol pandèmia, portant alegria i distracció en uns dies que, a mesura que passen, es van fent 
més i més feixucs.

Aquest curs no dormirem en una tenda sota els estels, amb els roncs dels companys i la roba bruta 
i desendreçada per la tenda. Ni podrem reunir les diferents generacions que han portat al CAU a 
fer 50 anys… però segur que el curs vinent, acabarem tot el que aquest any no hem pogut,ja que, 
com sabeu: “un escolta no deixa res a mitges!”.

Per acabar no podria deixar de citar la darrera activitat en la que el CAU ha participat dins el Barri 
de l’Eixample: La Festa Modernista.

Us deixo el link de la noticia:
https://www.google.com/amp/s/amp.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200603/que-ha-
cer-hoy-barcelona-miercoles-3-junio-2020-7984538
I pels qui no vulgui llegir tant, aquest és el paràgraf de la noticia on sortim:

Un exemple més del sentit de perti-
nença al grup, al barri i a la societat.

I l’enllaç de Youtube de la Fira...
https://youtu.be/TOBcwC4tR6I

Enric
soci actiuBon estiu i Be prepared!!!

REPTES:

www.instagram.com/aechampagnat



mAnualitat Espectacular 
aConseguida amb Habilitat

MANUALITATS

Booones escoltes!! Com ja sabeu, en aquesta 
secció trobareu una manualitat pensada per vo-
saltres i adequada a cada època del SAP!
Ja sabem que aquest estiu no podrem tenir 
Campaments i, per això, si no podem nosaltres 
anar al campament, que vingui el campament 
a nosaltres! La manualitat doncs d’aquest tri-
mestre és crear amb un sol full la nostra pròpia 
tenda de campanya.
Si ja sou molt creatius/ves podeu crear també 
varies, i ,amb un riu al costadet, clavadet. I si te-
niu playmobils o petites joguines podeu fer com 
si fóssiu vosaltres caminant per allà. Espero que 
us agradi, molt bon estiu! :)

Sara 
monitora de LL/D

Feu click al següent enllaç per 
veure com fer-ho pas a pas!

https://youtu.be/G6DW3cwA-tE



Coses estúpides que fem tots i totes

SOCIETAT

Hola lectors i lectores del SAP. 

En aquesta secció us tinc acostumats a parlar de coses bastant denses, com 
heu pogut comprovar en les anteriors entregues, que necessiten atenció i re-
flexió. Aquest cop us demanaré tot el contrari. Després del confinament i tot 
el que hem viscut necessitem relaxar-nos i gaudir una mica. Us presento el 
tema d’avui: Coses estúpides que fem tots i totes! Però Pau, la teva secció és 
“societat”, i ens parlaràs de les coses estúpides que fem? Doncs sí, perquè 
són coses que fem la major part de nosaltres, i a part, perquè em ve de gust.

Aquí us deixo el Top que he fet. Serà un Top 10? Un Top 5? Doncs no! Jajaja-
ja. És un Top 6. Però Pau, perquè un Top 6? Ai, que pesadets sou, deixeu de 
preguntar.

Se m’està anant la pinça, que bo, no us enredo més. Comença el Top 6!

EN SISENA POSICIÓ

Que típic és voler mirar  l’hora, encendre el mòbil per mirar-la, guardar el mòbil, 
i no haver vist l’hora que és. Aleshores rius, penses perquè t’ha passat, tornes 
a riure, i et disposes a mirar l’hora un altre cop. Mateix procediment, encen-
dre, mirar l’hora, i guardar el mòbil. Has mirat l’hora, sí, però només has vist 
una colla de números junts, al guardar el mòbil et dones conta que, realment, 
segueixes sense saber l’hora que és. Aleshores tens dues opcions, o tornar a 
riure i acceptar que estàs fatal, o concentrar-te, tornar a mirar l’hora, i definiti-
vament, guanyar la batalla en la que t’has vist involucrat sense saber ni com.

EN CINQUENA POSICIÓ

Estàs mirant la tele, jugant a la consola, o encenent l’aire condicionat. El co-
mandament deixa de funcionar, i li comences a donar cops com un possés. 
Amb sort el comandament torna a funcionar, i si ho fa, és perquè les piles s’han 
mogut mínimament i tornen a fer contacte. Us prometo que és per aquest 
motiu, ho tinc molt comprovat. La veritat és que pateixo per tots els coman-
daments maltractats del nostre món, no perquè em sàpiga greu, sinó perquè 
crec que un dia es revoltaran en contra nostra sota el lema “Comandaments 
del món, uniu-vos”.



