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EDITORIAL
Albert P, Aina, Miquel Y i Albert C.

Ja tenim aquí una nova edició de la Kock’s. Algunes persones us preguntareu què és això de ůĂ
<ŽĐŬ͛Ɛ: la idea és donar-vos una revista trimestral on expliquem una mica les sensacions o
esdeveniments que s’han dut a terme al Cau durant tot el trimestre. La realitzem les unitats
amb l’ajuda d’aquelles persones que vulguin escriure articles d’opinió, proposar receptes o,
fins i tot, enviar-nos fotografies. Una revista que edició rere edició ens fa molta il·lusió
imprimir, conservant la seva escènica, i en la que posem totes les ganes i amor que podem.
Dit això us presentem el nou equip de Kock’s: l’Aina, el Miquel Yabar, l’Albert Prades i l’Albert
Carles. Aquest equip ens encarregarem d’ajuntar tot el contingut de cada edició, maquetar la
revista i imprimir-la perquè us arribi a temps. Estem totalment oberts a nous continguts o
idees i a rebre articles per publicar.
Aquesta Kock’s ve marcada per la situació que viu Catalunya durant les setmanes prèvies a
Passos. Ja des dels últims Caus de l’any passat, Passos estava planificat per fer-se el dia 1
d’octubre però després de preguntar-vos-ho i reflexionar sobre quğ podia passar durant
aquella jornada, es va decidir començar el curs més tard. questa edició de la revista ha
vingut marcada per tots aquests esdeveniments i, per tot això, ens agradaria compartir unes
reflexions.
El conjunt de Consell, juntament amb Escoltes Catalans, rebutja fermament la
desproporcionada violència exercida per l’Estat per reprimir el dret a vot, un dret essencial en
qualsevol democràcia. Hem compartit i fet publicitat a totes les publicacions realitzades des de
les xarxes socials d’Escoltes Catalans que es posicionaven a favor de la democràcia i de la
llibertat d’expressió. I estem molt orgulloses d’haver defensat, a títol personal, espais públics i
privats per exercir aquests drets. Donem també les gràcies al nostre espai de Cau, el Foment
Martinenc, per habilitar un col·legi electoral d’emergència.
Dit tot això ens acomiadem, esperant que us agradi la revista i desitjant que aquest trimestre
tingui un molt bon començament!

Foto: Sira Esclasans
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ARTICLE FOLLETS antics
Ohhh...ja s’acaba aquest any... sembla mentida, fa res començàvem el

curs amb

noves, descobrint el món del

vam rebre unes

mig de la

d’algú misteriós que volia construir

, però entre tots i totes vam

aconseguir

de

, més endavant

al

amb ell i vam

el malvat que volia fer aquestes coses . Vam marxar

de primavera, i el tercer trimestre, hem

cultures arreu del

per moltes

, sorpresa nostra va ser quan a campaments

vam seguir viatjant amb el

i resolent dubtes al

més també ens ho vam passar d’allò més bé i vam
molts moments.

Per cert...sabeu que la

, el

, la

.A

molt i viure

, la

, el

i la
ja passen a
?? Ha passat volant! Les
trobarem a faltar però segur que els hi anirà d’allò millor! Molta sort!
Albert, Martina, Sira, Ivan, Roser, Nil i Aina
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ARTICLE FOLLETS nous
Hola penya!!!!!! Som els

nous caps de follets d’aquest

súper curs!!! I hem travessat un laberint sencer per
arribar fins aquí! Tenim moltíssimes ganes de

començar, però primer acomiadem als follets que passen a llops:
Gina, Mateu, Maria, Martina, Nacho i Laia! Esperem que us
vagi moooooolt molt bé, que sigueu molt salvatges i que visqueu un munt
de noves aventures!!

També esperem poder rebre molts follets nous
aquest any i ser molts més perquè… quants més serem,
més riurem i més xarinola farem!!
Ajudeu als nous caps que venen de Klan, Pioners i Follets
(el Nil s’havia perdut jeje) a arribar fins als follets!!!!

Marc, Albert P, Nil i Júlia

ARTICLE llops antics
Hola família TerraNovil els LLOPS ja tornem a ser aquí!!!!!!!!!
Després d’uns campaments intensos amb Jaume I del Coll amb les mil i una històries
per explicar em decidit fer un recull:
- Vam preparar una activitat de por als caps
- Vam fer una excursió a un Castell i a la tornada ens vam perdre
- El raid va ser diferent, els caps van marxar del terreny i nosaltres ens vam quedar
- Ens vam banyar als diferents gorgs que hi havien just al costat del terreny
En definitiva uns grans campes!!!!!!!!!!!!!!!!! LLOPS LLOPS LLOPS!!!!!!!

