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TRUC
Aquest últim trimestre les TRUC, a més de continuar i finalitzar el nostre projecte, construir un joc de preguntes i proves
del CAU d’Anglès, vam anar a la Clarotada. Va ser una trobada de trucs de les tres organitzacions escoltes que hi ha a
Catalunya: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Acció Escolta i Escoltes Catalans. Allà vam realitzar varies activitats;
un raid, una vetllada amb concert i la construcció d’un tallafoc amb l’ajuda de bombers professionals.
Després d'anar a La Clarotada no ens vàrem tornar a veure fins a campaments. Aquest any campaments conjunts a
Saldes, al camp "La Canaleta" on varem passar 8 dies amb tot l'agrupament. Els trucs varem agafar les motxilles el
dissabte per anar a muntar el campament, juntament amb els caps i els P/C i R/NG que ja eren al camp després de la
ruta que varen fer. L'eix d'animació que ens va acompanyar aquest any consistia en un grup de civilitzacions (maies,
samurais, almogàvers, vikings i grecs) que havien de guanyar-se la gratitud dels Déus. Així doncs, cada dia hi havia
alguna activitat com ara la gimcana o la guerra de cançons, on cada civilització es vestia amb els seus vestits tradicionals i sortia a guanyar!
Aquest any va tenir l'honor de ser la nostra banda sonora la cançó "Mama Luba" de Serebro, cada dia al matí ens
aixecàvem amb aquest dolç despertador!
A mitja setmana els Truc varem pujar al Pedraforca juntament amb la Berta Arpa. Un cop vam ser al refugi Lluís Estasen
vam decidir pujar un tros més i fer nit a mig camí. Tot i que la nit vas ser una mica mogudeta perquè alguna cosa ens
va fer mal, a les cinc de la matinada ja estàvem d'en-peus per acabar de fer el cim. Va ser força dur perquè entre que
no ens trobàvem gaire bé, anàvem carregats amb les motxilles i havíem enganxat una onada de calor, vam suar molt
per arribar al punt més alt del Pedraforca. Però el que compta és que vam arribar molt satisfets i orgullosos. Llavors
varem baixar per la tartera, que va ser molt divertit, i ja vam arribar al campament a l'hora de dinar.
Aquests campaments han set
especials, com molts d'altres,
però amb la diferència que
ens sentíem una mica nostàlgiques, ja que era el nostre
últim any com a "nenes".
Però tot i això ja estem
preparant el aquest curs que
vé amb molta energia i amb
moltes ganes d'experiències
noves.

a EiG anglès
sm
Agrupament Escolta i Guia

+ informació sobre l actualitat del cau la trobareu a la nostra web

Sant Miquel d’Anglès

www.cauangles.cat

3r Trimestre Curs 2011/12

a EiG sanm
glès
Agrupament Escolta i Guia

Sant Miquel d’Anglès

ràngers / noies guies

CASTORS / LLÚDRIGUES
Ja hem acabat el curs!!!! Durant aquest tercer trimestre els
Castors i les Llúdrigues hem fet una mà de coses, però la més
important és que hem acabat el nostre projecte de curs: pintar i
personalitzar una paret del cau.
Majoritàriament hem dedicat aquesta última etapa del curs a
acabar de dissenyar, personalitzar i finalment pintar una paret
interior del cau i la nostra porta d’entrada. Després de molts caps
de setmana embrutint-nos la roba de pintura de tots els colors
possibles, de quedar amb les mans i els cabells plens de grumolls
de pintura resseca i de treballar i treballar i pintar
sense parar, per fi, la última setmana, abans de
començar les vacances i de marxar de campaments, vàrem poder inaugurar el NOSTRE cau.

Per a molts de nosaltres era la primera vegada que hi pujàvem,
però ho vàrem poder superar amb un gran rècord de temps.
Finalment, durant la segona setmana d’agost vàrem anar de
CAMPAMENTS amb tot l’agrupament. Vam passar 8 dies fantàstics al peu del Pedraforca envoltats de natura i bon rotllo en tot
moment. Tallers, jocs, activitats de nit, vetllades, cançons,
caminades, gorgues, aigua congelada, i molt més són alguns dels
moments viscuts durant aquesta setmana tan emotiva i especial
que hem viscut.
Des de l’equip de caps
de Castors i Llúdrigues
(Clàudia,
Marcel
i
Robert) ens agradaria
dir que aquest ha estat
un gran any al vostre
costat, Castors i Llúdrigues, i que continueu
sempre tan enèrgics i
riallers.