EN QUARTA POSICIÓ

Una de les situacions més fotudes al s. XXI, no tenir cobertura. I nosaltres, quan no tenim cobertu-
ra, que fem? Doncs probablement ens desplacem uns metres, canviem de lloc, i intentem que apa-
reguin les ratlletes màgiques de la part de dalt de la nostra pantalla. Si ho aconseguim, perfecte, 
sinó, és quan comencem a fer el panoli. Comencem a buscar punts elevats, enfilar-nos damunt de 
pedres o del que pillem. Vist des de fora, la gent ja no sap si ets un humà o una cabra hiperactiva. 
També fem una cosa molt divertida, que és estirar el braç cap amunt, a veure si així ens arriba la 
cobertura. En el millor dels casos, ets alt, i el teu braç fa un metre, estant així un metre més a prop 
de la connexió que no t’està donant la teva estimada companyia de telefonia. Ara bé, si ja és inútil 
guanyar un metre, imagineu si sou baixets i el vostre braç és més curt. No val gens la pena aixecar 
els braços per pillar cobertura, a més a més, deixareu ben visible tota l’aixella suada d’haver estat 
prèviament actuant com una cabra hiperactiva.

 EN TERECERA POSICIÓ

Com us sentiu quan aneu a la cuina a fer o buscar alguna cosa, hi arribeu, i us trobeu allà, sols, de 
peu, i amb cara d’idiotes, sense saber que carai hi feu. Us recolzeu al marbre i mireu el sostre, a 
veure si per casualitat us il·lumineu i recordeu que heu anat a fer-hi. Tot seguit sortiu de la cuina, 
sense haver-hi fet res, i penseu, “ai quin cap que tinc”. Doncs la veritat és que no teniu excusa, i 
tampoc teniu cap. A l’única família que se li podria perdonar no recordar que han anat a fer a la 
cuina és a la família reial. Us poso en situació. La Princesa Leonor està a la seva habitació, fent 
alguna cosa típica de princeses, i diu: “Voy a la cocina a por unos nachos”. Surt de l’habitació i gira 
a l’esquerra, després va recte 50 metres pel passadís, gira a la dreta, travessa el Gran Salón, torna 
a girar a la dreta, i ja casi ha arribat a la cuina, només li falta caminar 100 metres més i creuar 14 
habitacions. Si es capaç d’arribar a la cuina i recordar que hi ha anat a fer és que és extraterrestre, 
la majoria de nosaltres, a l’arribar a la cuina, no sabríem ni qui som.

 EN SEGONA POSICIÓ

Aneu pel carrer i us pareu, li dieu a la gent que va amb vosaltres que calli, i si no callen, els feu callar 
de males maneres, i dieu: “estic vivint un déjà vu”. Us creieu super místics durant uns segons, com 
si estiguéssiu en un món paral·lel, vivint una realitat que es repeteix i que no us és pròpia. Torneu a 
connectar amb el món real i intenteu explicar a la resta com us heu sentit, expliqueu en quin altre 
moment de la vostra vida heu experimentat la mateixa sensació, però els altres no us escolten. 
Calleu, i continueu pensant, durant uns segons, com de mística és la vida. Si això us dura menys 
d’un minut, calma, és normal, però si s’allarga, entreu en bucle i penseu coses estranyes, com que 
la vida ara ha cobrat el sentit que abans no tenia, o que el món material no importa perquè heu vist 
la llum, si us plau, menjeu-vos un caramel, probablement estigueu patint una baixada de sucre i el 
vostre cap ha deixat de funcionar.