Esperem que hagueu passat bon estiu i ara tingueu moltíssimes forces per tornar a
començar el curs
Aprofitem per acomiadar al Bru, a la Laia i a la Martina en la seva nova etapa a
Raiers!!!!!!!!!
US ESTIMEM MOLT
CAPS DE LLOPS
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ARTICLE llops nous
,ŽůĂŚŽůĂĂĂĂ͊͊
^ĞŐƵƌ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚ ĞůƐ ƉĂƐƐŽƐ ŚĞƵ ĞƐƚĂƚ ŵŽŽŽŽŽůƚ ĂƚĞŶƚƐ ƉĞƌž ƉĞƌ Ɛŝ ĚĞ ĐĂƐ ƵƐ ŚŽ
ƌĞĐŽƌĚĞŵ͕ƐŽŵů͛Ivan͕ůĂCèlia͕ů͛Aitor͕ů͛AlbertŝůĂSira͕ĞůƐŶŽƵƐĐĂƉƐĚĞ>ůŽƉƐŝǀŽůĞŵ
ŝŶĨŽƌŵĂƌĂƚŽƚƐĞůƐŶĞŶƐ;ĞůƐƋƵĞŚĂŶƉƵũĂƚĚĞĨŽůůĞƚƐ͕ĞůƐƋƵĞǀĞŶĞŶŶŽƵƐŝĞůƐƋƵĞĞƐ
ƋƵĞĚĞŶƵŶĂůƚƌĞĂŶǇͿƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐĞƌăƵŶĐƵƌƐƉůĞĚĞĐĂƵƐ͕ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐŝĂǀĞŶƚƵƌĞƐŵŽŽůƚ
ĞŵŽĐŝŽŶĂŶƚƐ͕ĨĂƌĞŵŵŽůƚĞƐĐŽƐĞƚĞƐŝŚŽƉĂƐƐĂƌĞŵƐƵƉĞƌƐƵƉĞƌďĠ͊͊͊͊͊
WĞƌĐŽŵĞŶĕĂƌĂĚŝǀĞƌƚŝƌͲŶŽƐ͕ĞŶĚĞǀŝŶĂƌĞƵƋƵğĠƐĂƋƵĞƐƚĚŝďƵŝǆ͍͍

MOOOLTS PETONETS I ABRAÇADES LLOPILS
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ARTICLE raiers antics
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ARTICLE raiers nous
7HQLPPROWtVVLPHVJDQHVG¶DQXQFLDU-vos que aquest serà un curs ple
G¶DYHQWXUHVLVRUSUHVHV
3ULPHUGHWRWHQVYROGUtHPDFRPLDGDUGHO¶(YDLGHOD%HUWDGHVLWMDQW-los molt
bon any a Pioners.
De totes maneres, no tot son comiats, donem la benvinguda a la Laia, la
Martina i el Bru a la unitat de Raiers.
8QGHOV³ERPED]RV´G¶DTXHVWDQ\pVTXHSDUWLFLSHPDOD75(&ODWUREDGDGH
raiers que es fa cada 3 anys.
Esperem que tingueu moltes ganes de començar el curs, amb força i alegria!
La Martina, la Laura, el Pau i el Miquel ens en morim de ganes!
Ra Ra Raiers, Ra Ra Raiers...!
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article pioners antics

Ƹ,Ƹ,Ƹ

9ʋəȷʑʜMʋɠʣʦȼʑʁȩΔɔɪɗVʝSʋɠɍHʡXDGʝɠ
ʑQɡYʋəȯʑɠʦɚȷʑʜκȫɏHVʤȾɰɸȵHɡ

Ʈǖ1(Ǜ

%ɤՓȯʑɠFʝʛLVʣLʝQɡȼʑɠ
ʑQFʋʢȾHJʋɠQRɡȫɏȵHɡ
ʏLȯʑȾʑQWɡSɈԫɡȫɰOɡFʋʛSʋȷʑQWɡ
YɈȿʑɠʦQɈȯʑʖQDGɈ

