TRUC
Aquest primer trimestre els trucs hem estat molt enfeinats preparant un joc de nit per als ràngers
del cau. Mentre celebraven cap d’any, ens varem disfressar de monjos de la mort i, tot sortint de
l’església amb la música de Carmina Burana, els vam reptar els caps. Es van cagar a les calces, ja
que hi havia un monjo que es passejava per allà amb un xerrac molt sorollós. Just abans d’això,
havíem anat de ruta per la costa brava, concretament de Tossa de Mar a Blanes, on ens vam
quedar a dormir al cau de l’AEIG Pinya de Rosa. El dijous 8 de desembre ens varen portar fins a
Tossa de Mar, i a partir d’allà varem començar a caminar. La primera parada va ser a la platja de
Canyelles on un gos se’ns volia menjar l’esmorzar. Ens plantàvem a Lloret de Mar aproximadament
a la una del migdia, on varem dinar. Més tard ens vam posar a caminar fins a Blanes, on ens varem
instal·lar i vam anar a fer descoberta del poble. L’endemà vam
tornar amb bus cap a casa. També
hem de dir que estem molt contentes de disposar d’un nou cau, a
l’antic edifici de catequesi, on
també hi ha els pioners i
caravel·les instal·lats.
Per aquest segon trimestre que
se’ns presenta, tenim un calendari
molt atapeït, esperem poder fer
algun servei a la comunitat, que és
l’objectiu que ens hem proposat
aquest curs.

Excursions

C/LL:
11 de febrer a Sant Julià
3-4 de març

LL/D:
28-29 de gener
11-12 de febrer

MIQUELET
Nº 7

R/NG:
11-12 de febrer
5,6,7,8 d'abril

P/C:
28-29 de gener
3-4 de març

Agrupament:
18 de febrer
Participació en la Rua Infantil
17-18 de març
diada del pensament amb
l'AEiG La Claca
Del 5 al 12 d'agost
campaments conjunts.
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ràngers / noies guies

CASTORS / LLÚDRIGUES

A part de totes aquestes activitats, també hem fet un
parell d’excursions. La primera va ser d’una tarda (amb
molt poqueta pluja) a fires de Girona amb els Llops i les
Daines. En canvi, la segona, va ser de tot un cap de
setmana. Va ser la primera nit fora com a Castors i
Llúdrigues. Vam anar fins a Amer caminant i resulta que
vam haver de tornar fins a Anglès, perquè ens van robar
un tresor molt important que tenim al nostra Cau. De
totes maneres, després de fer una sèrie d’activitats,
buscar unes pistes en un mapa i fer una actuació conjunta (per veure que treballem en equip) vam descobrir que
no ens havien robat el tresor, sinó que els guardians dels

Hola a totes i a tots els que llegiu aquesta gran revista. Us
saludem els Ràngers i Noies guia de l'agrupament. Desprès
d'aquest primer trimestre, que va acabar amb el gran concert
de la missa del gall, tenim ganes d'explicar-vos totes les
activitats i sortides que hem fet aquests mesos. Les figuretes
del pessebre que hi ha a l'església en són un exemple. L'heu
vist? Es bonic eh! I encara ho hagués estat més si no se'ns
haguessin trencat alguns ous. Però anem pel començament.
Els primers caps de setmana els vam aprofitar per conèixernos una mica ja que molts de nosaltres no havíem anat mai
al cau i alguns dels que estan per aquí des de fa més temps
no havien coincidit mai a la mateixa unitat. Despres de la
festa del pas varem anar a Santa Bàrbara, lloc conegut per
molts però que va servir per conèixer-nos entre nosaltres.
Un dia vam fer unes creps delicioses i vam apendre a
tirar-les enlaire i un altre vam fer uns jocs de confiança que
ens van acabar d'ajudar a conèixer-nos.
A part de Santa Bàrbara aquest trimestre també hem anat al
castell de Farners i a Rocacorba. A la primera sortida ens
vam pelar de fred, per això vam haver d'acabar anant a
dormir al cau, a Anglès, però va ser divertit això d'anar amb
cotxe amunt i avall. A Rocacorba va ser tot molt diferent, allà
dalt hi havia unes vistes impressionants i la casa era

LLOPS / DAINES

PIONERS / CARAVEL·LES

Els Castors i les Llúdrigues estem molt i molt contents i
amb moltes ganes de fer coses noves. Fa molt poc, per
no dir poquíssim que estem al Cau, però ja estem
començant a agafar el ritme dels escoltes.
Hem començat aquest trimestre amb molta energia i amb
molta força. Som poquets, però ens portem molt i molt
bé entre nosaltres. Aquest primer trimestre em fet un
munt d’activitats i tallers: pots de sal de colors, les
figures del pessebre amb ous, un mural pintat amb els
dits, cartells petits per identificar-nos, etc. Hem fet un
llistat de tots els llocs on volem anar d’excursió, de tots
els jocs que volem jugar i de totes les activitats i tallers
que volem fer.

