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Eii! Els Castors i Llúdrigues guanyen a una sortida virtual!!
Dissabte 14 de novembre, els castors i llúdrigues els hi tocava fer sortida i tot
apuntava que no es podia fer una sortida
presencial per les restriccions... Però els caps i
les quel·les van decidir transformar-la en una
sortida virtual!
Els Castors i les Llúdrigues van poder
participar en un videojoc virtual preparat a la
Granada. Els infants tenien poder de decisió
sobre les accions del personatge principal de la sortida: el Martí. Per començar, podien
decidir si despertar-lo suaument o llençant-li un got d’aigua. Creiem que no cal
explicar què van acabar decidint... només val a dir que van ser una mica trapelles!

Més tard, van haver de decidir com es vestia el Martí, i van ser més compassius amb
el seu personatge virtual a l’hora de vestir-lo, ja que van triar que anés ben abrigat, tot
i que tenien l’opció de vestir-lo pràcticament amb roba d’estiu; amb pantalons i
samarreta curta i xancletes!
Després de triar un esmorzar sa i nutritiu (van preferir pa i embotit en comptes d’un
dònut de xocolata), els Castors i les Llúdrigues van triar què havia de portar el Martí a
la motxilla per anar de sortida, i tot seguit es va sortir de casa per anar a l’església de
la Granada!
Així doncs, després de dir-los que l'església era un dels punts més alts del poble, els
Castors i les Llúdrigues van mostrar el seu sentit de l'orientació guiant el seu
personatge virtual en totes les bifurcacions que s’anaven trobant.
De camí a l'església, es van trobar el segon personatge: el Rodamón Ivan! Aquest
estava afamat... però per sort en aquell moment estaven els Castors i les Llúdrigues!
Aquestes van decidir que el Martí li comprés al Rodamón Ivan alguna cosa de menjar.

Així que el Martí i l’Ivan van quedar a l'església més tard, ja que el Martí havia de
passar per alguna botiga per comprar quelcom per menjar.
Quan es van retrobar a l'església, després de les bones indicacions dels infants de la
unitat, es va decidir que es fessin amics i que se li donés un fulard al Rodamón Ivan,
en símbol d’amistat.

😊

Després, els Castors i les Llúdrigues van haver de decidir on dormien el Martí i el
Rodamón Ivan... i les més grans van enrecordar-se de la sortida que van fer l’any
passat, quan van dormir a l’escola de La Granada! Així que, feliçment, el Martí i
l’Ivan van anar cap a l’escola i, en posar l’aïllant i el sac de dormir a terra... GAME
OVER! ELS CASTORS I LLÚDRIGUES VAN ACONSEGUIR ACABAR EL
VIDEOJOC AMB ÈXIT!!
Aquesta va ser una gran aventura, en què els
infants van aprendre què han de dur a la
motxilla, com han de vestir-se per una sortida i

on es pot i no es pot dormir, entre altres coses... però sobretot van divertir-se!
No hauria estat possible sense l’ajuda de la gran càmera Esther, o les dinamitzadores
de l’aventura, que eren l’Helena, la Meritxell, la Marta i la Neus (la nostra calamar
particular que actualment és corresponsal a Sevilla) Illa!! Et trobem a faltar!
Gràcies a cada un dels castors i llúdrigues que van participar tant en aquest cau virtual
com tots els d’aquest trimestre!!
Molt bones festes a totes!! Que mengeu molts tions i que cagueu molts torrons!!

RIU AMUNT!
Firmat:Caps i quel·les de Castors i Llúdrigues; Martí, Helena, Meritxell, Ivan,
Marta, Esther i per la mascota Sopa Xopa

🐺⚜LLOPS I DAINES⚜🦌

🎉Hola holaaa famílies!!!!!