,ȾHFʝUȫʑɤɰOɡPʝȷʑQWɡȫɏ3LʝȸʑUɡ"
(QɡYʋɚȿʑʢʧʖɠȼʑɠʤȾɰEɪɸOʋɠQRɡFʝə
ɈʔʢʦɞɔHVWʋɠPɼɸɢȩΔʑQʤȾɏɢԦɡʏʦUʋQɢ
DʡɂɰɸOɡʏȲHɡ
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article clan 1 antic

Ha estat un any preciós on hem compartit encara més i on hem descobert que al cau
tot és possible.
Aquest any ha estat clan, això vol dir que ha estat compartir, créixer, aprendre, ser
crítiques, gaudir i implicar-los.
Podria fer la llarga llista del què hem après, des de quantes webs d'ofertes de vols hi
ha fins a què vol dir clan. Però m'agradaria explicar-vos que les claneres van decidir
anar a Grècia per a conèixer de primera mà la situació de les refugiades.
Sense dubte, els deu dies de campaments han estat els que més ens han fet créixer.
Hem vist la veritat amb els nostres propis ulls i estem preparades per a canviar el
món.
Us convido a preguntar-los i parlar amb elles sobre l'experiència si voleu, però no
patiu que no es queda aquí ja que l'any que ve arriba clan 2 i farem cosetes que us
arribaran a totes.
Només em queda donar-los les gràcies a elles, per ser tan valentes, per fer-me viure
l'experiència de la meva vida, per ser tan autèntiques i per tot el que ens queda ara i
les ganes de passar un altre any aprenent, creixent i compartint.
Gràcies Anna, Marta i Lídia.
Gràcies City Plaza.
ήϜη
Atentament,
Malbi

article clan 1 nou
Hola caracoles,
Som la Marta i l’Albert presentant aquesta SOPA DE CLANETS.
Si trobeu totes les paraules, ja teniu els ingredients per un bon any.
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article clan 2 ANTIC
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article clan 2 NOU
Maaaaaaa frends!
Que truskus tornar-vos a veure.
#NoDramas sabem que comença la rutina, i això vol dir que... torna CLAN RESPONDE 2.0 el
consultori més truskus de tot Escoltes Catalans.
Ja us informarem de les nostres aventures,
Besis de fresi.

#meprecipitodeclan1
#mesuboaclan2
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REFLEXIONS EN VEU ALTA
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ENTREVISTA AL DESCONEGUT
Una unitat: Clan
Un color: Granate
Un número: 21
Un dia de la setmana: Dissabte
Un moment del dia: Vespre
Mar o muntanya: Muntanya
Un aliment: Pastanaga
Un adjectiu: Reﬂexiu
Una estació de l'any: Tardor
Una peça de vestir: Palestí
Una mania: Planiﬁcar el temps
Un cim: Pedraforca
Uns campes: Pirineus amb Clan1
Un lloc per conèixer: Nepal
Un mitjà de transport: Bici
Un animal: Pit roig
Una cançó: "Lisístrata" de Gata Cattana
Un joc de cau: Tres Foulards
Un llibre: "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez
Una pel·lícula: La Haine (El Odio)
Un tipus de música: Rap
Deﬁneix el cau: Espai on explotar la il.lusió de créixer com a persona

A LA KOCK’s 96 LA DESCONEGUDA
ERA la clara vaquer.
i aquest cop, sabeu qui és?
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TEMPS ERA TEMPS
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A LA KOCK’s 96
vam veure al
martí i al luca
de follets...

...SABEU QUI SÓN
AQUESTS?

RECEPTA DE CUINA
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Gaspatxo de pastanaga
Ingredients:
Per a la guarnició
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 culleradeta de gingebre ratllat
1 all petit
1 ceba petita
2 cullerades de vinagre de xerès
4 cullerades d'oli d'oliva
el suc d'1 taronja
40 g de pa torrat
sal
pebre

Per al gaspatxo
x
x
x
x

1 pastanaga
1 tomàquet vermell
1 tros de pebrot vermell
1 l de Caldo de Pastanaga

Preparació:
1.

Peleu i talleu les verdures.

2.

En una liquadora o robot de cuina, incorporeu el caldo de pastanaga, el tomàquet vermell, el pebrot
vermell, el gingebre, el suc de taronja, l'all, la ceba, la pastanaga, el pa, el vinagre i una mica de sal i pebre

3.

Afegiu-hi l'oli d'oliva i acabeu d'emulsionar el gaspatxo.

4.

Serviu-lo molt fred.