Durant aquest primer trimestre, a més de fer moltes
activitats i jocs, els Llops i Daines hem fet tres
excursions!!!
La primera, va ser per la Festa del Pas, que juntament amb tot l'Agrupament vam anar a Sant Amanç,
una ermita molt maca, i per molts desconeguda de
les nostres contrades. Allà, alguns van marxar cap a
Ràngers i altres van arribar de nou.
La següent sortida va ser la de Fires de Girona amb
els Castors i les Llúdrigues, que tot i el dia una mica
plujós, vam poder pujar a les atraccions que havíem
escollit. Cada vegada que baixàvem d’una atracció,
tots corríem ràpidament cap al panell, on sortien les
fotos que ens tirava la càmera de l’atracció per veure
com havíem quedat i quina cara fèiem! I així ens vam
passar la tarda amunt i avall, voltant per totes les
Fires. Fins i tot vam trobar-nos amb el Cau de la
Bisbal d'Empordà i el Cau de Santa Coloma de
Farners, dos Agrupaments de la Demarcació de
Girona que també estaven passant la tarda per
Girona. D’altres vam quedar una mica xops al pujar a
una atracció d'aigua!
Quan ja va ser hora vam anar cap a l'Estació
d'Autobusos, on ens esperava un berenar molt bo per

Castors i les Llúdrigues dels primers anys del Cau ens
havien agafat el tresor per protegir-lo.
Tenim moltes ganes de començar el segon trimestre per
saber més coses del Cau i dels Guardians. I no cal que
diguem, que tenim moltes ganes de començar per fer
moltes excursions i moltes activitats i jocs!!!! :)
Els Castors i les Llúdrigues us desitgem a tots: Bon
Nadal i Feliç Any Nou!!

tal de recuperar les forces després d'una tarda molt i
molt intensa a Fires de Girona!
També hem anat a Rocacorba! Vam pujar-hi a peu i
amb les motxilles a l'esquena! Vam anar pujant tot
xino-xano i al cap d'unes horetes, ens vam plantar al
cim de la muntanya, després de perdre'ns una mica
enmig del bosc! Només d'arribar vam deixar les
motxilles al terra i vam començar a dinar, perquè feia
moltes hores que no menjàvem res i teníem molta
gana!
Durant la tarda ens vam estar preparant una obra de
teatre que ens tocava representar al vespre. A més,
també vam fer el sopar, el qual va sortir molt i molt
bo! Som uns grans cuiners i unes grans cuineres!
Mentre uns ajudaven als Caps a fer la carn, els altres
feien el pica-pica i l'amanida!
L'endemà al matí, després de recollir i netejar tota la
casa, vam agafar el camí de baixada direcció a Canet
d'Adri, on ens esperaven els pares i les mares amb
els cotxes per tornar cap a Anglès!
Estem molt contents d'haver pujat a una muntanya
més alta que Santa Bàrbara!!!

Ei, ei! Colla de pollastres!

magnifica! A la nit, però ens vam espantar moltíssim en
veure una gent estranya amb espelmes que ens perseguien
amb una motoserra! Però tot era una broma del caps, quin
ensurt!
Els dies que hem estat pel cau l'hem anat pintant. Encara
s'han d'acabar de fer alguns detalls però ha quedat molt
xulo!
Buff! Hem fet moltes coses aquest primer trimestre! Perquè
també hem fet la caminada per la marató de TV3, la castanyada, molts jocs a la
pista de davant del cau,
etc. Però pels seguents
trimestres encara farem
moltes més coses!
Mirarem un documental
o una pel·lícula, farem
més excursions,
participarem en altres
activitats del poble...
Quantes ganes que
en tenim!
Fins aviat!

Dit això, esperem que pel proper número del
Miquelet us puguem explicar i ensenyar fotos del

Els Pioners i Caravel·les us saludem després

nostre cau ben acabat i inaugurat, i si us porteu bé

d’haver passat un trimestre mogudet! Per fi hem

potser encara us hi deixarem fer una visiteta...!

aconseguit un local per a nosaltres i a principis de

Esperem que aquest 2012 que comença us porti

novembre ens vam traslladar oficialment a l’edifici

molta salut i escoltisme!

de Santa Magdalena, on hi ha el monument a la

A reveure!!!

Francesca Barnades.
Aquest trimestre hi hem dedicat força temps (a
pintar-lo, acondicionar-lo...), però tot i així també
hem fet un parell d’excursions per aquestes
contrades que ens envolten! Primer vam fer un raid
cap a Sant Creu d’Horta (al costat del Sobirà) i a
mitjans de desembre vam anar cap a Can Torra, un
clàssic que mai falla (tot i que el que a vegades
falla són les pizzes que intentem fer allà!).