Els llops i daines hem començat un curs estrany i sense presencialitat. Tot i així,
hem tingut l'oportunitat de compartir dissabtes molt guais i divertits!!
Hem fet de tot, desde els brutals Kahoots, passant pels únics concursos de
disfresses i els quo vadis i acabant amb el bingo musical
La participació d’aquests espais per part dels infants, la podríem catalogar com a
incondicional i per això, us volem donar les gràcies a tots i totes :)

🎶

Com que hem vist que en aquests últims caus han triomfat els Kahoots de tots tipus,
hem preparat un test ràpid del cau per saber “a quina unitat estàs segons el que
saps”. Els llops i daines potser tenen una mica d’avantatge

😜

1. Quin any es va fundar el cau?
a. 1799
b. 1946
c. 1964
d. 1977
2. De quin color és el ribet de la unitat
calamar?
a. marró
b. verd
c. lila
d. ocre
3. Qui va fundar l’escoltisme?
a. un dinosaure
b. Lady Olave
c. Baden Powell
d. Charles Dickens
4. Com es deia la fundadora de les noies
escoltes?

6. A quina associació pertany el nostre cau?
a. pinyons escoltes
b. espai infantil de Vilafranca
c. minyons escoltes
d. MIV
7. Com es diu la unitat que formen les
famílies?
a. cranc
b. elefant
c. lleó
d. gat
8. Com es diu el llibre que llegeixen tots els
caps?
a. el codi obert
b. el gran codi
c. el codi essencial
d. el codi tancat
9. Com es diu el carrer on hi ha el cau?

a. Lady Olave
b. Montserrat Roig
c. Teresa de Calcuta
d. Virginia Wolf
5. Quants caus hi ha a Vilafranca?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

a. carrer Sant Pere
b. carrer Amàlia Soler
c. carrer Bisbe Morgades
d. carrer de Perafita
10. Com es despedeix un bon escolta?
a. A reveure!
b. Sempre amunt!
c. Adéu siau!
d. Sempre a punt!

És hora de comprovar si heu encertat les 10 preguntes!
Suma 10 punts per cada resposta correcta i resta’n 5 si l’has fallat.

Menys de 0 punts
Uuuuuf… no sé si mereixes ser del cau
De 0 a 20 punts
Ja et pots posar a estudiar.
De 21 a 40 punts
Podría ser millor...
De 41 a 60 punts
Mmm… has aprovat però no has estudiat gaire.
De 61 a 80 punts
Uau… no està gens malament!
De 81 a 100 punts
Baden Powell estaria orgullós de tu<3

RiNG…

El cau fins ara ha anat bastant bé. Ha sigut bona idea fer el cau
virtual per no perdre la costum. Ens hauria agradat que el cau fos
presencial perè no ha sigut possible per el covid. Les activitats que
han pensat els caps han estat bastant currades i divertides. D’ara
en endavant ens agradaria fer cau presencial per poder veure'ns i
parlar entre nosaltres. També ens agradaria fer alguna sortida, i
tornar a la normalitat. Les activitats que volem fer són: fer una taula
en el Camp d’Estiu (si hi podem anar), un foulard gegant, i per
“decorar” el cau de ràngers un sofà amb palets i veure una peli de
terror.

MEMES:

jocs:

Solució:

Propostes i preguntes dels ràngers
Propostes
-Fer mercadillo
-Fer pizza
-Fer castells
-Fer teles
-Firmar fulles
-Menjar hamburgueses del mcdonalds o del burger king
-Anar a portaventura

Preguntes:

Per què el cel és blau?
Per què el foulard és blau i vermell?
Per què van triar el local del Tivoli com a establiment?
Quines coses fem diferent Ràngers de Llops?
Què proposaries pel cau?

ELEFANTS: ENTREVISTA (via e-mail) AL TIÓ.
Hola, tros de soca! Que pots presentar-te?
Oi tant: sóc en tió. O el tió. O en tionet. Efectivament, sóc un tros de soca o branca gruixuda
que formo part del mobiliari domèstic, a casa vostra, des de dies abans del dia de Nadal. A
l’entorn de cada 6 de desembre -data en la qual el president Francesc Macià va inaugurar el
restituït Parlament de Catalunya, el 1931, després de proclamar la República catalana- em
col·loqueu en algun racó de casa amb una manta perquè no tingui fred i, normalment,
m’alimenteu diàriament fins el dia que em feu cagar. Hi ha llars on sóc simplement una peça
de fusta (per exemple una o diverses cadires), o bé un tros de suro, o bé una caixa, de
mides diferents segons convingui per l'espai i mides dels regals que em fareu cagar. Però
cal que sàpigues que això meu és una tradició; una tradició amb segles i segles d'història,
inicialment relacionada amb la natura, la fertilitat i el solstici d'hivern. Sóc un ritual d'origen
rural, i significo l'abundància. D’alguna manera sóc un tronc vell i sec que regalo, de les
meves entranyes, llaminadures i llepolies. Ara també cago iPhones i Switch, llibres i, cada
cop més sovint, molt d’amor. Sóc l'auguri del renaixement de la natura després de l'estació
hivernal. Per això m’agrada tant arribar a la Primavera! Amb el temps i la desaparició del foc
a terra de les llars, també ha desaparegut el costum de cremar-me una i altra vegada