RACÓ LITERARI
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Ho sento molt...
De cap manera això pot ser una crònica asèptica, “una crònica de color”, que en diem, del que
va passar ahir. Jo també formo part dels esdeveniments. Jo també votava, jo també em vaig
quedar tot el matí i tota la tarda custodiant el meu col·legi, jo també aplaudia amb els ulls
enaiguats cada cop que sortia una àvia de votar, com els meus compatriotes (no puc
anomenar d’una manera més fraternal a aquests desconeguts amb qui tant vaig enraonar). A
mi també em van pegar; jo, com vostè, soc "ellos”. Els "ellos " de l'"a por ellos ". Que no em
vingui doncs ningú a dir el que vaig fer i el que no vaig fer. Vaig votar. Ni em vaig manifestar ni
em vaig mobilitzar. Vaig votar. I perquè jo votés hi ha persones ferides, algunes de molt greus,
que no sortiran a les teles de l’estat que diu que és meu. Vaig votar amb terribles dificultats,
perquè vèiem les imatges als mòbils (tots nosaltres, tota l’estona, mirant) de les càrregues
policials. La iaia ensangonada, la noia a qui li van trencar els dits un a un. Van venir a l’institut
del costat, no pas al nostre. De seguida va córrer la notícia. Tothom cap allà. “El que acollonia
més és com es preparaven per fer-nos mal”, diu una mare de la meva escola. Perquè
ensenyaven la porra de manera pausada i sibil·lina abans de fer-la servir. Quina por tan
concreta pensar que et poden rebentar un ull, que et poden deixar sense dents, que et poden
malmetre el fetge. Mai no hi penses quan veus pel·lícules. Mai pensaves que això et tocaria a
tu.
Vam ser molts, al meu col·legi electoral. De tant en tant dúiem menjar a la parella de mossos
que vigilaven la carretera. De tant en tant ens estiràvem. Les senyores llegien llibres gruixuts.
Les urnes van arribar no se sap com. De cop, ja hi eren. Plors, aplaudiments. Joves activistes, a
la porta, ajudant, especulant, què farem demà? “Que ningú ens digui que hem fet
unaperformance! ”, adverteix un noi d’uns vint anys. “Hem votat. En unaperformance no et
peguen”.
Al bar del costat no paren de posar-nos gintònics i cerveses. Hem dinat aquí, alguns també hi
han dormit, estem cansats. Expliquem als nens això que estem fent. I mentrestant, paraules
dels uns i dels altres. L’un que lamenta el que ens han fet, perquè això “crea
independentistes”, com si el sentiment independentista no fos un sentiment legítim, sinó,
sempre, una reacció. Els altres, cínics, cínics, cínics, que diuen que la policia ha actuat amb
proporció. “Jo em pensava que això no ho tornaria a veure”, diuen els grans. “Per què tiren la
gent escales avall?”, pregunten els petits.
Ho sento, no puc ser objectiva, ni puc fer frases massa brillants avui. Hem votat, ha costat
molt, durant tot el dia ens han vingut glopades d’emoció, estem cansats.
Tanquem el col·legi. Més aplaudiments. Ara el recompte, que costarà molt. Ningú se’n va a
casa. Tothom s’abraça. Miro al voltant. Aquests són els meus compatriotes. Ho han aconseguit.
Som un sol poble. Som "ellos”. Surt en Rajoy per la tele. Diu que no hi ha hagut un referèndum.
Ningú xiula. El que se sent és una riallada salvatge, salvatge i irreversible.