Pau Viñas
monitor de R/G

 EN PRIMERA POSICIÓ

Probablement és la situació en que ens trobem més perduts. És el teu aniversari, i de cop i volta, de 
forma inesperada, comencen a cantar-te l’Aniversari Feliç. Tierra trágame. Tothom et mira, tothom 
passa vergonya, però clar, ells són tots, i estan cantant, però tu, tu estas sol, i no pots cantar perquè 
és el teu aniversari. Comences a fer coses estranyes. Primer de tot, mires la gent que t’envolta, se’t 
posa a la cara un somriure estrany, potser després et comences a posar vermell i vas aplaudint al 
ritme de la música. Si després d’això ja et toca bufar les espelmes, molt bé, prova superada i ja 
pots estar tranquil. Ara bé, pot ser que no sigui tant fàcil. Si els passos anteriors els has fet molt de 
pressa, et sobra temps abans de bufar les espelmes, i comences a cantar l’Aniversari Feliç com fa 
la resta. Arriba el moment de la cançó on la gent diu “et desitgem tots Paaaau” (o com et diguis), i tu 
allà ja t’has perdut completament, perquè clar, no pots felicitar-te a tu mateix pel nom, és molt es-
trany. Aleshores és quan arriba el col·lapse mental, no saps que fer, i el teu cervell es satura. Arriba 
el moment de bufar les espelmes i tu no hi ets. T’has saturat i estàs sota la taula barallant-te amb 
els típic gos que té alguna tieta per una molla de pa trepitjada. Tornes a connectar amb el món, la 
gent et mira, i tu, intentes aparentar normalitat.

Fins aquí el Top 6 de coses estúpides que fem tots i totes, en algunes m’hi he recreat, ho reconec, 
però es que m’he trobat en la meva salsa i no he pogut parar. Jo estic com un llum, però vosaltres, 
més. Apa, adeu!



INGREDIENTS:

- Aigua (200ml)
- Farina (400g)
- Oli
- Sal
- Tomàquet (de pot)

- Tot el què vulguis 
col·locar-hi*

Pizzes casolanes!
RECEPTES

Acabem el curs amb unes pizzes casolanes. Estàs fart 
d’haver de demanar la pizza sense formatge, sense oli-
ves, sense pinya... o la pizza amb més bacó, més format-
ge... Tenim la solució! Us ensenyarem a fer la vostra pizza, 
d’aquesta manera s’adapta al gust del consumidor!

1r PAS

Encenem el forn a 180º

2n PAS

Posem en un bol la farina, 
l’aigua, una cullerada d’oli i un 

pessic de sal. 
*Sempre ha d’haver-hi la meitat 

d’aigua que de farina.

* Ingredients Extra:

*PIZZA ALEJANDRO

- Frankfurt
- Formatge
- Ou

3r PAS

Barrejar amb l’ajuda 
d’una cullera. 

Quan la massa es 
comenci a unificar, 
la traiem del bol i 

l’amassem sobre del 
marbre.   

*PIZZA MARIA

- Bacó
- Formatge
- Ou
- Xampinyons
- Ceba



Maria i Alejandro
monitora de P/C 
i monitor C/LL

4t PAS

Deixem reposar la 
massa entre 5 i 10 

minuts.

5è PAS

Estirar la massa i donar-li 
forma. Es pot dividir la massa 
en diferents pizzes perquè no 

quedin tant grosses.

6è PAS

Posem tomàquet com a base, 
i després tots aquells aliments 
que vulguis que tingui la teva 

pizza!    

7è PAS
Posem la pizza al forn durant 

uns 8-10 minuts.

Alejandro Maria

Resultat 
final!



ANIMALS D’AUSTRALIA

FAUNA

Potser aquest any no podrem anar de vacances a Austràlia, per això Austràlia 
s’acosta a nosaltres! Aquesta gran illa és coneguda arreu del món, per molts 
un destí exòtic i enigmàtic, una de les coses que les fa única són els animals 
que hi viuen. És l’illa més gran del món i té 24 milions d’habitants, la majoria 
del país és desèrtic, però té una gran varietat d’habitats. Característiques prin-
cipals de la fauna Australiana:

Koala

Segur que és l’animal preferit de molts de 
nosaltres, coneguts per menjar eucaliptus, 
tenen un sistema digestiu especial amb un 
estómac molt llarg que els permet digerir les 
fulles i evitar que el verí els hi faci mal. Son 
tot uns dormilegues, dormen una mitja de 
18 hores al dia. Encara que ens agradaria 
molt abraçar-lo per la seva aparença de pe-
luix, en molts estats està prohibit agafar-los, 
tocar-los o alimentar-los.