després de la cagada, i també els costums al voltant de les cendres que en quedaven.
Sovint, les meves cendres, eren utilitzades com elements de protecció contra el llamp, les
cuques, a moltes cases i als camps! Què et sembla, la presentació?
Renoi, tió!, t’expliques com si fossis la Viquipèdia! Parlant de tot: què fas,
quan no ets a ca els nens i nenes?
Ahhh!... Quan marxen (i fins i tot quan dormen) aprofito per fer ioga. Faig meditacions molt i
molt profundes, que m’ajuden a pair bé i cagar millors regals. De tant en tant se m’escapa
un pet i tot!
Com ho portes, això de l'ús de la màscara?
Els tions amb màscara semblem bandolers. No m’agrada gens. A més, em tapa el nas, i jo
el necessito per saber de quin peu calcen, els nens i nenes. L’olfacte dels tions és molt fi, i
amb les màscares ens veiem obligats a desenvolupar els altres sentits, algun dels quals no
tenim gens desenvolupats, com ara el tacte.
Mai no t'han oblidat, a la muntanya?
Ai, noia... La muntanya és el nostre hàbitat. Quan algú ens oblida a muntanya, som feliços!:
no hem de suportar calefaccions, ni que ens posin barrets de pare Noël, ni que ens diguin

“tiones”... A muntanya som lliures, i ens fem regals entre nosaltres, i als senglars, cérvols,
puputs…
I mai no t'han clavat el bastó a l'ull?
Massa cops, que ho han fet. Però els nostres ulls són per despistar. Els tions hi veiem d’una
altra manera, i no pas amb els ulls que ens pinteu al tall!
Que fas alguna mena de recuperació, després de Nadal?
No pas. Normalment em poso a dormir fins que els rebaixins i les marietes em desperten
perquè ha arribat la Primavera. Aleshores sí, que reviscolo, i m’omplo el tronc d’olors, flaires
i sons de vida. La Primavera em fa créixer i viure! Quan em desvetllo, a finals de març, el
Nadal queda lluny tant per darrere com per davant, i aprofito per fer estiraments, llegir,
gaudir del bon aire i frescor que hi ha arreu, i faig nous amics i amigues: martinets,
abellerols, daines, martes i fagines!...
Confessa! Ajudes amb màgia els Caps i Akel·les per a què tinguin tan bones idees i
tan diferents, ara que fan Conficaus?
Ara em poses en un compromís... Et respondré a condició que no surti publicat que t’ho he
dit: els caps i les akel·les fa setmanes i setmanes que no deixen de telefonar-me, de venir a

casa, de seguir-me a muntanya... N’ESTIC CANSAT! Que si què fem dissabte, que si què
farem a la festa de Passos, que si com podem parlar amb el mossèn per a què ens deixi un
espai nou, que si com expliquem als nens i nenes això de l’epidèmia, que si mira què han
fet aquell altre cau, que com podem... PROU! PROU PROU PROU PROU! Sóc un tió, jo, no
pas el responsable de Vegueria, ni el conciliari, ni el consultori de la Francis! Dit això, els
caps i akel·les que tenen la vostra mainada són EXCEPCIONALS! Però no els ho diguis
pas, eh? Que n’hi ha que potser s’inflaran, com el gripau blau!
Quin és el menjar més estrany que t'han donat?
De fa dos o tres anys cada cop més em donen Panettone... I començo a estar-ne una mica
cansat. De primeres vaig agrair-ho molt. Les panses m’agraden força, sóc llaminer. Però
d’ençà que venen Panettone arreu, me’n donen de ben dolent, d’aquests de duro que hi ha
als supermercats, i això em produeix una acidesa que afecta els meus regals. M’agrada
molt, però, que m’hagis fet aquesta pregunta. Ara faré un anunci: “Famílies, caps i akel·les,
nenes i nens: no compreu als supermercats, per bonics que semblin. No compreu menjar si
no és realment de Quilòmetre 0. No compreu pastissos si no els fa la pastisseria de la
vostra vila. No compreu fruita si no és de temporada, i produïda al nostre país! No compreu
suc de raïm (ja m’enteneu, oi?) si no és de cellers menuts i bons!

