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Editorial
Ja s’ha acabat el primer trimestre del curs i com cada any per aquestes dates surt el
segon número del SAP. Sembla mentida la rapidesa amb que ha passat aquest primer
trimestre, però ja ho diuen, quan t’ho passes bé, el temps passa volant. Amb tot això,
totes les branques hem pogut fer excursions, tant d’un dia com de dos i hem pogut
gaudir dels nostres companys i companyes fora de l’escola jugant i aprenent.
Ara que el Nada ja ha passat, moment en que em aprofitat per marxar d’excursió
durant quatre dies i ens ha servit per conviure les tres branques més petites de
l’agrupament, per fer jocs tots junts i també per fer consells i veure com va el nostre
progrés escolta. Aquest any vam estar a Planoles. Els més grans, pioners i róvers, van
estar de ruta. Els pioners van estar a Vallter, al Pirineu Gironí. Van poder tocar una
mica de neu i a van passar uns dies a la muntanya, tot i que el tercer dia van tornar a la
casa amb tots. Els róvers van començar amb el Pioners a Vallter però vabn fer via cap a
la Vall de Núria i van acabar celebrant el Nadal amb tots a la casa.
Ja per acabar, només ens queda desitjar-vos a tots que hagueu gaudit d’unes bones
festes i que aquests dies de Nadal us hagin estat profitosos i que els hagueu pogut
passar amb aquells amb qui vosaltres vulgueu i estimeu.
Ara ja només ens queda desitjar a tots un bon segon trimestre, que tot i ser molt curt
serà igual o més profitós que el primer!!

Andrés Antón
Sempre a Punt!

Escoltisme
En aquests números del Sempre a Punt parlaré dels diferents símbols que tenim a
l’Escoltisme, que en són molts i amb orígens i curiositats diversos.
En aquest primer el símbol que ens caracteritza a tots els Scouts del Món, La Flor de
Lis.
Presento la Flor més universal, tot i que la que tenim els monitors del nostre CAU a la
màniga de la camisa és un xic diferent...
La flor de Lis
A quasi tots els països del món on hi ha escoltes s'ha adaptat la
Flor de Llis com a insígnia representativa del Moviment,
diferenciant-se només en el disseny.
Quan Baden Powell va fundar els escoltes va pensar que era
necessari tenir un emblema que els fes sentir a tots la unió que
hauria d'existir al moviment, així que va triar la Flor de Llis com a
distintiu, fent-la servir per primer cop al campament de Brownsea
a l'agost de 1907.
La insígnia escolta va ser agafada de l'antiga brúixola marina, on es
marcava el nord mitjançant una Flor de Llis, molt semblant a la nostra.
Amb molts petits canvis entre països, la insígnia escolta es fa servir a tot el món com a
mostra de germanor i amistat.
Quan Lady Olave, l’esposa de Baden Powell, va decidir crear la versió femenina de
l’escoltisme (les “Girl Guides” o Noies Guies), també va triar com a símbol una figura
que tingués tres fulles: el Trèvol.
Significat actual de la Insígnia:


Els tres pètals, igual que els tres dits del Senyal
Escolta, ens recorden els tres punts de la
Promesa:
El del mig, Déu i pàtria
El de l'esquerra, ajuda a l'altre
El de la dreta, seguiment de la llei escolta



La línia que divideix el pètal central (l'agulla de
la brúixola), significa que l'escolta és capaç de seguir el camí recte a la seva
vida, de la mateixa manera que en una brúixola l'agulla assenyala sempre el
Nord.



Els dos estels, cadascun de 5 puntes, la vida a l'aire lliure i els ideals del
moviment. Les 10 puntes recorden les 10 lleis.



L'anell que reuneix els pètals fa referència a la germanor que aplega tots els
escoltes, que es veu reforçada per la corda que envolta la Flor, que ens recorda
que el nostre Moviment és mundial. La corda va unida en els seus extrems per
un nus, és el nus del treball i recorda a l'escolta que per superar-se ha de
treballar i esforçar-se
Enric Martín
Sempre a Punt!