Cangur

Un altre animal característic del país, el que més ens 
crida l’atenció és la seva forma de desplaçar-se sal-
tant, són molt ràpids, poden agafar una velocitat de 
70 km/h. Existeixen 47 subespècies diferents, la pa-
raula cangur s’utilitza per als de gran tampany i ua-
labi els que són els més petits. L’origen de paraula 
cangur és una història una mica curiosa, prové de la paraula aborigen ´gangu-
rru´ que significa no t’entenc, es diu que quan James Cook va preguntar el nom 
d’aquest animal als aborígens australians ells van donar aquesta resposta.

Emú

Ocupa la segona posició en aus més grans del món 
després de l’estruç, igual que elles són caracterís-
tics per ser animals molt ràpids. Són omnívors, 
els ous que posa són de color verd, el seu plo-
matge és de color gris i no se l’ha de confondre 
amb el Casaurio, una au d’unes característiques 
similars però amb cresta i cara blava. Junt amb 
el cangur representen l’escut d’Austràlia, el que 
tenen de comú és que són animals que no poden 
caminar cap enrere, són el símbol d’una nació que 
sempre avança.

Diable de Tasmània

Malgrat el seu nom, no és un dimoni, els grangers australians li van 
posar aquest nom perquè el veien aquest animal com una petita bèstia 
ferotge, la seva forma de menjar és molt desenfrenada i fa un soroll 
molt esgarrifós quan es troba en perill, però tranquils no necessita que 
li fem un exorcisme, poden ser agressius encara que 
el més probable és que si et trobes un aquest fugirà. 
Actualment només viuen a l’Illa de Tasmània, però 
abans els podíem trobar per tota Austràlia. Encara 
que ens pot semblar petit és el marsupial carnívor 
més gran i la seva mandíbula té molta força, de fet 
és el mamífer viu amb la mossegada més força per 
unitat de massa corporal.



Andrea 
monitora de P/C

Ornitorrinc

Hem d’admetre que l’ornitorrinc s’emporta el premi a un dels animals 
més estranys del món. És mamífer, però no és ni placentari, ni marsu-
pial, sinó monotrema, és a dir són mamífers que ponen ous (només hi 
existeixen cinc espècies), això vol dir. Física-
ment podríem dir que té una barreja de molts 
animals, el seu esquelet és més semblant al 
dels rèptils que als del seu gènere, com alguns 
rosegadors té unes bosses a la boca per guar-
dar el menjar, el seu bec d’ànec electroloca-
lització, la cua semblant a la del castor i les 
mans palmejades el fan un excel·lent nadador, 
És un animal aquàtic, carnívor i és verinós (el 
seu verí no pot matar als humans), com veieu 
un animal molt complet i no li falta de res.

Podríem estar dies parlant d’animals australians, cadascun té la seva 
particularitat i belleses úniques, hi han alguns amb comportaments 
molt divertits, compartim vídeos amb vosaltres!!

La “carrerita” del llangardaix de coll amb volants  
https://youtu.be/-elqg3s97zc

L’au del paradís de Victòria ens hauria d’ensenyar les seves armes de 
seducció:  
https://youtu.be/qKc2amcxczs

T’has quedat amb ganes de sentir al dimoni de Tasmània?
https://www.youtube.com/watch?v=v2AU7AtY-js&feature=youtu.be



El racó d’en Menta
INTERÈS GENERAL

Benvingudes i benvinguts de nou a la meva secció del SAP. En vista del que 
està succeïnt aquests dies, espero que estigueu bé i us dessitjo el millor a vo-
saltres i als vostres estimats.

Aquests són dies de sedentarisme, de fer el ronso i el vago durant hores. És 
per això que avui us parlaré sobre hàbits senzills i assequibles que podem 
adoptar en el nostre dia a dia per no perdre la forma i mantenir-nos saludables 
durant el confinament.

Petits detalls que ens ajuden en el dia a dia

És evident que si no hem fet gairebé res durant aquests dos mesos, no ens hi 
podem llençar de cop a fer exercici o canviar estrictament de dieta. Aquí uns 
dels consells que els experts recomanen practicar diariament:

El primer de tot, i molt important, és gaudir el dia a dia. Pot semblar difícil 
dins de la monotonia, però buscar coses positives, entretindre’t i pensar en tu 
t’ajudarà a que els dies passin més rapid i a estar sa mentalment. Cal, també, 
mantenir uns horaris i respectar-los el màxim possible, ja que evitaràs fer el 
“vago” o procrastinar i també faràs treballar el teu cap. I a les hores de des-
cans intentar prendre el sol o descansar, que son igual d’importants que els 
examens que tinguis. En resum, cuidar-te.

