MIQUELET
Maig de 2010

EL JOC DELS ESCUTS I
L’ESCOLTISME
JOC TÍPICAMENT ANGLESENC

Hi havia una vegada en un
poble de la Selva un
agrupament escolta que tenia
un joc curiós. Agressiu a
primer cop d’ull, perquè això
de llançar-se pilotes uns
contra els altres per matarse... Home, pacífic no ho
sembla pas...
Però a poc a poc vas
descobrint que aquesta
primera impressió que un en
treu no és del tot encertada, i
que aquest joc d'agressiu
només en té l'aparença,
perquè té un rerefons molt
educatiu i no podria, sinó, un

agrupament escolta

sempre possible. No és

haver-lo inventat. Si

qüestió de protagonismes,

cadascú va a les

sinó d’aportar tots pels altres

seves, aquest equip té les

el bo i millor per assolir el

hores bastants contades. Tots

nostre objectiu.

ben morts! Però si treballen
en equip, sabent-se protegir
entre ells, desplaçant-se amb
odre dins el quadrant i jugant
amb certa lògica, aquest
equip pot fer autèntiques
jugades mestre!
I això, us preguntareu, què
educa? Doncs ens ensenya a
no pensar en un mateix, sinó
a pensar que tots formem part
d'un grup, on tots som

I aquesta sal de la sopa fa que
el joc dels escuts tingui un
gust que un cop l’has tastat....
Vulguis repetir i repetir...
Perquè un s’ho passa bé amb
un mateix i amb els altres.
I dintre seu sap que no és
imprescindible, sinó
necessari, com els altres, per
poder fer una nova gran
partida.

entre tots, tot ho podem fer

d’agost i els pioners i les caravel·les marxen

Miquelet, de fet a les mans no, el tenim a

del 30 de juliol al 10 d'agost al camp Red

les nostres pantalles. Els caps hem decidit

Rose 2010, que ja ens van explicar al

que aquest número -i els següents- seran de passat número. Però, per acabar aquest
forma digital per tal de no malgastar paper. curs de l'agrupament, els caps estem
preparant un petita festa final que

Ja es va acostant el final de curs i totes les

importants i no podem
prescindir de ningú. Perquè

Ja tenim a les mans el segon número del

Mn. Sebastià

coincidirà amb la revetlla de Sant Joan,

unitats ja estem preparant els campaments

farem un fogueró al passeig de la FEVE i un

d'estiu, els Llops i les Daines marxen del 8

sopar per a tots i totes.
d'agost al 15
Us seguirem informant!
d'agost a
Riudaura, els
ràngers i les
noies guies
marxen del 8
al 15
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LLOPS / DAINES
Ha passat bona part del curs, i els llops i
daines hem fet ja bastants coses. A principis de
febrer vam anar d’excursió a Can Torra, on
ens ho vam passar d’allò més bé. Entre
d’altres, volem destacar que ja hem realitzat el
projecte que teníem de fa temps en ment: la
taula de Santa Bàrbara. Després d’una quants
imprevistos i tot a punt, el primer cap de
setmana de maig vam anar a col·locar-la al
final de la drecera on fins fa poc temps hi

RANGERS / NOIES GUIES
havia l’antiga taula, amb l’ajuda d’alguns
pares. Cal dir que ens va quedar molt bé, i ara
només en queda esperar unes setmanes per
poder pintar-la, ja que la fusta de castanyer de
què està feta encara és una mica verda. Des
d’aquí volem agrair la inestimable feina d’en
Josep Boix, sense la qual no podríem haver fet
realitat el projecte.
Ja sabem també a on anirem de campaments!
A Riudaura, prop d’Olot, en un camp
anomenat l’Horta de Plana. Marxarem del 8 al
15 d’agost, i esperem passar-nos-ho molt bé!
Abans d’acabar el curs, però, tenim previst
encara fer algunes coses, entre aquestes una
excursió i finalitzar el projecte de la taula, que
ja tenim ganes de celebrar!
Gràcies a tots!

PIONERS / CARAVEL·LES

Des del passat escrit al Miquelet els Pioners i
Caravel·les hem estat molt ocupats, esperem com tots vosaltres. Primer de tot vam marxar
a Can Torra a fer el primer concurs internacional de pizzes. Vam poder fer -no degustar
perquè va fallar la logística- pizzes de tot
el món: Itàlia, Brasil, Anglaterra, ... tot
plegat una bona experiència o no?
Uns dies més tard vam marxar
d'intercanvi amb P/C dels agrupaments
de Salt, Sant Narcís de Girona i Vista
Alegre de Girona. Anàvem a la festa
major de Sant Focat. La festa major va
començar amb un raid per grups tots
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El passat 1 de maig els ràngers i noies guies vam
acabar el nostre projecte. Aquest any el projecte
escollit va ser fer una plantada d’arbres.

entretenir tot el matí (si la voleu passar a veure,
creiem que estarà allà per molt temps). Per sort
ens va aparèixer un tècnic d’imprevist que ens va
donar un cop de mà. Gràcies als consells i l’ajuda
d’en Quintana vam poder finalitzar la plantada i
anar-ho a celebrar amb un bon dinar de Festa.

Primerament voliem fer una plantada popular a on
tothom qui ho volgués pogués plantar un arbre.
Però després de llargues negociacions amb
l’ajuntament i fer-los entendre que només voliem
plantar arbres, va finalitzar amb una plantada en
més petit comitè.

Diuen que plantar un arbre és una de les coses a
fer abans de morir. Els ràngers i noies guies ja ho
hem fet, però no perquè ens volguem morir, sinò
que estem disposats
a viure intensament.

La plantada va començar al patí del centre de dia
el divendres a la tarda a on els primers valents van
cabar a pic i pala els primers forats. De mica en
mica es van anar afegint la resta. Era un anar i
venir de ràngers i guies que convinàven activitats
extraescolars amb fer un forat prou gros com per
plantar les moreres que haviem comprat.

També informar que
si no hi ha cap
impediment,
sortirem de
campament
aproximadament
del 8 al 15 d’agost.

Ens vam quedar a dormir al cau per recuperar
forces i poder tornar a la feina de bon matí, tot i
això el dissabte les forces ja flaquejaven i el ritme
de cavar no va ser el mateix, a més s’ha d’afegir la
dificultat de treure una pedre enorme que ens va

En tindreu més
informació.

barrejats dels diferents agrupaments. Un cop a dalt, i quan ja tots els grups havien arribat,
vam celebrar una gimcana com a tantes festes majors, no? A la nit cada grup de raid va
preparar una dansa / actuació i vam anar a dormir. L'endemà al matí els caps ens van
sorprendre amb que ens havíem de matar el nostre propi dinar, i ens vam posar mans a les
obres i vam cuinar un dinar de festa major que
estava per llepar-se'n els dits.
També durant aquest dies hem estat fent diners
per als nostres campaments internacionals, ja
us en vam parlar al passat número. Hem venut
roses el dia de Sant Jordi i hem organitzat el
tercer campionat mundial d'escuts!
Els Pioners i les Caravel·les us seguirem
informant de tot el que anem fent!

[3]