La veritat és que els caps i tots els Castors i les
Llúdrigues estem molt orgullosos de la feina feta i
del resultat que n’ha sortit. Hem sabut treballar en
equip i repartir-nos en tot moment les feines que
s’havien de realitzar.
De totes maneres, el projecte no ha estat la única
cosa que hem fet durant aquest tercer trimestre. A
part de tallers i jocs setmanals també vàrem anar
d’excursió a Santa Bàrbara amb tot l’agrupament.

MOLTES GRÀCIES I
FINS L’ANY QUE VE

LLOPS / DAINES
Els Llops i Daines vam marxar més tard de Campaments que les altres
branques de l’agrupament, però això no vol dir que no ens ho
passéssim tant bé com la resta!! Val a dir que la primera nit, els grans
es van enfadar una mica amb nosaltres perquè a la nit no els vam
deixar dormir gaire, ja que no vam parar de fer-ne de les nostres!

plegats a la Plaça Sant Pere. Els caps de Berga van venir a desitjar-nos
una bona nit, llavors els hi vam donar un foulard d'Anglès firmat per
tots nosaltres!!

Com bé sabeu, tots estàvem dividits en diverses civilitzacions, uns
eren Samurais, altres Maies, Grecs, Vickins i Almogàvers. Cadascú de
nosaltres estava en una civilització diferent i totes les edats estaven
barrejades. Cada dia al camp fèiem diferents activitats per aconseguir
ser la millor civilització, en algunes aconseguíem més puntuació que
en d’altres, fèiem tot el que podíem, per això el nostre lema és TANT
COM PUC!

Amb un tancar i obrir d'ulls ja érem dissabte, l'última nit! Després de
sopar, vam veure que els Caps ens tenien preparat un aperitiu molt i
molt bo! De fons sonava música i semblava una festa!!! Diumenge al
matí ens vam aixecar i vam haver de plegar les tendes de les resta
d’unitats, mentre ells feien altres feines que nosaltres no podíem fer.
Al mig dia, els pares van anar arribant per dinar amb nosaltres. Vam
fer una hora dels adéus multitudinària, la qual cosa significava la fi
dels Campaments.

No ens en varem adonar i de cop va arribar dimecres, el dia que hi
havia una excursió programada fora del camp. A dalt del mirador ens
esperava un autocar per anar direcció Berga. Al arribar a la ciutat, dos
Caps del Cau de Berga ens esperaven per acompanyar-nos fins al seu
Cau, tot passant per la famosa plaça Sant Pere que és on es fa la
Patum; eren l'Arnau i la Vane. Ens van dir que després de dinar
vindrien a buscar-nos per fer tots junts una descoberta de Berga,
nosaltres havíem de parar molt les orelles, ja que teníem un
qüestionari per emplenar! Vam visitar tot Berga, i val a dir que ens va
agradar molt i molt!! Ens van explicar moltes coses sobre la Patum, la
seva festa que és Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Al
acabar la descoberta, vam visitar una exposició sobre el circ, una
sobre animals i també varem visitar la Casa de la Patum, on vam
conèixer totes les comparses d'aquesta festa. Al vespre vam sopar tots

L'endemà, ens tornava a esperar aquell bus tant i tant xulo amb aire
condicionat per dur-nos de nou al camp amb la resta d'unitats. .

Esperem que hagueu passat un molt bon estiu i que tingueu tantes
ganes
com
nosaltres
de
tornar
a
arrancar de nou
un altre curs.
Fiiiiiiiiiins molt
aviat,
Els vostres caps