Actualitat
La ciutat justa.
En aquest article pel SAP d’aquest trimestre parlaré de les diferents visions de justícia
que es poden tindre i de si es possible portar a terme la ciutat justa plantejada per
Sòcrates a La República de Plató un llibre que recomano sense cap dubte a totes
aquelles persones que els hi agradi la filosofia. Si us sorgeix algun dubte estaré
encantat de discutir-lo amb vosaltres.
Per començar en el llibre I és tracta sobre la justícia i ens presenten als diferents
personatges. Aquest personatges representen el seu model adient de govern, és a dir
amb el que ells es senten més còmodes i creuen que és més just.
Hi ha moltes postures diferents respecte el que és la justícia: Glaucon i Adimanto
(germans de Plató) expressen que per tal de tenir una discussió sobre la justícia
cadascun dels participants s’ha de deslliurar de les passions per tal de tenir una ment
objectiva i que no es produeixin judicis de valors, Cefal representa el paper de la
Oligarquia i per tal de que hi hagi justícia s’ha de dir la veritat o tornar tot allò que has
rebut al llarg de la teva vida (aquesta visió de la justícia és la més ancestral i antiga que
trobarem en el llibre La República), Polemarc, fill de Cefal, té una visió de la justícia
més lleugera; pensa que la justícia es donar a cadascú el que se l’hi deu afegint també
que s’ha de fer bé als amics i mal als enemics; aquesta posició de Polemarc dona a
entendre que la justícia de la ciutat són els béns dels amics. Per finalitzar trobem la
postura (excloent a Sòcrates que no mostra la seva postura en tota la obra) de
Trasimarc que representa el règim tirànic i expressa que la justícia és la raó del més
fort tot argumentant que la justícia és la injustícia en si mateixa. Les lleis mostraran
que són justos els que manen i tenen poder.
Sòcrates intenta encaminar els ideals de justícia de tots els participants de la conversa
cap a una justícia pròpia per utilitzar-la en la ciutat justa. Per tal de que hi hagi justícia
dins de la ciutat els governants han de ser justos i aplicar lo que més sigui convenient
cap als ciutadans i la ciutat. Afirma finalment que el governar suposa un art i no totes
les persones estan capacitades, per Sòcrates el millor sistema polític que és pot

instaurar dins de la nova ciutat justa és l’aristocràcia (el govern dels més hàbils, és a dir
dels filòsofs) on els filòsofs seran els qui governin ja que no tendeixen a equivocar-se.

La idea de Sòcrates de la ciutat justa és una ciutat sana però com més sana és més
atraurà als individus cap a ella per tant és crearà un exercit que pugui fer front a les
invasions de les altres nacions i és discutirà com han d’educar a aquest guardians per
tal de que siguin fidels i no es tornin corruptes.
En la ciutat hi haurà igualtat entre homes i dones ja que els dos estan igualment dotats
per l’ofici de guardià tot i que no s’obvien les seves diferencies naturals. En aquesta
ciutat els guardians no coneixeran els seus fills i viceversa per tal de formar la ciutat
justa (eliminar conflictes futurs en cas de que les emocions preguin pes en diferents
conflictes de la ciutat justa contra altres nacions). Es buscarà reproduir les millors
naturaleses ajuntant el ciutadans de naturalesa bona amb les mateixes i ajuntant els
ciutadans de naturalesa dolenta amb els que tenen naturalesa dolenta ja que no és vol
que hi hagi discòrdia i conflicte en la ciutat (Sòcrates ho assenyala com el principal mal
que hi pot haver en la ciutat i expressa que s’ha de conservar la dignitat del la ciutat).
Dins de l’Estat/ciutat no hi poden haver ciutadans ni molt rics ni tampoc ciutadans
molt pobres ja que els ciutadans que disposessin de molt patrimoni al final no
treballarien per tal de millorar la ciutat justa i en canvi els ciutadans que no disposessin
d’aquest patrimoni no podrien produir res (un exemple clar és el dels agricultors
produint, si no disposen de les diferents eines per tal de conrear la terra no la podran
treballs i finalment no produiran

res). La ciutat sana no necessita ningun tipus de

riqueses i són els guardians els que s’han d’encarregar que la ciutat no creixi més del
compte ja que sinó no seria autosuficient. En definitiva sol hi poden haver ciutadans de
classe mitja dins de la ciutat perfecta.
Per finalitzar Sòcrates/Plató ens presenta les altres ciutats com ciutats no sanes ja que
hi ha moltes diferencies entre els governants i els governats (els governants sol
busquen enriquir-se i deixen de banda els interessos de la resta dels ciutadans). En la
ciutat perfecta no hi hauran conflictes entre la classe governant i la resta dels
ciutadans ja que tots seran tractats per iguals.