Empar Moliné

ARTICLE D’OPINIÓ
Hola Terra-Nova:)
Avui hem quedat per dinar amb intenció de fer el famós article de la kock’s. La nostra realitat és que
som amics “de sempre”, portem molts anys al cau compartint molts moments i quan quedem per fer
una cosa així, passen aquestes coses. Us proposem que endevineu el diàleg o poseu el nom de la
persona que ho diu… a veure si ens coneixeu tant com pensàveu...
-Aquest moment de posar-te a escriure l’article fa una mica de pena eh…
-Molta, són molts anys! A més… per on comencem? Això de fer un article que resumeixi el pas pel
cau i a més sigui conjunt és molt difícil!
Intentarem que sigui una mica cronològic. Aquests són els records que ens venen al cap quan parlem
del cau.
-Va, comencem per Follets, alguna anècdota de quan éreu follets!
-Però si només ha estat follet el Victor! jajajajajajaja
-Va Victor, explica una anècdota de quan erets follet.
-Però si jo no me’n recordo de res, fa molts anys...
Segueix el dinar, aquest mètode per trencar el gel no ha funcionat.
Avui el Victor ha recordat que deixa el cau després de 17 anys
-17 anys????? Casi ets major d’edat al cau, Victor!
-Sandra, nosaltres quants en portem?
-No ho sé, quan érem petites portàvem el recompte anual i eren uns 12...
-Tia 15!! Com l’edat de les Raieres, max fort!
-Sí perquè jo en porto 14 i vaig entrar un any després que vosaltres.
-Marta, tu 13!
(Arriba la Pueyo amb el foulard posat, en els 11 anys que porta al cau no se’l ha tret ni per dormir. A
més, per dinar ha portat mandonguilles en un tupper, els altres ho hem cuinat tot conjuntament...
ningú entén perquè ha de ser la diferent, sumeu-li els macarrons blancs.)
Ara que deixem el cau, hem decidit que cada cap de setmana farem tot allò que no hem fet en
aquests últims anys de la nostra vida. La típica: quedar amb els amics, quedades de castells, fer
cursos d’anglès (ho posem perquè no se’ns acudeixen més coses a fer un dissabte a la tarda). Ara, el
que tenim claríssim és que per fi podrem anar de viatge cada cap de setmana! Ueee, tindrem temps
per conèixer món! El juliol lliure, semblava impensable… Bueno, pot ser caldrà combinar-ho amb la
feina, que això de fer-se gran té les seves coses...
Tindrem els caps de setmana lliures, sí, no tindrem reunions d’unitat, ni comissions, ni consell, ni
reunions d’escoltes, ni del procés. Però és cert que ara cada cop que amb el tren passem per Gualba
ens en recordarem d’aquella casa de colònies amb habitacions enormes, que la remodelàvem tota
per estar més juntes (altra cosa no, però la coeducació la teníem ben apresa!)
-Allà un gos em va devorar el tupper sencer!! (i d’aquí neix la meva por als gossos)
-Uala i Plànoles que tenia lliteres de tres?
-En serio? Jo no ho recordo... Si que us en recordeu de coses!!
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ARTICLE D’OPINIÓ
-Sí tia, jo de Planoles me’n recordo molt! Allà tots jugant al psicòleg...
-No me’n recordo d’anècdotes ara eh... estic super bloquejat! (ho diu mentre fa una cosa random
amb paperets que ha trobat per la taula, és la seva essència)
-Home jo si! Encara me’n recordo quan sent Raiers algú va arrencar un arbre... Després de tenir una
conversa que amb orgull ens felicitàvem perquè en aquesta excursió no havíem trencat coses i les
caps podien estar molt orgulloses!
-També hauríem de posar que ja podrem entrar sense problemes a les cases de colònies...
-Ja veus, les teníem totes vetades (o això ens deien les caps), no ens deixaven entrar perquè sempre
acabàvem fent malbé alguna cosa.
- I de la via ràpida us en recordeu? O vosaltres no la fèieu?
-Si! Bueno, ens la fèieu, ens agafàveu la motxilla i la tiràveu campo a través per no haver de
caminar... Així érem...
-Bua! I els dinars comunitaris del diumenge a les excursions? Sempre hi havia el típic ranci que
portava entrapà...
-Bueno, jo em deixava el tupper que menys m’agradava per compartir... apuntant maneres.
-Ostres, també ha de sortir quan la Pueyo li va sortir la font de pus per la cama...
-Ui si! Què tal Meri? Tu vas ser la que ho vas patir més.
-Home Laura, et va sortit molt de pus, em vaig despertar pensant que t’havies pixat... no m’ho podia
creure, estava tot el sac xop… i era pus!!! Èpic!
-De Menorca també hem de posar el doble raid!
Us expliquem... ens agradava taaaant fer raid i el fèiem taaaant malament que els caps ens
castigaven en fer-ne dos. Amb la mala sort que el segon no va sortir, el lloc on ens deien per dormir
estava protegit. Com tot Menorca, només amb dos càmpings en tota la illa. Ah! I també vam anar al
terreny de les tendes taronges, sí, allà on ha passat tot el cau! No serem menys...
-Com a cosa típica també podem posar el dial de Barcelona a Sant Cugat.
-Home, jo només ho he fet dos cops eh... com a nena i com a cap.
-Ostres sempre... mític, de fet també el vaig fer en el curs de monis.
-Si tio, em conec el camp de margarides de memòria.
-I al CosmoCaixa? Va haver-hi una temporada que hi anàvem molt.
-Bueno, és el gran recurs pels dissabtes de pluja.
-Ara, la mítica del nostre any de Raiers va ser un fabulós dissabte on els caps ens anaven dient llocs i
quan arribàvem ens en deien un altre, no els vam veure en tot el dissabte. Cap sentit pedagògic. A
les 19:30h ja érem a casa.
-No hem posat res dels gorgs! Ni de quan ens havíem de dutxar amb capgrossos!
