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.

Calendari:
Castors/LLúdrigues
28: excursió de dia
2-3 de juny: excursió
LLops/Daines
2-3 de juny: excursió
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Rangers/Noies Guies
29 d'abril: excursió
19-20 maig: excursió
16-17 juny: excursió
Pioners/Caravel.les
14-15 d’abril: excursió
23-27 d'abril: setmana
del cigró
19-20 de maig: excursió
2-3 de juny: excursió

TRUC:
5-6de maig : excursió
Agrupament:
12-13 de maig: Aplec Santa
Bàrbara
26 de maig
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ràngers / noies guies

CASTORS / LLÚDRIGUES
Hola, caueros!
Durant aquest trimestre n’hem viscut de tots colors. Hem
fet un munt de tallers i gimcanes, hem anat d’excursió
amb bicicleta fins a Sant Justí Pastor, ens han fet una
tarda de cau les noies truc, hem anat d’excursió amb TOT
l’Agrupament d’Anglès amb l’Agrupament de Cassà (QUE
MACOS QUE SÓN!!), hem...
Ha estat un trimestre mogut pels Castors i les Llúdrigues.
Hem intentat fer i respectar les decisions dels nostres
“Guardaespatlles: els nostres Castors i Llúdrigues guardians!!” i hem treballat més en equip. També
hem fet
i dividit els Escamots; que us preguntareu,
què són els Escamots?
Doncs
bé, els Escamots són
petits
grups de treball, en
aquest cas, dos, que els
fem
servir quan s’han de fer
activitats, decidir coses o
simplement per cuinar, ja
que dins de cada Escamot
cada un de nosaltres juguem
un rol diferent.

decidit que volem fer el nostre Cau més nostre; per això,
hem decidit decorar-lo i pintar-lo a la nostra manera. Ja
hem començat. Hem dibuixat un plànol del nostre cau
amb totes les parets (i també la porta) que volem pintar i
hem decidit els colors i els dibuixos que hi volem posar.
Ara, ja s’acosta l’últim trimestre, i tenim pensat fer un
munt de coses, tenim molta feina per fer. Hem d’anar
d’excursió, hem de pujar a Santa Bàrbara, hem de pintar
el cau, hem de començar a parlar de campaments d’estiu
(que en tenim moltes ganes), hem de...
Ja ho veieu... d’activitats en tenim
moltes, però de temps... molt
poquet. Haurem d’inventar una
màquina del temps.
Molt bones vacances, i fins a la
pròxima!!!!

Una altra cosa molt important
d’aquest trimestre és que JA
TENI PROJECTE DE CURS!! Hem

LLOPS / DAINES
Aquest Trimestre els Llops i Daines hem pintat i hem arreglat el
nostre Cau!!!
Durant el primer trimestre entre tots vam fer els esborranys de com
volíem decorar el nostre Cau, ja que feia molts anys que no es
pintava, i volíem aprofitar per pintar-lo. Després d’elaborar diferents
esbossos, els quals eren tots fantàstics, vam aprovar el disseny
definitiu del nostre Cau!
El primer dia, els nostres Caps van anar a comprar molts litres de
pintura, pinzells, rodets i vàries coses que necessitàvem per poder
pintar el Cau! Quan vam arribar al Cau, ja hi havien papers de diari
a les parets, i tot estava apunt per poder-ho pintar!
En teníem moltes ganes, ja que portàvem molts dies insistint als
nostres Caps que volíem pintar-lo, però sempre ens feien esperar,
pensàvem que al final no pintaríem.
Aquell dia, abans de començar, els Caps ens van fer una
explicació i
ens van ensenyar com pintar una
paret, ja que nosaltres mai havíem
pintat una paret i no sabíem com es
feia. Així que, primer amb pintura
blanca, en petits grups, vam
començar a pintar les parets de
blanc per tapar el color que hi
havia abans!
Un cop es va assecar la pintura
blanca, vam fer dues capes del
color definitiu, ja que la paret
no podia quedar blanca... De
seguida estaria bruta!

