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TRUC
Hola, hola!!!
Som les truc i els animadors de truc del cau, i us escrivim quatre ratlles per explicar-vos les cosetes que hem anat
fent aquest trimestre...!
Primer de tot, al novembre, vam poder ser protagonistes d’una espectacular –perquè no dir-ho!- baixada de barques
per l’Onyar. Va ser una activitat organitzada pels caus de Girona i ens ho vam passar, buf... TETA! Uns dies després
marxàvem cap a Can Torra, on els talents de la unitat s’unirien per a crear unes de les millors pizzes mai vistes en la
història. Quina manduca... ja l’haguéssiu volgut provar!
Aquest trimestre també hem tingut la oportunitat de participar al Concurs “RecreActiva’t: projectem per Àfrica”, amb
l’objectiu de fer ressò sobre la situació actual de la població del continent africà en diversos àmbits (accés a la salut,
dret sexual, etre d’altres). El concurs consistia en la creació d’un curtmetratge sobre alguna de les temàtiques del
concurs (que el podeu trobar a Internet) i la preparació d’un projecte que, si resulta guanyador, serà premiat amb el
finançament per a dur-lo a terme.
Així doncs, esperem que el trimestre us hagi anat perfectament. Nosaltres, com tots i totes, en comencem un de nou,
amb nous projectes i noves idees!
Ens veiem pel cau!
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CASTORS / LLÚDRIGUES
Molt bones! Abans de res els castors i llúdrigues us volíem
dir BON ANY!, Seguidament us hem de dir que durant
aquests dies d’abans de Nadal em estat fent moltes i
moltes coses, com per exemple fabricar arracades, penjolls
i fins i tot clauers per a poder vendre a la Fira de Sant
Antoni i així poder fer diners per a passar uns campaments
fantàstics!
Al marge de manualitats, els castors i llúdrigues també
hem estat fent jocs esportius i molt dinàmics per tal de
mantenir-nos en forma. Alguns vàrem anar a caminar per
la Marató de TV3, el dia de la missa del gall vam anar a

l’església a cantar nadales pels assistents, i fins i tot ens
vam portar tan bé que va venir el tió al cau i desprès
d’alimentar-lo una mica ens va cagar una bossa de caramels a cada un de nosaltres!
També vàrem anar d’excursió a Amer (al local de l’esplai
local) i ens ho vam passar genial encara que el temps no va
acompanyar gaire.
Finalment només us volem dir que els caps de castors i
llúdrigues tenim diverses activitats i excursions programades per a dur a terme molt properament i que de segur us
agradaran molt.

Els R/NG, durant aquest primer trimestre, hem anat a per totes. Només de
començar el curs vam preparar i organitzar tot el primer trimestre i part del
projecte de curs... que més endavant ja ho rebel·larem.
Vam anar d’excursió del Pas amb tot l’Agrupament, seguidament vam fer
una segona excursió a Can Torra i una altra a Rocacorba. Vam acabar el
trimestre amb un bon sopar i una nit al cau. TOT UN ÈXIT!
Entre mig de totes aquestes excursions vam fer diferents tallers, jocs, xerrades, etc. Cal dir que no tot ha estat flors i violes, també hem estat planificant el nostre projecte. Durant la resta de curs ens haurem de posar les
piles per lligar caps, dates, i planificar-lo.
Així que RINGS... aquest 2013 promet ser un any dur, però amb una bona
recompensa al final.

LLOPS / DAINES
Aquest primer trimestre els llops i daines ens hem
començat a conèixer, tot un grup de gent nova però
ràpidament ben avinguda i amb moltes ganes de fer coses
i divertir-nos junts.
De bon principi ja varem fer una excursió a Sta. Brígida on
varem perdre la por a la nit. També varem fer una sortida
a les fires de Girona i just després varem torrar i menjar
unes delicioses castanyes!
Apart d’això també hem fet un taller d’espelmes i hem fet
l’amic invisible, amb uns resultats extraordinaris! Aquests
llobatons tenen un art increïble per les manualitats, ens

ho apuntem i ho potenciarem d’ara en endavant.
També podem destacar que hem conegut els llobatons de
St. Narcís, ens ho varem passar tant i tant bé que ens han
entrat moltes ganes de fer alguna cosa amb altres caus...
això ho anirem coent i (esperem) parlar-ne més endavant.
Ara iniciem un nou trimestre plens d’il·lusions, amb molta
energia i moltes ganes de fer coses. Aquest segon trimestre ja farem les sisenes, realitzarem varies excursions,
farem molts tallers i jugarem a molts jocs! Ja veureu que
serà un gran trimestre i ens ho passarem molt i molt bé!
Tant com puc.

PIONERS / CARAVEL·LES
Hola a tots!
Aquest últim trimestre ha estat força "mogudet"!
Després de reunir-nos tots, un altre cop, a la festa del pas ens vam
posar les piles de seguida. Vam començar el nou curs decorant el
nostre cau! I l'hem transformat en un veritable chill-out...ideal per
fer-hi fondues i relaxar-se. Però no l'hem acabat de gaudir, ja que
no hem parat quiets.
Ens en vam anar al Castell de Farners; on ens vam fer una bona
barbacoa. Unes setmanes més tard, vam pujar a Sta. Brígida!
Sembla que no...però sí que cansa la pujadeta. Entre altres coses,
alguns van poder comprovar que fer manualitats no era una cosa
fàcil. Per últim, vam decidir posar-nos a prova i vam organitzar una
excursió en bicicleta a Salt. Va costar, però som uns campions i ho
vam aconseguir amb èxit. Com que feia força fred vam decidir anar
una estona a l'Espai
Gironès; amb la
gentada que hi havia
vam aprofitar per
jugar a "la sardina".
Una altra activitat
que vam dur a terme

amb molta il·lusió va ser la caminada, que organitza l'AEiG St.
Miquel, per col·laborar amb la marató. Enguany els pioners i
caravel·les ens vam fer càrrec de les inscripcions. I així vam aportar
el nostre granet de sorra.
Un cop entrades les festes nadalenques, ens vam reunir i vam dinar
tots plegats. Allà vam parlar sobre els nostres projectes de l'any. Un
que tenim a tocar és la visita guiada per l’església. Per el diminut
preu de dos euros, els assistents a la fira de St. Antoni podran pujar
a dalt el campanar i gaudir de les magnífiques vistes. Els diners que
en recollim es destinaran al nostre projecte d'aquest curs.
Ja per acabar, amb ajuda de caps i
trucs,
vam fer la xocolata el dia de reis;
perquè tothom que vingués de la
cavalcada es pogués escalfar
amb un bon got de xocolata
calenta.
Ja veieu que ens ho hem
passat genial, però també
hem treballat molt!
Els pioners i caravel·les us
desitgem un bon any 2013!