-Ara som més... moderns! No anem a cap terreny sense vàters... on han quedat les letrines, el serrín i
el plàstic transparent per tapar-nos?
-Macagun la lala, quin fàstic que feia!
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ARTICLE D’OPINIÓ
El dinar va avançant, i cada vegada ens venen més records al cap però tots molt desordenats en el
temps...
-Us recordeu a Galícia com va ploure el dia del raid? Bueno, que estrany que en un raid plogui...
-Sí… sort que ens van deixar el poliesportiu al final aquella bona gent.
-Tots els campes els hem repetit com a caps.
-Uala… Nosaltres aquell any estàvem a Andalusia no, Meri?
-Sí, i jo també. Sempre passava un any abans que la meva generació, bueno fins a pioners… després
ja no vaig fer clan amb vosaltres.
-Doncs nen et vas perdre un fantàstic casal de setmana blanca, el nostre projecte… jejeje! Amb això
ens vam pagar el curs de monis.
-Bua Castán, recordes el nostre any de clan que vam estar contactant amb gent de les tres
associacions…
-Ja veus… i ara ja casi fusionats...
Mica en mica la conversa ja va evolucionant en quan érem caps, i és que si… hem anat creixent i ja
era moment d’aportar al cau tot allò que a nosaltres ens va aportar.
-Victor, recordes quan érem pioners que vam anar a fer de caps a l’estiu amb la Sandra?
-Ostres sí! Que joves que érem encara, allà a “los melocotoneros”, quantes coses ens quedaven per
aprendre com a caps.
-I vam anar al món de Harry Potter!
-Com aquest any a campaments de primavera, com ens agraden aquestes ambientacions tant
màgiques...
-Jo aquell any recordo que vam fer una del “merdibanana”, que bona va ser! Bua, us hem explicat
mai que els Llops van entrar el dia de raid per la finestra de la cuina a agafar menjar? jajajaja
boníssim!
-Deurien tenir gana, jajajaja, com nosaltres que al raid no ens donaven massa menjar.
-És que com molen eh les unitats més petites del cau, que pots fer ambientacions més fantàstiques...
-Bua, ja veus… que l’any següent vam fer campaments conjunts follets i llops, que havíem de cuinar i
menjar davant d’aquella caravana.
-Una mica surrealista va ser.
-Ostres que és veritat que tots els nens anaven disfressats de Disney, com es van currar les
disfresses… a mig sopar de gala es va tallar la llum jajajaj tot bé.
-Aquest va ser l’any que vam tornar a Menorca, no Pueyo?
-Sí… però aquesta vegada sense tenir una font a la cama. A més a més, vam caminar pel camí de
cavalls, no com quan érem raiers, que vam agafar més el bus que les cames.
-Jo l’any següent vaig tornar a portar follets, llàstima que no vam poder fer uns campaments més
llargs, van ser com uns mini-campes...
-Doncs nosaltres que portàvem pios Sandra, érem molts molts pioners…
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ARTICLE D’OPINIÓ
-Ja… que vam anar a Sardenya, i dormíem a algunes platges, que macos van ser aquells campaments
també…
-Nosaltres Galícia, seguint amb la mítica de repetir campaments… aquells si que van ser calcats.
-Buenu Sandra, igual que el següent any que vam anar a Euskadi, que vam passar per Donostia, que
ja hi havíem estat.
-Que xuus els paisatges aquells del Païs Basc i de França, però sort que vam dormir en frontons i
algun alberg perquè ens van caure algunes tempestes fortes fortes.
-Típic, típic, sempre ha de ploure algun dia de campaments, sinó no serien uns bons campes…
-Ei, jo aquell any només tenia tres nens, i al ser precaps (clan 2) l’any es va acabar ràpid per mi...
-Ostres que lluny queda ja quan vam fer la Murga a pioners, i després ruta per els Pirineus catalans.
-Ja, algunes pioneres els va tocar tornar a fer ruta per els Pirineus catalans, com vam caminar els
primers dies d’aquells campes, després ja a la platja.
-Jo vaig anar pujant i baixant.
-Jo ja porto tres anys a raiers, quants nens he vist passar.
-I aquest últim any hem compartit unitat, com quan vam anar de campes de follets eh Sandra!
-Els meus llops d’ara alguns ja passen a raiers…
-Què fort ehh! Si alguns els vaig portar jo com a follets…
-Sandra, les nostres Pioneres ara són caps!!! I quins caps..!
I així podríem seguir moltes més pàgines amb molts més records que ens han anat marcant, però no
us volem avorrir. Estem segures que vosaltres també teniu mil i una anècdotes del cau que
recordareu sempre i que aquests dinars els heu viscut o els viureu molts cops. Aquests anys al cau
han estat un plaer, un constant aprenentatge i creixement personal. Una peça important en el que
som i serem sempre. Gràcies a totes per ser part d'aquesta família tan i tan especial. A les famílies
que en el seu dia vau dipositar tota la vostra confiança a uns joves de 20 anys. També a les nostres,
que van decidir que el cau formés part de nosaltres i amb les qui hem contat sempre en tot el que
hem necessitat, el nostre umpi personal. A tots els infants i joves per la paciència, l'entrega i la
recompensa que sempre ens heu donat en forma de somriure, abraçada o amb un “gràcies”, sou la
peça clau d'aquest motor. També estem agraïdes a totes aquelles que ja no hi són però que han
estat caps nostres, han compartit consell o fins i tot amistat, enormes i eternes. I per sobre de tot,
gràcies a consell, la unió més forta que t'aporta el cau. Sou grans i feu gran el Terra-Nova. Ànims i
molt molt d'amor i no oblideu que, tot i deixar el cau, seguim aquí. Us estimem molt!