Llavors, és factible la creació d’aquesta ciutat justa? I si ho és, és possible arribar a
viure? El primer problema que podem trobar és que perquè aquesta ciutat al final
pugui existir ha d’haver una coincidència entre filosofia i el poder polític fet realment
estrany ja que els filòsofs no estan interessats en governar (ja que els seu únic desig és
conèixer les coses tal i com són i descobrir el seu significat) mentre que el poder polític
sol està interessat en governar i no en conèixer el desig dels filòsofs.
El segon problema que podem trobar

realment és que és molt difícil canviar

completament una ciutat injusta per una ciutat justa; primer de tot s’ha d’arribar a un
acord de quin sistema polític establir, en aquest cas s’establiria un model aristòcrata
que permetria als filòsofs governar, un cop establert el sistema polític s’haurien de
reeducar els guardians per tal de fer-los més màquines que humans (no poden tindre
sentiments ni emocions, han de servir a la ciutat per sobre de tot, no poden gaudir de
cap tipus de luxe i tampoc poden conèixer als seus fills/filles en cas de que tinguin
descendència), si que és cert que hi hauria una igualtat entre els dos sexes dins dels
guardians i és un fet molt important però també hi hauria d’haver la mateixa igualtat
dins dels governants i governats per tal de fer una ciutat justa; no podem parlar d’una
ciutat justa on en aquesta hi ha un col·lectiu de la població que està menyspreada pel
simple set de tindre un sexe diferent al masculí.
Un tercer problema que podem preveure és que en aquesta ciutat no està permesa la
superació personal; m’explico: en la ciutat justa tal i com he esmentat abans no està
permesa ni la riquesa ni la pobresa simplement existeix la classe mitja com a única
classe social. Aquest fet té diferents conseqüències: la primera de totes i en la meva
opinió la única que es pot considerar positiva és la inexistència de la classe pobra; totes
les persones tenen un mínim sobre el qual poden sobreviure però a part d’aquesta no
hi pot haver un creixement ni personal ni laboral ja que els ciutadans no poden
augmentar les seves riqueses de ninguna manera (sempre i quan no superin el llindar
de la classe mitjana), per molt que li puguis dedicar esforç a alguna cosa mai extrauràs
més rendiment del que marca la classe mitja establerta pels governants. Si que és cert
que en aquesta ciutat no hi ha problemes entre la classe governant i la classe
governada però en la meva opinió aquesta és una suposició massa utòpica ja que si els
ciutadans no estan d’acord amb les polítiques establertes pel govern dels filòsofs no
compartiran la seva manera de pensar per molt que tots siguin iguals; ells sempre

voldran sobresortir per la resta dels ciutadans. La naturalesa humana busca la
superació i l’èxit individual i no el benestar col·lectiu. No hi ha llibertat individual.
Un quart problema pot ser el comerç i la seva demografia. És cert que la previsió dels
subministres de la ciutat justa estan pensats per abastir a tots els ciutadans ens
abundància però aquesta ciutat està condemnada al fracàs ja que no pot créixer, ja
que amb aquest creixement hi hauria una possibilitat de que la ciutat es tornes una
ciutat corrupta, és la feina dels guardians protegir-la de créixer i per tant no admet
altres ciutadans i el seu comerç al igual que la seva demografia està limitada. Segons
Maquiavel una ciutat creix més quan més lliures són els ciutadans d’aquesta i quan
regna el bé comú i no el particular.
Reprenent la pregunta inicial no es possible arribar a crear-la i per tant tampoc no és
possible arribar a viure-hi. La cooperació entre la filosofia i la política es casi bé
impossible de veure-la i menys en un sistema aristocràtic ja que no sempre els filòsofs
tindran la raó i per tant seran els més aptes a governar. La democràcia seria el millor
govern dins d’aquesta ciutat on tots els ciutadans poguessin participar de la política i
no és designés només a uns representants; dins de la democràcia podrien discutir
diferents temes com és el cas de la justícia i aplicar-la arribant a un consens majoritari.
La educació que se’ls hi dona als guardians és massa estricta, ells mateix és negarien a
acceptar-la i si ho fessin s’acabarien revolucionant en contra d’aquesta.
No és possible crear una classe única dins de la societat, per naturalesa el que té
sempre en voldrà més i tots els ciutadans tindrien aspiracions a aconseguir més
beneficis alhora d’augmentar el seu benestar personal i finalment tampoc no és
possible limitar la ciutat a un cert nombres de residents, la ciutat en cas de que sigues
sana i justà estaria traint els seus ideals alhora de no deixar participar a més gent justa
de la ciutat.
En definitiva, la ciutat justa és massa estricta per poder-hi viure i també per poder-la
crear.
David Estefanell
Sempre a Punt!

