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AXEL I NÚRIA

Editorial
A vint-i-cinc de desembre,
SAP, SAP, SAP.
A vint-i-cinc de desembre,
SAP, SAP, SAP.
Ha nascut un articlet
molt interessantet, molt interessantet,
fill de tot el kraal;
n’és nat en entorn virtual.
SAP, SAP, SAP.

Us desitgem molt Bones Festes i Bona entrada l’any a tots i totes! 
Aprofiteu ara que tindreu una mica més de temps a llegir aquest número 
i animar-vos a posar en pràctica alguna recepta nadalenca!

Com sempre, estem oberts a que ens envieu els vostres articles i fotos 
a sap@aech.cat.

Gràcies!

Sempre A Punt!

Í ndex

 Si voleu llegir un article en 
concret, cliqueu sobre el seu nom aquí 
l’índex i anireu directes.

 Si voleu follejar tota la revis-
ta, podeu passar la pàgina com si 
fos una revista de veritat o clicar al 
número de la pàgina per saltar a la 
següent!
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Canapés Nadalencs

ANA I MARIA

Receptes 

Al Nadal, l’important es estar en família i gaudir junts d’aques-
tes festes, i... com ens agrada sorprendre’ls amb bon menjar! 
Doncs aprofiteu aquest article per fer de les vostres postres i 
entrants nadalencs una mica més creatius!

Dolç Pare Noel Arbre de Nadal healthy Pingüí saladet

Fes click sobre l’icona de play o copia 
l’enllaç!

https://youtu.be/NfnUihBp3hw

Per què són els insectes tan importants? 

ANDREA

Fauna

Normalment sempre que sentim la paraula insecte l’associem 
amb molts aspectes negatius. Cucs fastigosos i viscosos que 
s’arrosseguen per terra, voladors i molestos com les aranyes 
peludes amb picades mortals i per no parlar d’aquells insectes 

tan perillosos que viuen a zones remotes que amb sort mai ens creua-
rem. Gràcies a Déu que tenim una arma infal·lible contra ells: la sabata!

Els insectes són el grup d’animals més divers de la terra, de fet repre-
senten el 70% de les espècies i són molt importants per l’ecosistema. 
També són els més infravalorats, no som conscients de totes les funcions 
bàsiques que fan!! Voleu saber quines són?

1. Ajuden a la pol·linització
És de les més importants, gràcies a molts insectes la majoria de les plan-
tes poden reproduir-se, ja que van volant de flor en flor, transportant el 
pol·len fent possible que arribin a les altres i que siguin fecundades. Fet 
també és molt important per als humans, part dels cultius depenen de 
què els insectes facin aquesta funció. Sense abelles, papallones i d’altres 
insectes que ajuden a pol·linitzar, seria molt difícil que hi hagués tantes 
plantes!

Mosques, papallones, abelles i 
altres insectes son clau per la 
reproducció de les plantes
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2. Eliminen de la brutícia
Això no vol dir que els insectes ens passin l’aspiradora per la casa o que 
ens netegin els vidres, que estaria prou bé. Si no que algunes espècies es 
mengen els cossos morts d’altres animals, ja que s’alimenten de la ma-
tèria orgànica, com fems, cadàvers i restes de menjar. No és maco veure 
cucs en un cadàver, però si no fos per ells s’amuntonarien, quina feina 
més infravalorada!

3. Menjar
Molts són els animals insectívors: ocells, amfibis, rèptils, peixos, altres 
insectes i... els humans! Si, si, encara que alguns ens sembli sorprenent hi 
ha societats on no és estranys que aquests animals apareguin al menú. I 
encara que en països com els nostres sembli un fet imaginable són molts 
els llocs on menjar aquests animalons, gràcies a aquesta imatge ens po-
dem fer una idea:

4. Parasitisme
Encara que algunes vegades ens sembla molt desagradable, és una funció una mica incompresa... hi ha insectes 
que depenen d’un altre organisme per viure, pot arribar a ser moltes, inclús semblar negatiu, però algunes ve-
gades és bo. Ajuden a prevenir la sobre població i contribueixen al desenvolupament d’adaptacions evolutives.

Ara que ja sabem una mica que fan els insectes, perquè no aprendre i conèixer una mica sobre tres insectes 
en particular; un és molt conegut i necessari, l’altre ens resulta curiós i no deu fer molt bona olor i l’últim és 
una mica extrany.