Poc a poc vam anar acabant de pintar i un cop la pintura estava
seca, mentre alguns posàvem les mans a les columnes, d’altres
vam anar a demanar ajuda als R/NG per tal que ens ajudessin
a fer els dibuixos del Foulard i de la Flor de Llis a la paret!
Quan ja ho vam tenir tot enllestit, quedava el pitjor, el que a
ningú li agrada: netejar! El terra estava una mica brut, però poc
a poc va anar quedant net, i ara quasi brilla!!!
Tot i així, ens vam trobar amb dos petits problemes; mentre
pintàvem es van fondre vàries bombetes, però per sort, ja ho
tenim solucionat, vam comprar bombetes de baix consum, i
d’aquest manera col·laborem amb el medi ambient!!
L'altre problema era que volíem una cortina a les finestres
perquè algun cop, quan volem mirar una pel·lícula a la pantalla
que vam pintar (amb marc i tot!!) la llum del sol ens molestava i
què vam fer? Vam posar fil a l'agulla i al cap d'uns dies vam
arribar al Cau i els Caps ja ens havien col·locat la cortina!! És de
color verd, com el foulard!
A part de totes aquestes activitats que em realitzat en el Cau, vam
fer una excursió a Figueres i
ens vam quedar a dormir al
Cau de Sant Pere. Ens ho
vam passar genial! La gent
de Sant Pere ens van tractar
molt i molt bé, i vam fer
moltes activitat, no vam tenir
temps a avorrir-nos!!
Una abraçada, i fins la
propera!!!

Hola familia,
Aquest trimestre el calendari dels ràngers i noies guia ha
estat molt atapaït!! Vam començar el trimestre acabant de
pintar el cau, esteu tots invitats a veure la nostra obra
mestra. Al cap de res ja estavem posats en fer la disferssa
per carnestoltes, però no ens va faltar temps per fer una
gran competició on els nens havien d’exprimir les seves
habilitats. Al març vam assistir a la gran trobada de Sant
Benito High School on vam coneixer 3 agrupaments de la
nostra Demarcació, Girona. Per aquelles dates vam pensar en
incloure aquests 3 agrupaments en el nostre projecte.
Seguidament vam fer l’excursió anual de la Diada del
Pensament amb
l’agrupament La
Claca de Cassà.
Ara mateix ens
estem preparant
els campaments
de setmana
santa, que anirem
a fer una ruta
pels voltants dels
pantants, passant
per Rupit i

Tavertet. Aquesta excursió serà la que tancarà aquest segon
trimestre del cau però aixó no s’acaba aquí perquè el tercer
trimestre estarà ple d’emocions i noves experiències com el
gran projecte al maig. Un campionat d’escuts entre els
ràngers i noies guia dels agrupaments que hem anat coneixent al llarg de l’any!!

PIONERS / CARAVEL·LES
Bones a tots, els pollastres us saluden!
Pels Pioners i Caravel·les aquest trimestre ha estat força
tranquil·let, però això no vol dir que no hàgim fet coses!
Vam començar el gener fent sessió de cinema al nostre
enyorat cau de la Creu Roja, ja que a l’actual on “vivim”
no disposàvem de prou espai per la projecció. Allà vam
gaudir d’una vídeo-tarda sense passar gens de gana
gràcies a uns quants paquets de crispetes i
un microones que treia fum de tant rodar...!
Aquest trimestre, degut a diverses raons, i
com que dos dels caps –l’Eloi i en Jordi- han
hagut de marxar uns quants caps de
setmana per fer Formiga 2, no hem pogut
fer cap sortida d’unitat, però sí que vam
poder passar un cap de setmana tot
l’Agrupament fent un intercanvi amb l’AEiG
La Claca, de Cassà de la Selva, tot celebrant
la diada del pensament, així com vam poder
disfressar-nos tots plegats de SúperPollastres per ballar amb tot el poble a la
rua de Carnestoltes!
Finalment, només dir-vos que tenim entre
mans, i en bon camí, la preparació d’una
mega-setmana del cigró, que si no hi ha res
de nou farem del 23 al 27 d’abril, ja amb les

piles carregades de Setmana Santa i apunt per fer un
bon piló de coses, entre elles començar a fotre-li canya
amb el projecte!
Un petó ben
escolta a totes i a
tots!