Respecte els àpats i els aliments que prenguis, fes-ho amb mesura i varia-
dament. Prepara àpats saludables i que t’agradin, i si és possible en petites 
racions, sempre pots repetir. I és molt important netejar fruites i verdures abans 
de ser ingerides, a ser possible amb aigua i unes gotes de lleixiu. I de tant en 
tant també et pots donar algun plaer amb un pastisset o una bona pizza!

I per acabar MOU-TE! Camina per casa, aixecat de la cadira o del sofà cada 
mitja hora, surt a córrer o en bici. Es recomana cada dia fer una hora d’exercici 
diari, si encara no en fas ara és el moment adeqüat per fer-ho. És important no 
deixar-se i cuidar-se físicament i mentalment. I no oblidis descansar de panta-
lles, surt al balcó, mira el cel, els ocells. Parpalleja cada 20 minuts durant uns 
30 segons i mira a l’horitzó i notaràs la diferència.



ENFRUITA’T

Sempre he pensat que la fruita és una de les millors amigues de l’home. No ens 
fa pas cap mal, al contrari, ens fa més forts i sans i, obviament, està bonissima. 
Se n’haurien de menjar 5 peces al dia entre fruita i verdura! A més, ara que ve 
la calor és important mantenir-se hidratat i la fruita ens proporciona una gran 
quantitat d’aigua. És per això que he fet un rànking amb les meves 4 fruites 
preferides i tot els beneficis que ens aporten:

1. El Meló

El meló és una fruita ideal per a mantenir-nos hidratats 
durant els mesos de més calor. Conté molta vitamina A, 
C i B, a més de potassi, sodi i calci. El meló té efectes hi-
dratants per al cos gràcies a la gran quantitat d’aigua que 
conté (un 80%). També és un gran antioxidant i el con-
tingut en elements antioxidants del meló sembla indicar 
que podria tenir un efecte protector contra determinats 
tipus de càncer, com ara el de pàncrees. 
El meló pertany a la família de les cucurbitàcies (com el 
carbassó o el cogombre) i, per tant, estrictament és una 
hortalissa, però a la cuina la tractem com una fruita. Hi ha 
vestigis que ja se’n menjava des de l’època egípcia; era 
molt popular a les cultures gregues i romanes i la colonit-
zació d’Amèrica en va estendre el cultiu. 

2. El plàtan

El plàtan té un valor calòric relativament elevat però, tot i 
això, no podem dir que engreixi. Així, un plàtan de mida 
mitjana sense pell pesa uns 80 grams, en comparació amb 
una poma mitjana sense pell ni cor, que en pesa uns 150. 
Potser us resulta sorprenent, però les quilocalories que in-
gerim amb aquest plàtan són unes 66, mentre que en el 
cas de la poma, com que mengem més quantitat de pro-
ducte, rondarien les 70.
Els continguts minerals més destacables d’aquesta fruita 
en són el Potassi, que intervé en l’equilibri de l’aigua dins 
i fora les cèl·lules, el Magnesi, relacionat amb el bon fun-
cionament intestinal, nerviós i muscular, i el Fòsfor, que 
forma compostos d’alta energía útils per a l’activitat dels 
musculs, nervis i teixits. Com que és ric en potassi, és be-
neficiós per a les persones que tenen hipertensió arterial o 
afeccions dels vasos sanguinis i el cor. També va molt bé 
per quan s’ha de fer grans esforços físics.



Pau Menta 
monitor de C/LL

3. Les cireres

Les cireres tenen un alt contingut en antioxidants que neu-
tralitzen la degeneració cel·lular i protegeixen el sistema 
immunològic. Els antioxidants, juntament amb la vitamina 
C i els aminoàcids de les cireres, compleixen un paper im-
portant en la cura del cabell, de les ungles i especialment 
de la pell. També milloren el comportament cognitiu i pro-
tegeixen la funció cel·lular del cor així com la circulación 
sanguínia.

I a part de tot això, les cireres son baixes en calories i fins 
i tot aptes per a diabètics ja que tot i que fa algun temps 
es pensava que les cireres contenien molta quantitat de 
sucre, avui dia està comprovat que 100 grams de cireres 
proporcionen tan sols 10 grams de sucres.