Països on els insectes formen part de la seva dieta

En un futur els insectes seran l'op-
ció més sostenible i econòmica, 
actualment és més eficient la cria 
d'insectes que d'altres animals. 
A més a més, tenen moltes proteï-
nes, nutrients, vitamines i greixos 
saludables. 

Vosaltres us animeu a provar-los? 
Pels que us sentiu intrigats, aquest 
vídeo ho explica molt bé!

Fes click sobre l’icona de play o copia 
l’enllaç!

https:/m.youtube.com/
watch?v=RaWottTjfW0 

- Les abelles 

Les abelles viuen en tot el planeta menys en l’Antàrtida, ja que on hi ha 
flors i plantes hi trobareu aquests petits animalons, que són una evolució 
de les vespes, igual que les formigues. Poden haver-hi abelles socials i 
solitàries, aquelles que són socials necessiten comunicar-se, aquesta co-
municació és molt complexa, ja que utilitzen tots els sentits per fer-ho: 
l’olor de les feromones diferencia als diferents ruscs, el soroll indiquen 
els diferents perills o la localització o el ball de les abelles, on una obrera 
adulta indica a les altres on volar, quina posició, la distancia o quin aliment 
és. No totes les abelles piquen! Les abelles reines tenen ‘agulló atrofiat 
i els abellots no tenen, les úniques amb l’agulló són les abelles obreres i 
quan piquen i no aconsegueixen treure’l perden alguns dels seus òrgans 
i moren al cap de pocs minuts.

L’exterminació i desaparició de les abelles està augmentant, la indus-
trialització i l’ús de tòxic són algunes de les raons i és perillós per als 
ecosistemes la seva extinció perquè són una peça clau en la pol·linització 
de les plantes, pel fet que són més efectives que altres insectes, ja que 
en un rusc hi ha milers d’individus i són molt selectives a l’hora de triar 
quina planta anar.

- Escarabat piloter

Aquests escarabats s’alimenten d’excrements de mamífers grans (sobre-
tot herbívors com elefants, vaques, camells, etc.) o fem fresc, fan una 
bola que guarden als seus amagatalls. Les femelles fabriquen aquesta bola 
de fems per enterrar els ous. Aquesta acció que per nosaltres podria 
resultar una mica fastigosa, en realitat és molt beneficiosa, ja que per 
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125 anys de colònies de Vacances a Catalunya

ENRIC

Actualitat

El passat dilluns 05 de novembre de 2018, la Montse i jo mateix vam 
tenir la possibilitat de poder assistir a l’acte de reconeixement 
dels 125 anys de Colònies de Vacances a Catalunya. 
Es va fer al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb 

tots els honors que mereix aquesta gran fita dins la formació d’infants i 
joves de casa nostra. l’Acte el va presidir el MHP Joaquim Torra; Chakir El 
Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; i el president 
de la Fundació Pere Tarrés, entre d’altres.

L’acte ha estat conduit per la periodista de Catalunya Ràdio, Gemma 
Bonet i van anar intervenint les diferents personalitats, recordant com 
va començar tot i la història i el per a què han servit aquestes colònies 
a infants i joves, primer de Barcelona i després de la resta de pobles i 
ciutats de Catalunya. I fent especial èmfasi en la necessitat de continuïtat 
d’aquestes colònies per a les futures generacions.

L’acte va acabar amb el testimoni d’un administrador d’una casa de colò-
nies, d’una nena participant de colònies, d’un monitor i d’una adminis-
trativa, mentre un dibuixant plasmava aquestes idees en un gran mural.
El grup d’animació infantil, Xiula, va cloure l’acte amb dues cançons que 
no poden faltar mai en unes colònies, excursions o campaments: Puff era 
un drac Màgic i l’Hora dels adéus. Tota la Sala Sant Jordi va cantar i ballar 
plegats amb una sola veu, per a què aquesta essència no es perdi mai.

Podeu veure tot l’acte sencer aquí. Es una mica llarg, però val molt la 
pena.

Si no disposeu de tant temps… aquí us deixo un resum.

També us deixo la notícia de l’acte de la Fundació Pere Tarrés.

I unes fotos fetes durant l’acte de commemoració.

Per molts anys més de campaments i colònies!!!!!!