I sembla que era ahir que tornàvem de Campaments... I ja fa més
d’un mes! Els R/NG estem molt contents, i sobretot ho estem de la
ruta d’aproximació al camp que ens va durar quatre dies, partint
de Berga.
Abans dels Campaments i que s’acabés el curs vam fer unes
quantes excursions, com de costum, i en una d’elles vam anar amb
bicicleta fins a Cogolls! Cal dir que va ser la sortida més accidentada de tot el curs, però per sort van ser lesions poc importants.
Aquest cap de setmana ens van deixar l’Estació d’Amer per
passar-hi la nit, i l’endemà ja li fotíem canya a les cames per
plantar-nos de nou a casa.
En aquesta excursió els caps van fer un regal a tots els nois i noies
(i a ells mateixos!) per agrair la feina ben feta durant tot el nostre
projecte (que el Campionat d’Escuts va porta feina, eh!): Una
samarreta tècnica blava amb el nom escrit a darrere i les inicials
R/NG.
I anem al gra... Els Campaments a Feners!
Com dèiem, vam començar els nostres Campaments particulars
quatre dies abans dels “oficials”; el dijous ben aviat vam agafar un
autocar i ens va plantar a Berga.
Des d’allà vam anar fent ruta per plantar-nos a Feners el
diumenge. Durant la ruta vam banyar-nos en unes gorgues
guapíssimes, vam fer rentada de roba general, vam fer bivac,
vam cantar moltíssim, vam fer unes caminades i unes pujades
molt sèries,...!
Però malgrat el cansament no ens va faltar energia cap dia, i fins
i tot vam caminar en un dia el que teníem planejat de fer-ho
amb dos!

I ja era diumenge a les 10 del matí que ens plantàvem al camp de
Feners... I allà hi vam trobar els P/C ben baldats!
Ara bé, la major fita que vam aconseguir els R/NG en aquests
Campaments va ser... Fer el cim del PEDRAFORCA!
Contra tot pronòstic vam decidir d’enfilar-nos cap als peus de la
Tartera del Pedraforca per fer-hi nit i l’endemà, ben d’hora, atacar
el cim.
I sí, dit i fet! Quan vam trobar un lloc “còmode” per fer-hi nit (vam
dormir sobre les pedres, literalment!) vam descansar una bona
estona i a la nit vam fer una cosa molt especial... Mentre el sol
s’amagava per darrere l’enforcadura, i enmig del silenci d’aquell
llamp de muntanya, vam fer la Promesa.
L’endemà a quarts de 6 ja sonava el despertador, i a algun quart
de 7 ja teníem les motxilles a l’esquena per afrontar la gran
pujada.
I.. A quarts de 10 ja érem al punt més alt del Massís del Pedraforca!
Tots estàvem baldats però orgullosíssims d’haver aconseguit fer el
cim! I no podíem baixar sense fer-nos una foto amb l’estelada de
l’Helena, perquè no va poder venir als Campaments, però la seva
estelada va fer cim amb nosaltres!
Aprofitem per felicitar a tots els Ràngers i Noies Guia, perquè
realment va ser una pujada dura i tothom va aguantar com uns
campions i campiones. Estem molt orgullosos de vosaltres!
Només ens queda desitjar-vos un gran nou any al cau, amb moltes
excursions, moltes bogeries i sobretot amb molts somriures!
Sònia, Carles i Helena.

PIONERS / CARAVEL·LES
Ei, ei! Bona gent de les contrades d’aquest poble!
El curs s’acaba, i amb això n’arriba un altre... Un altre ben
carregat dels records del que hem passat els Pioners i
Caravel·les d’aquest any. Però el que més recent tenim entre
aquesta mà d’experiències són la ruta i els campaments
conjunts que hem viscut tots i totes plegades aquest estiu, pels
volts del Berguedà. Vam començar la ruta a Bagà, passant per
diferents refugis del Parc Natural del Cadí Moixeró (el de Sant
Jordi, el de Gresolet,...) i arribant a Saldes el segon dia de ruta.
Del mateix poble de Saldes, on vam passar un dia de descans i
vam aprofitar per comprar provisions, vam sortir direcció al
Refugi Lluís Estasen. Allà vam passar la nit i l’endemà, molt
d’hora, vam enfilar el camí cap al cim culminant de la ruta, el
Pedraforca! Quin ascens, i quines vistes! Més que
espectaculars... Un cop vam haver gaudit de la baixada, vam
tornar cap a Saldes i d’allà cap a Feners, un petit nucli al costat
del qual hi trobaríem el terreny d’acampada on començaríem
els campaments conjunts dos dies després... En fi, quin rotllo
que us hem fotut, eh! Deveu haver quedat ben baldats! No us
expliquem els conjunts perquè necessitaríem tres fulls més!
Només dir-vos que tot i ser els grans i més carcants, vam

passar-ho bé, i tant...!

Esperem
començar el
curs amb tanta
força com l’hem
acabat, i acabar
acumulant tants
o més records
com hem fet
aquest curs!

Fins sempre, i
sempre apunt,
pollastres!