Fins aviat Terra-Nova,

Sempre a punt, Ohana!

Roser, Sandra, Victor, Laura P, Marta C i Meri
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EL RACÓ CREATIU
PINTA ELS FULARDS I INVENTAT UN CAU !
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LES 7 DIFERÈNCIES
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LA CANÇÓ
AGAFANT L’HORITZÓ - TXARANGO
Tenim futur, tenim PHPÍULD{
Foc a les mans per teixir la KLVWÍULD{
Portem en elles un llarg FDPÈ{
Viure vol dir prendre SDUWLW{
No volem fum, no volem GUHFHUHV{
Aquí no venim a fer volar EDQGHUHV{
Comptem amb tu, ara no pots IDOODU{
Un dia u per tornar a FRPHQÂDU{
Gent de mar, de rius i de PXQWDQ\HV{
Ho tindrem tot i es parlarà de YLGD{
Gent de mar, de rius i de PXQWDQ\HV{
Ho tindrem tot i es parlarà de YLGD{
Anem lluny, serem molts HPSHQ\HQW{
HQGDYDQW{
Qui sembra rebel·lia, recull la OOLEHUWDW{
Que no ens guanyi la por. El demà avui ÄV{
QRVWUH{
Tu i jo agafant OoKRULW]Î{
Ara i aquí és el moment del SREOH{
No serà nostre si no hi som WRWHV{
És part de tu, també és part de PL{
Viure vol dir prendre SDUWLW{
No tenim a les mans els problemes del PÎQ{
No hi tenim totes les VROXFLRQV{
Però venim amb coratge i amb somnis JHJDQWV{
I pels problemes del món tenim les nostres PDQV{
Res per nosaltres; per a totes, WRW{
A la por i al racisme, calar-hi IRF{
Qui treballa la terra se la PHUHL[{
El poble mana, el govern REHHL[{
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memes
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CALENDARI

OCTUBRE
7-8 d’Octubre >> PASSOS
14 d’Octubre >> CAU
21 d’Octubre >> CAU
28 d’Octubre >> CAU
NOVEMBRE
4-5 de Novembre >> EXCURSIÓ
11 de Novembre >> CAU
18-19 de Novembre>> NO CAU (caps AGO)
25 de Novembre >> CAU
DESEMBRE
2-3 de Desembre >> EXCURSIÓ
9-10 de Desembre >> NO CAU (pont)
16 de Desembre >> CAU
17 de Desembre >> OBRA DE NADAL
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