Enric Martin
sap@aech.cat

una banda eliminen masses d’excrements i la distribueixen pel territori, 
nodrir de fems naturals les zones per on passen. Els podem trobar per 
tot el planeta menys en les zones on hi ha gel perpetu.  Tots els que co-
neixem aquests animalons ens ve al cap la seva peculiar forma de portar 
les pilotes, si no ho heu vist mai, aquí teniu un vídeo:

Els Egipcis consideraven aquest escarabat sagrat, i és així com es coneix 
a la subespècie que viu en les dunes de la costa i pantans de la conca 
mediterrània. La seva forma coincidia amb la del déu Jepri. S’utilitzava 
en vàries representacions, jeroglífics, estàtues, joies era per la popular 
creença que era un amulet de protecció contra malalties i la mort. També 
s’interpreta com un símbol de resurrecció quan es col·locava al junt els 
sarcòfag o cadàvers dels morts. https://www.youtube.com/watch?v=Tp1bV1lcw5k

- El grill talp europeu

Se’l coneix també com a cuca llauradora, cuca cebollera o talla-arròs. 
Aquesta espècie la trobem normalment a Europa i s’està començant a 
introduir a ‘est dels Estats Units.

És un dels insectes més inusuals i impressionants. El nom científic deriva 
del llatí gryllus que significa grill i talpa que significa talp i es refereix a la 
similitud que té aquest insecte amb els talps, pels seus hàbits subterranis 
viu a galeries que cava sota terra i només surt d’aquestes si s’inunden o 
a la nit quan fa bon temps. El cos és de color marró i cobert per una fina 
capa de pèl i les seves potes davanteres són grans i preparades per cavar. 
Només en l’etapa adulta tenen ales i volen d’una manera maldestra i en 
rares ocasions a la nit.

El pròxim cop que et trobis amb un insecte, ja sigui una aranya, una 
formiga o una cuca, no l’aixafis! Rodeja’l i seguiu amb les vostres felices 
vides, per molt fàstic que et facin o per poc que t’agradin ells són impor-
tants pel planeta i per nosaltres! Sempre a punt!
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/les-colonies-de-vacances-a-catalunya-celebren-125-anys/video/5795898/
https://www.naciodigital.cat/noticia/166215/video/torra/celebra/ballant/125/anys/colonies/catalunya
https://www.youtube.com/watch?v=2vq4r2MMqOA
https://www.youtube.com/watch?v=xaqew1pib4U
https://www.peretarres.org/premsa/sala-de-premsa/noticies/125-anys-colonies-vacances-catalunya?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=125anys_colonies151118


Sala Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

Dibuix commemoratiu

Parlament del MHP Joquim Torra

A l’escalinata de la Generalitat

Foto amb el MHP Joaquim Torra

Bestioles i éssers del Pirineu

PAU VIÑAS

Mites i llegendes
Aquest any tenim amb nosaltres una nova secció al S.A.P, s’anomena 
“mites i llegendes”. Per començar amb bon peu ho farem aprenent sobre 
els diferents mites i llegendes que formen part de la cultura de les terres 
catalanes, concretament, de la cultura pirenaica. Ara us n’exposaré unes 
quantes:

Les bestioles que més us sonaran són els Menairons, uns 
petits éssers coneguts per ser els protagonistes de la novel·la 
Què farem? Què direm?, de l’escriptor Pep Coll, gran amant de 
la cultura pirenaica. Es diu que aquests dimoniets acostumen a 

viure en un canut on s’hi guarden les agulles, i n’hi caben milers. Un cop 
els deixes lliures, es mouen com un eixam d’abelles. Si tens un eixam 
de Menairons pot ser una gran sort per a tu, però també comporta 
certa responsabilitat, ja que un cop l’amo destapa el canut, els Menairons 
pregunten: Què farem?¡Si no els manes feina, els hi dónes conversa o els 
ordenes tornar al canut abans que repeteixin la pregunta tres vegades, 
maten a l’amo. Com podeu veure, són uns angelets que ni regalats... 
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El nostre primer trimestre

LLOPS I DAINES

Llibre d’or

Aquest curs l’Estol de Llops i Daines ha començat amb molta 
força, ja que aquest any som molts escoltes a la branca! Hem 
començat amb moltes ganes, durant els primers dies vam fer 
una mica de jocs de coneixença i de grup per tal de fer que 

tots els llops i daines estiguem més units, com el joc de les cadires al 
revés, on vam veure que tots havíem de treballar junts per poder acon-
seguir els nostres objectius, em descobert junts les màximes de LLops/
Daines a través de jocs curts i teníem un full amb totes elles, allà havíem 
de marcar quines creiem que complíem, per així veure que havíem de fer 
per complir-les totes. 