4. El mango

El mango és una fruita poc habitual en els nostres àpats, 
no obstant es seu gust i la seva dolçor m’han determi-
nat a posar-lo en el número quatre. És ric en aminoàcids, 
vitamines C i E, calci, ferro, magnesi i potassi. També te 
abundants capacitats de lluita contra el càncer. I no només 
això, sinó que te beneficis pel que fa a la vista, el sistema 
digestiu, la pell, la diabetes i la memòria!

El mango està considerat una de les 12 fruites menys con-
taminades avui en dia, un fet particularment important de-
gut a l’ampli us de pesticides en l’agricultura.



LLIBRE D’OR
CASTORS I LLÚDRIGUES

Aquest trimestre ha estat una mica diferent... 
Però ens ho hem passat d’allò més bé igual-
ment!
Vàrem començar el Cau virtual al març, amb 
una activitat per ajudar als mags de Cauwards 
a desfer un encanteri d’en Caudemort!
A partir d’aquesta activitat, en vam realitzar 
moltíssimes més. Des de mímica, jugar al 
pictionari, una gimcana per casa, un marc de 
fotos com a taller... fins i tot un Scape Room!!!

Els castors han estat aquests mesos al peu 
del canó setmana sí, setmana també, con-
nectant-se i gaudint de les activitats dels 
monitors, gaudint i fent-nos així la feina més 
fàcil.

A la branca de castors sempre hi serà pre-
sent la mala connexió del wifi d’un castoret 
amb el qual vam riure molt tota la camada 
ja que, vam estar 5 minuts fent el Riu amunt 
esperant a que ell també ho fes!!!
A més a més, com oblidar la gimcana per 
casa, vam acabar tots amb pastanagues, 
bolígrafs i llibres preferits per sobre la taula 
i, barrets i ulleres de sol posades. Digne de 
veure.
En conclusió, tot i estar confinats, ens ho 
hem passat super bé de totes les maneres 
possibles! 
Tenim moltíssimes ganes d’abraçar-nos i po-
der passar temps junts però, tot arribarà. Es-
perem trobar-nos aviat, no ha estat un adéu 
sinó, un fins després!!!

RIU AMUNT!!

Castors/Llúdrigues
Riu Amunt!



LLIBRE D’OR
LLOPS I DAINES

Aquest caufinament els llops/daines vàrem decidir mantenir el contacte mit-
jançant les noves tecnologies en videotrucada. Així, esperàvem cada dissabte 
amb ansies per retrobar-nos.

Els primers dies van ser una mica caòtics. Un intent de Kahoot servit amb 
mil problemes de conexió que va acabar com a dia memorable (i per votació 
popular, com a un dels dies preferits del confinament), un pinturillo on es van 
descobrir les nostres habilitats artístiques i alguna altra activitat lliberada de les 
pàgines digitals online com una mímica que va demostrar que potser, fer d’ac-
tors i actrius no és la nostra especialitat. Paral•lelament,  el kraal de monitors 
al complet ens va bombardejar mitjançant instagram amb reptes i, fins i tot, un 
torneig per decidit qui seria la -o el- supermoni.

Les següents setmanes van transcórrer encara més ràpid. Amb un altre kahoot 
sobre el nostre curs, mitjançant el qual vem poder rememorar grans moments 
ja deixats enrere; i amb un intent de telepatia entre escoltes, va seguir passant 
el temps. El kraal va intentar reinventar-se preparant un joc de pistes per a fer a 
casa. Els dissabtes corrien i corrien sense pausa. Més jocs de dibuixar, imitar, 
parlar, riure...

I al final, aquestes darreres setmanes, una activitat més creativa, la creació de 
la nostra pròpia mascota a partir d’un rotllo de paper. 
Amb tots aquests records possàvem fi, l’últim dissabte, al que seria, per alguns 
i algunes, l’últim any com a llops i daines. D’altres, però, encara s’haurien d’es-
perar per a desfer-se’n. 
Aquell últim dissabte vàrem donar peu a l’inici de l’estiu amb un kahoot sobre 
aquest; i amb molts somriures i promeses de retrobament, vem despedir-nos 
amb la mirada clavada en el curs vinent.

Llops/Daines
Tant com puc!