Natura

Núria Diago
Sempre a Punt!

Llibre d’or Ràngers Guies
ACTIVITAT DE MATÍ 5/10/15
Aquest matí no hem pogut fer esports perquè estava el terra mullat.
Hem fet la motivació , ens hem presentat a vingut un nou escolta que es
diu Alex Portillo , hem baixat al patí per fer una activitat per coneixe’ns
tota la tropa.
Desprès de la activitat hem pujat a fer un altre activitat, que era per
parelles amb els ulls tapats, que havíem de ballar, per endevinar qui era i
que ens transmetia .
Després hem fet llestos vs tontos, ens ho hem passat molt bé amb les
activitats i al final hem empatat i hem fet la revisió.
Sempre a punt!
Eli Terol

Activitat de matí 17/10/15
Avui Dissabte 17 hem fet moltes activitats, totes molt xules!!!
A les 8:00 del mati hem començat amb futbol a sigut molt xulo, perquè
anabem xutant la pilota de banda a banda del camp. A les 8:30 del mati
hem jugat a basquet.
De 9:00 fins les 10:00 hem tingut temps per dutxar-nos, corre o jugar per
la pista.
Primer hem fet la motivació, que consistia en una història inventada pels
monitors. A les 10:00 ens han dit que el Pare Noel havia desaparegut
aleshores hem agut de fer 3 activitats per trobar-lo. La primera activitat
consistia en que tenia de pujar per les escales, una persona havia
de buscar un paper amb una paraula o lletra, quan baixava tenia que
agafar a una altre persona i pujar cap a dalt un altre cop fins que al final
hem acabat pujant tots els ràngers i guies, ajuntant tots els papers hem
tingut de fer una frase feta, aquesta frase al final deia: No por mucho
madrugar se ven vacas en camisón. Més tard hem jugat al joc de la neula,
consistia en passar la neula amb la boca a l'altre boca i quan ja l'havies
passat havies d' anar al primer lloc i així fins arribar a la sala on ens hem
trobat el Pare Noel. L’última activitat consistia en despertar al Pare Noel
per despertar-lo hem hagut de cantar una nadala però com no es
despertava ens hem tirat tots a sobre i al final s'ha despertat.

Desprès hem anat a esmorzar, al acabar d'esmorzar em pogut jugar al que
volíem.
Quan hem acabat d'esmorzar, hem fet una altre activitat, consistia en
tapar-se els ulls amb el fulard/camisa i endevinar els objectes que hi
havien penjats a una corda i desprès escriure’ls.
Per acabar vam revisar el dia.

SEMPRE APUNT!

Alex Portillo

Excursió dia 24/10/15
El dissabte 24 d'octubre vam fer una excursió!!!!!
Per començar pel matí, com normalment vam fer esports: Vam jugar al
"pichi" que és com una mena de beisbol però enlloc de batejar amb un bat
es fa amb les mans i també al "Tot si val".
Vam tenir tot el temps del món per dutxar-nos i jugar una mica.
A les 10:00 vam pujar a una aula i vam començar a preparar el boom, per
a l' excursió de Nadal. Vam fer dos equips i vam escollir dels dos equips
quin tema seria el més adequat i el més xulo.
Finalment sobre les 11:30, després del descans ens vam posar en marxa
cap a l' excursió al "Deu dits" un centre d' escalada indoor va ser xulíssim
sobretot quan podies pujar fins a dalt de tot allà vam estar escalant tot el
dia i fent slag-line.
Va ser súper guai i espero que ho tornem a repetir!
SEMPRE A PUNT!
Guillem Pàmies

Activitat de matí 22/11/15
Primer al arribar a les 8 hem fet una mica d'esports on hem jugat a futbol i
a basquet, desprès hem anat a les dutxes i hem tingut temps lliure. Llavors
hem
preparat l’Operació que es la activitat de nadal que fem nosaltres els
ràngers per fer-la a la excursió de nadal davant de castors i llops.
Hem tingut més temps lliure i després hem seguit preparant l’Operació. Al
cap d’un temps hem vist que els monitors han fet ballar a la Maria E i quan
ja quasi era l’hora hem anat guardant tot i ens han fet ballar a tots “El
baile del goril·la”. A sigut molt divertit. I ja per acabar hem fet la revisió.
SEMPRE APUNT!!!
Scarlett Sidera