També hem fet diferents jocs: un dia de pluja on érem poquets vam 
fer una sessió de “just dance” i del lobo. Fa poc vam fer un Mario Kart, 
cadascú era un personatge del joc i havia de cobrir la vacant que havia 
deixat en Mario per aconseguir els millors mecànics del “Reino Champi-
ñón” i encara que vam fer diferents proves, el circuit final ho va canviar 
tot.

Aquest trimestre hem fet dues ex-
cursions. La primera va ser d’un dia 
al parc de Can Solei i Ca l’Arnús a 
Badalona, on tots junts vam poder 
gaudir dels espais verds propers a 
la nostra ciutat. Allà vam fer una 
espècie de joc de bases, descobrint 
una mica la història d’aquell parc, 
que anteriorment eren dues fin-
ques separades, però es van ajun-
tar formant aquest parc. Als dos 
amos de cada casa en senyor Solei 
i el Senyor Arnús, no els hi agra-
dava molt l’idea, així que els dos 
equips havien d’aconseguir des-
truir la casa per tal apoderar-se de 
tot el parc.

Daines en una activiat de matí

Llops i Daines a l’excursió d’un dia

Entre el folklore pirinenc trobem altres éssers únics, com el gegant 
Mandrònius (que no és ben bé el gegant del pi) de Garòs, un poblet 
de la Vall d’Aran. En Mandrònius feia uns tres metres, tenia una força im-
mensa i vivia, en teoria, en una cova pròxima al poble de Betlan. Va lluitar 
contra els invasors romans quan aquests van raptar la seva dona i filla 
per a tenir poder sobre ell. Els veïns del poble, que li tenien por, li van 
declarar la guerra, la qual va perdre. Un cop vençut i en veure’s humiliat, 
Mandrònius va ordenar al seu fidel servent que el matés clavant-li un clau 
a la nuca. Es diu que la calavera es va conservar molt temps a l’església 
de Garòs i es creia que tenia poders per curar i fer més forts als nens.

Mola molt anar d’excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de 
Sant Maurici, oi? Però sabeu realment d’on prové el nom dels Encantats? 
Si voleu posturejar, almenys heu de saber que el seu nom està molt 
relacionat amb les malediccions divines, un altre factor típic dels mites.
Conta la llegenda que a Espot hi vivien dos caçadors que els hi agradava 
tant caçar que no respectaven ni la festa ni el treball. El dia de l’aplec 
de Sant Maurici van pujar a l’ermita juntament amb la gent del poble 
i en el moment culminant de la missa, és a dir, quan el capellà alçava la 
sagrada hòstia, els dos caçadors van veure un isard a fora l’ermita. Sense 
importar res, es van aixecar i van seguir a l’animal, que va fugir corrents 
en direcció a la muntanya. L’Isard, perseguit pels caçadors, va travessar 
el bosc i va continuar pujant, escalant pel canal que separava els dos pics 
de la muntanya. Quan els caçadors van guanyar el serral, l’animal havia 
desaparegut. Llavors, un raig va caure del cel, els va fulminar i van quedar 
transformats, per sempre, en estàtues de roca.
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L’altra excursió va ser la de dos dies, aquest any ha sigut una 
mica especial, ja que hem anat junts les tres branques petites 
a una casa a Palautordera. Castors, Llops i Daines vam aprofi-
tar aquests dies per conèixer més a les altres branques jugant 
junts al temps lliure. 

Dissabte a la tarda vam descobrir tot l’Estol plegat a través 
de jocs quines eren les diferents intel·ligències per així veu-
re que tots som diferents i destaquem en diferents coses, 
d’aquesta forma ens podem compenetrar tots entre tots. 

A la nit, aprofitant la foscor vam fer un far, el típic joc que 
intercanvies la roba amb els teus companys i has d’arribar a 
la banda dels monitors sense que et descobreixin, per fer-lo 
una mica més interessant, els monitors tenien una cartolina 
plena de dibuixos que nosaltres havíem d’aconseguir copiar 
els màxims possibles a la cartolina que teníem nosaltres, la 
veritat és que ens va sortir força bé! Per finalitzar l’excursió 
al matí del diumenge vam jugar totes les branques juntes, hi 
havien sis grups barrejats i havíem de fer diferents proves 
típiques que es fan al cau, com el memory, roba fulars, matar, 
descobrir el menjar, d’entre altres.