T'agradaria que algun any et convidessin a anar de Camp d'Estiu amb els Castors?
Alça!! I tant! Si en fa, de temps, que no puc anar amb les Llúdrigues i els Castors de Camp
d’Estiu! I mira que cada any, en acabar la Primavera, em preparo tot l’equip! I res, noia. Res
de res. Si aquest 2021 tot va bé, m’agradaria moltíssim acompanyar-los!
Quantes vegades poden arribar a intentar fer-te cagar, els nens i nenes, abans de
Nadal?
Bé, això depèn de cada casa. Hi ha cases on la mainada em fot una somanta al dia. Hi ha
d’altres llars on la mainada només em mira i m’alimenta. A mi, tant me fa. Sóc una soca, un
tronc, vaja. I no sento cap cop mai, excepte la Nit de Nadal, és clar. Cal que tothom ho
entengui: els tions caguem la Nit de nadal, i feina feta. La resta de l’any és com si no hi
fóssim, saps? Encara que ho sentim tot, i ho percebem, és com si fóssim un fòssil, un soc
més. No cagarem pas, encara que ens atonyineu cada dia i cada dia!
Els diferents Tions, teniu grup de WhatsApp per decidir a quina casa us toca anar?
Mira, t’ho diré clar i català: d’ençà que Whatsapp el va comprar FaceBook, vam tancar-ne
els grups. En teníem una colla, de grups, arreu dels Països Catalans: el de Manacor, el de
Maó, el de Blanes, el de Banyoles, el de Vilafranca, el de Vilanova, el de Móra d’Ebre, el de
Fraga, el d’Esterri, el de Turinyà, el d’Andorra, el de Girona, el d’Alcoi, el de Dénia, el

d’Ontinyent, el de Perpinyà... Fins i tot algun a Amèrica i a París!... però les dades i els
missatges que ens enviàvem van quedar fortament compromesos: vam saber que els
filtraven a l’administració Trump,... i que després els feien servir per privilegiar Santa
Claus!!!. I això era INACCEPTABLE. O sigui que ens hem passat a Signal, que és més
segur, ens han dit. Apa.
Que hi ha cap Tiona especial...?
Ja hi som: de tiones, no n’hi ha! Els tions som tions, i prou. Això que em demanes és massa
aparentment correcte. És com si em demanes si hi ha patatos, o prunos, o si hi ha
enciames, o si mengem síndrios o tallem fuets i fuetes, o plàtanes. No fem el ximplet!!
Què t'agrada més: que els nens i nenes vagin a mullar el bastó o que cantin Nadales
davant el Pessebre?
Aiiii... ara has tocat la meva fibra sensible! M’agrada ben bé tot el Nadal. Des de la Nit de
Nadal fins que venen aquells mags, que arriben tard sempre… M’encanta quan les nenes i
els nens es posen drets sobre una cadira i reciten el poema de Nadal. I quan els adults
s’abracen i es prometen pau i prosperitat. I quan tothom besa els avis i els padrins i
padrines, i els abraça amb tendresa… Els humans sou tan rics i bells... i us n’oblideu tan
sovint!

El Pare Noel, et treu feina?
Des del 1976 que hem fet una SCCL. Fins aleshores, competíem, però d’ençà la
reinstauració dels reis a Espanya, els borbons, que vàrem entendre que calia sumar forces.
Hi ha lladres a la vista!, vam dir. Deixar-ho tot en mans d’aquella colla forastera era
excessiu, per nosaltres. Per això vam entendre que calia fer una societat cooperativa, i ens
va la mar de bé!
Mai no has cagat només carbó?
Cada Nit de Nadal el carbó és el cagalló més voluminós: empresaris evasors, usurers,
polítics corruptes, jutges parcials, policies sanguinaris, pederastes, maltractadors, traficants i
especuladors... Què puc explicar-te! A tots aquests els caguem tones i tones de carbó
mineral, d’aquell que és tòxic i perillós. Però el més important és el carbó vegetal: el carbó
vegetal el caguem als nens i nenes que no han acabat els deures, als qui s’han barallat una
mica, als qui no reciclen, als qui no han volgut compartir una joguina... I he de dir-te que, de
carbó vegetal, cada any en caguem menys: els nens i nenes -ep, els del cau, eh?- cada cop
són més bona canalla!
Explica'ns l'anècdota més divertida que t'hagi passat amb algun infant.