LLIBRE D’OR
RÀNGERS I GUIES

En temps de confinament, hem hagut de fer activitats on-line que al final, en 
part gràcies a la quantitat de “frikis” que tenim a la tropa, no han estat tan 
malament... Hem fet diferents jocs: endevinar on érem del Google Maps, unes 
emocionants partides al STOP ( que el Pau li deia Tuttifrutti...), hem explorat el 
SAP anterior a fons, hem competit sense pietat al Kahoot... També, ens hem 
unit al repte de l’agrupament i hem fet un ball amb el tros de l’himne del Cau 
que ens tocava, una mica descordinats però al final ho vam aconseguir! Com 
veieu, tot i no veure’ns del tot, hem seguit fent pinya un dissabte cada dues 
setmanes per recordar que, encara que confinats, seguim Sempre A Punt! 

A més a més, les competicions entre monitors i els reptes han fet que agafés-
sim els dissabtes amb més ganes i connexió! Sempre hi havia algú preparat 
per riure de la tonteria de la setmana...

Ara, tot i les ganes que teníem de preparar aquest estiu el “túnel del terror”, 
haurem de canviar l’operació per alguna petita excursió que ens ajudi a fer el 
comiat d’aquest any tan estrany... Això, sí, amb moltes ganes de recuperar 
l’any vinent tot els dissabtes perduts i tornar amb més força que mai! 

Ràngers/Guies
Sempre a punt!



Aquest últim trimestre ha sigut d’allò més peculiar a causa de la situació del 
Covid-19. Podríem haver llençat la tovallola i deixar de banda el CAU al no tenir 
activitats de matí, ni excursions i més tard amb la mala notícia de no poder fer 
la ruta. Però aquesta situació no ens ha tirat enrere i hem seguit en contacte i 
fent CAU els dissabtes al matí, com també l’escola i les quedades, de forma 
online.

Hem canviat els esports a les 8 del matí, pels kahoots a les 12 del migdia que 
tant ens han agradat i s’ha convertit en el ritual dels nous dissabtes, no sabríem 
dir a qui li agraden més els kahoots, si a nosaltres descobrir les temàtiques i 
queixar-nos de les respostes que no coneixem o als monitors preparar-los, al 
final tots acabàvem rient-nos per les situacions i les respostes absurdes, la 
tensió de fer-se un lloc al pòdium i demanar escoltar la cançó del kahoot. Els 
temes eren molt diversos,  hem fet alguns sobre el cau i l’escoltisme  (nusos o 
manual per a rutes), cultura general (pel·lícules, art, lleis i titulars d’allò més su-
rrealistes, endevinar noms i edats de famosos, els mítics “endevina on estic”) 
i sobre la unitat de pioners i caravel·les (baby pios  i caravel·les, jocs anteriors, 
t’enrecordes?), en total haurem fet 30, som uns experts. 

Cada dia fèiem un Kahoot, però també hem fet altres mini activitats com el 
pictionari al zoom, on després del moment de bogeria en descobrir aquesta 
funció, vam mantenir la calma i no vam pintar mentre el company feia la prova. 
Si fos... que seria? On intentàvem endevinar el company que pensava un de 
nosaltres a partir de preguntes i respostes, on es podia veure qui sabria definir 
els seus companys i qui no, tampoc era fàcil respondre segons quina pregun-
ta. Un Stop on les temàtiques eren fàcils i les correccions injustes o dibuixar 
el que ens descrivien els monitors, que ens han deixat veritables obres d’art. 
També vam intentar aprendre l’himne de l’AECH a través d’un joc, al principi no 
ens va causar gran emoció, però mentiríem si diguéssim que va ser fàcil passar 
del: “estava tot sol a casa” i del “sent castor anava de rosa”.

Davant la dificultat que planteja fer joc a distància amb un gran volum de gent, 
els monitors novatos en la preparació d’activitats en videotrucades també han 
fet activitats que no han acabat sortint bé, com aquell Lobo, ideal a la teoria 
però no a la pràctica, un joc de buscar objectes on a molts els hi feia mandra 
aixecar-se i una motivació amb poca xixa.

Com unitat hem fet un vídeo parell de vídeos tots junts, alguns hem participat 
dels reptes de l’AECH i els del Pioexpress, hem seguit d’aprop la Caumpions 
per veure com queien els nostres monis. Tenim ganes de retrobar-nos i espe-
rem que això sigui possible dintre de poc i  seguir sempre a punt l’any vinent!

LLIBRE D’OR
PIONERS I CARAVEL·LES



Ràngers/Guies
Sempre a punt!

SEMPRE A PUNT!