Tenim moltes ganes de veure com acabarà el primer trimes-
tre i encara més de què arribi l’excursió de Nadal!

Llops i Daines
Tant com puc!

Llops i daines d’excursió de dos dies amb castors i ràngers

Llops i daines a l’activitat de matí

Dues petites però grans excursions

PIONERS I CARAVEL·LES

Llibre d’or

Hola a tots! Som la unitat de Pioners i Caravel·les i us volem 
explicar com han anat les nostres excursions. Així doncs, tot 
i només haver fet dos matins de cau l’últim cap de setmana 
d’octubre vam marxar als Hostalets de Balenyà per gaudir de 

la primera excursió del trimestre. La funció principal d’aquesta excursió 
era conèixer i conviure amb tota la unitat, cua de vaca. 

La casa de colònies on vam anar era al Puig de Balenyà, aquesta la van 
triar dues caravel·les, gràcies a elles vam poder gaudir d’una magnífica 
casa en mig de la muntanya amb unes vistes súper guais. Tot i això, les 
coses no sempre van ser tan boniques, a les 9:15 del matí havíem quedat 
suposadament a l’escola, però com era d’esperar algú va arribar vint mi-
nuts tard... Per sort vam arribar a l’hora per agafar el tren! Un cop tots 
acomodats en seients i altres a terra vam esmorzar, i ens va passar molt 
de pressa el viatge en tren perquè vam passar l’estona xerrant i rient. 
Així doncs, de seguida vam arribar a l’estació de tren que NO tocava. 
Però, el drama no va ser gaire gran, només plovia i encara ens quedaven 
uns quants kilòmetres de camí fins a la casa. Però, per sort, l’home de 
la casa ens va venir a buscar les motxilles per treure’ns pes i perquè no 
se’ns mullessin les coses.

Finalment, vam arribar a la magní-
fica casa del Puig de Balenyà! Però 
semblava que la pluja ens acom-
panyaria tot el cap de setmana... 

Així doncs, tal com diu el refrany al 
mal temps, bona cara! I, així ho vam 
fer, tots descalços com si estigués-
sim a casa vam fer d’una petita sala 
el nostre petit racó on passaríem 
el cap de setmana. Allà vam fer 
moltíssims jocs, alguns de pensar, 
on molta gent es quedava travada 
sense saber la resposta, altres on 
vam aconseguir que un ocellet vo-
lés, molts jocs amb cadires, on els 
crits, els riures i les corregudes van 
ser-hi molt presents, d’altres però, Foto ‘finish’ de la nostra estada al Puig de Balenyà
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van ser protagonitzats per un gat 
persa, i alguns on quèiem en un bu-
cle etern. Però, queda clar que el 
moment de “crisis” serà mític per 
a la nostra unitat. 
Com ja hem dit, vam fer d’aquella 
petita sala el nostre espai, quan va 
arribar el sopar vam posar totes 
les taules en cercle per sopar tots 
junts i compartir anècdotes del dia. 
Cal remarcar, que ens van encan-
tar tots els àpats que la casa ens va 
oferir, tot i que alguns estaven fent 
la dieta africana van gaudir igual-
ment d’aquell menjar. Ens costarà 
molt de temps oblidar aquells ma-
carrons!!!

Un cop arribada la nit, vam jugar al famós joc del 
Llop, però d’una manera renovada i divertida que 
s’havien inventat els monitors. La millor part del joc 
era quan et mories, ja que t’havies de pintar la cara 
d’alguna cosa estranya.

L’endemà al matí, vam centrar-nos una mica i vam es-
tar fent una horeta d’empresa, podem avançar que té 
molt bona pinta, i tots nosaltres tenim moltes ganes 
de presentar-vos-la. Ara bé, passada aquesta horeta 
ja vam tornar a fer els jocs que ens encanten, i vam 
poder gaudir una estoneta fora de la nostra estimada 
sala. 