A veure... sí!: Un any, amb una família molt humil que ho estava passant molt malament.
Aquesta família era pescadora i tenia barques, dues, una de les quals tenia el motor
espatllat. Tots, adults i mainada, estaven ben amoïnats perquè, amb una sola barca, havien
de deixar mariners a terra i no arribava per tothom, ni el peix ni els diners que feien amb una
sola embarcació. I així, sense aconseguir el recanvi pel motor, van arribar a la nit de Nadal.
Quan van començar a donar-me cops, vaig cagar unes ametlles garrapinyades. Després,
uns caramels allargats, un per cadascun de la colla de la família. I tot va esclatar de joia
quan vaig cagar als infants de la família la peça de recanvi pel motor de la barca!! Va ser
una nit molt especial. Molt!
Et portes bé amb els gossos i els gats?
Sense comentaris!

01000101
01110011
01110000
01101111
01100101
01110011
01101000
01101101
01100101
01110100
01110100
01100110

01101100
00100000
01101001
01101110
01110010
00100000
01100101
00100000
01110011
01100001
00100000
01100101

“Us deixem un recull de recursos on-line per jugar amb qui vulguis i passar una bona
estona!” UNEIX-LOS!!

Haxball

Escull aleatoriament un
article d’origen i un de
destí i a veure qui arriba
abans i amb menys clicks
als hiperlinks al destí.

Scrible.io

El llop o l’assassí versió
especial.

Viqui Jump

Et pensaves que jugar a
futbol al navegador
d’internet era impossible?

Among us

El pictionari de tota la vida
coi.

un petóóóóó

DES DE TRUC US EXPLIQUEM DUES DE LES MOOOOOLTEEES DESCOBERTES QUE HEM FET:

EL SISTEMA SANITARI I LES SEVES CONDICIONS
LABORALS
El primer dia de cau després de passos, vam fer una
descoberta, organitzada per les animadores, sobre la situació
actual del sistema sanitari i la gestió del coronavirus.
Vam començar la tarda, dividint-nos en parelles vam llegir una
notícia diferent i, al acabar, les vam posar en comú i vam
debatir sobre les conclusions d’aquests.

●

●

●

Sobre la condició de la dona dins d’aquest món laboral,
comparant la seva feina de cures en l’ambient familiar i la
poca representació directiva que tenen en el sector
sanitari.
Les nefastes condicions laborals dels MIR, Metges Interns
Residents. El baix sou que guanyen, les llargues hores de
guàrdia i la responsabilitat no acreditada que se’ls
concedeix.
Les diferències socials i la gestió del coronavirus, sanitat
pública envers sanitat privada.

●

●

Els recursos econòmics del sistema sanitari i la seva
gestió, la reducció de pressupostos i la crisi del
coronavirus.
La falsa heroïcitat que rep el personal sanitari, personal
explotat i al risc de l'abandonament laboral, un de cada
quatre professionals s’ha plantejar deixar la feina.

Després es va connectar a la videotrucada, la Foix Vallès,
infermera d’UCI de l’Hospital Clínic des de l’inici de la
pandèmia. Ens va explicar la seva situació a l’hospital, la
importància de la xarxa que hi ha entre les companyes d’equip
i la gran quantitat d’hores de treball mensual.