Llibre d’or Pioners i Caravel·les
3 d’octubre del 2015
Activitat de matí
Avui ha sigut el primer dia de cau. Ha sigut una llàstima l’aiguat que ha caigut avui al
matí: no hem pogut fer esports!
El dia ha començat amb una petita presentació de tota la unitat ja que ha vingut gent
que no coneixíem o que ha pujat de branca. Després, com cada any i començament del
trimestre, hem elaborat el nostre calendari i objectius i ens hem repartit els càrrecs.
S’ha de dir que aquest any hem anat bastant ràpid i que, per això, després, a les dotze,
hem pogut fer l’activitat que els nostres monis ens ha preparat: unes olimpíades!! Els
esports no han sigut els típics, ens han ficat alguna dificultat, més equips dels que
haurien de ser, etc. Total, el primer dia ha sigut la canya.
Maria Mei

17 i 18 d’octubre del 2015
Excursió de dos dies
Aquest cap de setmana anem a fer una via ferrada!!
A les 9 anem al CAU a agafar el material que falta, i anem cap al tren. Un cop a
Centelles, i ja instal·lats a la casa Mas Banyeres, comencem el dia amb una dinàmica i
un munt de jocs divertidíssims de confiança per anar fent pinya dins la unitat i entre les
quintes.
Després de dinar fem una competició de mini-proves PIOS Vs MONIS. (Per consolarnos direm que vam deixar guanyar als monitors... però val a dir que tampoc vam
perdre de tant...)
Més tard, seiem tots a una taula per fer un petit taller amb les nostres fotos (per cert,
tots hi sortíem molt guapos), i així poder tenir un petit record i saber que en pensen de
nosaltres els nostres companys. Un cop això, alguns ens hem hagut de posar a estudiar
una mica i a treballar... que dura la vida d'estudiant... ;-)
Després de recuperar forces amb el sopar, i aprofitant que era fosc i la casa és gran,
juguem a l'amagatall al revés. Ens ho hem passat molt bé, però llàstima que estava
ennuvolat i l'Heimdall no ens ha pogut ensenyar constel·lacions...
Diumenge ens despertem d'hora, agafem casc, arnès i dissipadora i ens posem en
marxa!!! Quan arribem al peu de la via Baumes Corcades ens equipem, el Pol fa una
classe exprés i... AMUNT! Tots hem anat tirant, hem fet el pont de mico, mosquetó
amunt, mosquetó avall. Els de 3r i 2n any s'han avançat una mica amb la Núria i han

arribat, amb un últim esforç, fins a dalt de tot. Un cop ens hem trobat tots un altre cop,
tornem cap a la casa, dinem, anem cap al tren i cap a Barcelona.
Ens ha passat el cap de setmana volant!! A veure si repetim!
Elena Menta

24 d’octubre del 2015
Activitat de matí
Els que vam entrar a les 8h, vam fer esports, un triangular de futbol.
Després, a les 10, vam començar Cau, ens vam dividir en comissions, uns per fer
l'empresa (Pessebrada) i els altres per fer l'extrajob, en aquest cas vam decidir entre
tots fer un sorteig de Nadal, en el qual per les mateixes comissions, vam decidir els
premis, la tipografia de les paperetes que volíem vendre, el preu de cada una, el
pressupost total que teníem i per últim, la meva comissió en la que vam pensar el
record que s'emportarien al premi per enrecordar-se'n de que havien guanyat
l'esmentat en un sorteig dels Pioners i les Caravel·les de l' A.E, Champagnat.
Al tornar del temps per esmorzar, vam fer unes petites olimpíades en grups, amb
alguns handicaps bastant curiosos, ara només em ve a la ment un en el que ens vam
haver de lligar per la cintura i d'esquenes a una persona de l'altre equip, i tot aquest
embolic per jugar a bàsquet!
En conclusió, va ser un dia de no parar amb la nostra Unitat Pionera!
Mariona
7 de novembre
Activitat de matí
Avui hem començat els esports jugant a bàsquet i a futbol. Ens hem dividit en quatre
grups i... a jugar! Les persones que s’encarregaven d’esports, després d’haver suggerit
algunes idees els anteriors dies, han canviat la rutina, i la veritat és que ha sortit bé.
Després, a les deu, hem pujat tots a la classe per fer una motivació, però ningú l’ha
feta. Així que l’Elena i l’Heimdall, per reflexionar una mica abans de ficar-nos per feina,
ens han mostrat un vídeo que els va cridar l’atenció després d’haver-lo vist a classe.
Després de tancar la motivació ens hem explicat l’estat actual de la nostre empresa, la
Pessebrada. La idea és dividir tot el camí en cinc parades. Cada parada representa el
Nadal de cinc cultures diferents. Ens hem repartit en comissions per poder treballar
amb més facilitat i avançar.
A les dotze hem anat tots al pati per jugar al Cluedo. Hem fet diferents proves, i en
cada una ens donaven uns sobres per anar tatxant les diferents possibilitats de