L’endemà al matí, vam centrar-nos una mica i vam estar fent una horeta d’empresa, podem avançar que té 
molt bona pinta, i tots nosaltres tenim moltes ganes de presentar-vos-la. Ara bé, passada aquesta horeta ja vam 
tornar a fer els jocs que ens encanten, i vam poder gaudir una estoneta fora de la nostra estimada sala. 

Hi ha un clar abans i un després del joc de nit en les nostres cares

La nostra sala, el nostre menjador, 

i el nostre refugi de la pluja

i per tant podem prendre l’aireEl nostre moment de ‘plou poc’

Així doncs, tot i que ens va plou-
re tot el cap de setmana, ens ho 
vam passar tan bé que el fred que 
feia fora de la sala va deixar d’im-
portar per sortir a prendre l’aire, 
o la pluja, o l’olor a humanitat que 
feia la sala, etc. Coses d’aquestes 
van deixar de tenir importància, 
perquè el què importava era que 
estàvem junts i estàvem disfruitant 
moltíssim.

La segona excursió que vam fer va ser al castell del Tagamanent, quedava clar que els nostres monitors ens 
estaven preparant per a la rutita de Nadal. Així doncs, altra vegada vam agafar el tren i vam baixar a la parada 
de Sant Martí de Centelles, aquesta vegada ho vam fer perfecte això de baixar a la parada que tocava. En un 
tancar i obrir d’ulls, vam canviar de poble per un petit pont que travessava la carretera. Així doncs, ja estàvem a 
Aiguafreda. Poc després ja estàvem en un sender de ple de fang, relliscós i estret. Tot i això, va ser entretinguda 
la pujada, ja que vam estar una mica inundats per la boira i un petit plugim. 

S’ha de reconèixer que no ens vam queixar gens i vam arribar molt bé dalt del castell. Per mala sort, no vam 
poder gaudir gaire de les vistes, ja que estava tot ple de núvols baixos. Així doncs, com que el temps no acom-
panyava ens vam fer quatre fotos i vam començar a baixar, teníem pensat fer una ruta circular, però a causa de 
les últimes pluges vam haver de tornar enrere, ja que el camí pel qual anàvem a baixar estava inundat. Cantant, 
rient i parlant, i sempre acompanyats d’una graciosa pluja, vam anar baixant tranquil·lament, sin prisa pero 
sin pausa. I, quan menys ens ho esperàvem tornàvem a ser a Aiguafreda. Allà vam dinar sota d’un porxo i poc 
després vam tornar a agafar el tren de camí cap a casa.

Com ens vam quedar després de 2 dies en una sala fent activitats esbojarrades

Dalt del Castell del Tagamenent, tot i que no sortia el castell perquè si no la foto sortia a contrallum
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Primer trimestre com a clan

RÓVERS

Llibre d’or

Primer dia de CAU. Primer dia de ròvers. Ens vam retrobar tots a les 8 del matí a esports, havíem pactat 
anar durant tot el primer trimestre a esports per veure si ens agradava o decidiríem començar el CAU 
a les 10h. Com no, futbol amb pios, va ser estrany ja que hi havien pios de primer any que nosaltres 
sempre hem vist molt petits.

A les 10 ja erem tots en una aula, sentats tots junts, el nostre clan ròver es feia realitat. Però hi havia una cara 
nova, la Marina, que va decidir compartir amb nosaltres l’última etapa del nostre i del que ara serà el seu pro-
grés escolta.

La nostre consellera, la Mire, ens va fer una motivació que serviria per a conèixen’s més entre nosaltres i ens 
ajudaria a esbrinar qui podria aportar certes coses al clan. Vam quedar bocabadats al descobrir que hi havia 
molts de nosaltres que vàrem posar el mateix però tots des d’un punt de vista diferent. 

Un cop tancada la motivació, calendari i objectius! La part que ens agrada més a tots però, al ser tan pocs i 
portar-ho tot més o menys fet des de casa vam trigar molt poc en finiquitar-ho tot.

Després d’esmorzar ens vam quedar al pati fent el tonto, jugant al pichi (Sandra y su pie pocho eren sucre), al 
salta foulards amb el clan ALumini. De sobte, va aparèixer la Montse amb els nostres foulards! Els foulards de 
ròvers! Quan ja el teníem tots posat no vam poguer evitar mirar-nos entre nosaltres, oficialment érem ròvers 
i ens esperava un curs magnífic. 

Clan Róver de primer any!
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