sospitosos, pistes... També hi havia uns sobre roses especials que ens han fet sentir
curiosos.
Després d’acabar les proves hem tornat a la classe per acabar el joc i obrir els sobres
roses.... Quins nervis!
Hem anat tatxant les diferents possibilitats fins que dos grups han quedat empatats.
Cada un tenia un sobre, però després de fer un pedra paper i tisora se’ls ha quedat tots
dos un grup. Dos membres els han obert: hauran de portar el sabó i l’oli de la ruta! 
Ja cap al final, els monitors ens han explicat com funcionarien aquest any les butlletes,
l’extrajob, i ens les han repartit a tots.
Maria Mei

14 de novembre del 2015
Excursió d’un dia- Bicicletada
L'excursió d'un dia del 1r trimestre va ser fer una bicicletada fins al Besòs. No hi va
acudir gaire gent, ja que no tothom tenia bicicleta; tot i així, vam passar un molt bon
dia. Vam sortir de l'escola a les 8 del matí, i vam agafar l'Av. Diagonal fins al Fòrum, des
d'on vam continuar fins a un parc a la vora del riu Besòs. No hi va haver cap incident
notable, però en Joel i l'Aina caigueren davant del Diagonal Mar (el cert és que va ser
graciós). Vam esmorzar al parc, i vam reemprendre la marxa cap a, ja, el propi parc del
Besòs. Un cop allà, vam passar una molt bona estona tot jugant els jocs preparats per
en Nacho i en Pau. Quan arribà l'hora de dinar, vam tornar a agafar les bicicletes
"direcció platja", on ens vam prendre els nostres entrepans amb molt d'afany. Més
tard, seguírem una estona més a la platja jugant al "Tot s'hi val", i després vam tornar
ja cap a l'escola, on hi férem la revisió. Finalment, ens vam acomiadar dient:" Ens ho
hem passat molt bé, i fins el dissabte que ve!".
Carme

21 de novembre del 2015
Activitat de matí
El dia 21, nosaltres, els pioners, vàrem començar el matí amb un motivador text sobre
l’esperit de superació i els perjudicis de la gent. Després d’estar una bona estona
reflexionant i continuant el matí, vàrem jugar a un joc anomenat “Bancarota”. Es
tractava de 12 proves escollides a l’atzar en les quals l’objectiu era perdre diners fins a
quedar-se sense. Un cop acabat, vàrem tenir una estona per esmorzar i desprès ens
vam ficar de cap a continuar la preparació de la pessebrada.

En la meva opinió, va ser un dia emocionant. La pessebrada està ja quasi acabada i està
sortint molt bé. Tinc moltes ganes de que arribi la pessebrada i recomanar a tothom
que s’apunti al Cau i que no s’arrepentirà!!!
Pol
28 de novembre del 2015
Activitat de matí
El passat dissabte dia 28 de novembre del 2015, a l’hora d’esports, vam jugar a futbol.
Després de dutxar-nos i de descansar una miqueta, els monitors ens van preparar un
joc sobre la ruta de Nadal d’enguany. Va ser molt divertit i vam saber els llocs més
importants per on passaríem els magnífics 4 dies. Més tard, els monis ens van
ensenyar el Power Point amb els detalls més específics de la ruta: etapes, material...
Després d’esmorzar vàrem fer una repassada ràpida a la nostra empresa enfocada a la
pessebrada i la vam deixar bastant acabada.
Blai

Unitat Pionera
Sempre a Punt!

Racó dels Records
Castors i Llúdrigues

Primer dia de cau

Excursió d’un dia a Collserola

Tots Sants a Mèxic

Entrenant per ser Ninjes

Ràngers i Guies

R/G a l’excursió de 2 dies

R/G i C/LL a l’excursió de 2 dies

R/G preparan la Operació

R/G fent el goril·la

R/G menjant neules

Pioners i Caravel·les