Vam parlar sobre els estudis d’infermeria, la gran formació
universitària que reben, la qual els hi permet tenir
independència i habilitats a l’hora de prendre decisions. L’EIR,
el sistema a través del qual les infermeres reben una formació
especialitzada, on les places es concedeixen a nivell estatal.
A causa d’aquesta gran formació, les infermeres espanyoles
són molt ben rebudes per tot Europa. Hi ha fuga d’infermeres a
l’exterior, ja que a fora, les condiciones de vida són més altes i
reben un millor tracte que al nostre país, encara que tenen

menys autonomia. El govern és conscient del problema i no té
cap pla per aturar-ho. Alhora, dins del sistema sanitari català,
hi ha hospitals amb condicions laborals diferents, fent que
passi el mateix que a Europa però a escala reduïda.
Relacionant-ho amb l’última notícia, li vam preguntar com se
sentia envers els aplaudiments que rebien cada dia a les vuit
del vespre. Ens va respondre dient que al principi li va fer
il·lusió, però creu que després es va quedar com un mitjà de
socialització que pels sanitaris no va ser suficient per suplir les
mancances del sistema del moment.

El que més ens va impactar és que els professionals sanitaris
treballen en serveis mínims i el dret a vaga està limitat.
Aquesta descoberta ens va agradar molt perquè vam veure des
de dins un dels grans problemes que estem vivint ara mateix.
No erem conscients del gran esforç i implicació de totes les
treballadores del sistema sanitari i el poc reconeixement útil
que reben.

PALESTINA
Les truc, durant aquestes últimes dues setmanes, hem estat
fent una descoberta sobre la repressió cap al poble palestí
exercit per Israel. El primer cap de setmana que ho vam
tractar,
formació
membres

vam
per
del

rebre

una

part

dels

col•lectiu

Penedès amb Palestina.

I durant la setmana següent vam anar al casal popular La
Gueralda a veure l’exposició feta pel mateix col•lectiu. Vam ser
conscients de la situació que viuen les palestines dia rere dia i
vam saber de les diverses organitzacions que fan serveis
d’ajuda i difusió.

CAPS I AKELES NOUS
Aquest any s’han sumat a l’equip de caps i akeles ni més ni menys que… 9
persones!!!
Com que hem tingut poques oportunitats de veure’ns tots plegats, hem
demanat als novells que ens expliquin un parell de coses per conèixer-los
una mica més.
Esperem que puguem trobar-nos tots junts i que els pugueu saludar en
persona al més aviat possible, però fins llavors us deixem amb el que més li
agrada i més els hi desagrada als nous caps! I ja sabeu, preneu nota per si
algun dia voleu sorprendre’ls…

Komando Xiruca Metàl·lica
Estimats/des fidels seguidors de la vella escola de l'escoltisme, persevereu en la
causa! Recordeu que som escoltes cada dia de la nostra vida, un cop amb foulard,
sempre amb foulard! per molt que no ens puguem trobar o ens haguem de veure
a través de la pantalla. "Tot anirà bé" diuen els hippies! Què han de saber
aquests cagamandúrries! Nosaltres, la branca dura de l'escoltisme, sabem que
tant o més que amb abraçades i petons no anirem bé fins que tornem a pujar
cims cantant les cançons dels Esquirols, juguem a rugbi-sabó els dissabtes a la
tarda (activitat altament higienepedagògica) i construïm taules de camp d'estiu
colze a colze. Llavors sí, llavors tot anirà bé. Som i serem escoltes!

SAS ABSOLUCIÓ
L’Adrián Sas Menéndez és un jove Vilafranquí que el dimarts 11 de
desembre del 2018 sis agents de paisà del Mossos d’Esquadra el van
detenir i se’l va acusar de desordres públics, atemptat contra l’autoritat
i lesions, a arrel dels fets del 1r Aniversari de l’1-O. L’acusació la formen
la Fiscalia i Generalitat, que demanen 7 i 5 anys i mig, respectivament.
El passat 17 de Novembre es va celebrar el judici, on el van sentenciar a
3 anys, 6 mesos i un día de condemna.
Des del grup de suport Sas Absolució, Baula Xarxa Solidària i Alerta
Solidària denuncien que el seu company ha estat:
-

Acusat per Jordi Arasam, mosso d’esquadra condemnat a dos anys
de presó per lesionar manifestants.

-

Condemnat amb proves de les que no s’havia respectat la cadena
de custodia.
Negat el dret de presumpció d’innocència

-

Trait per la Generalitat de Catalunya, incomplint la promesa de
retirar la seva acusació o algún dels càrrecs.

-

Humiliat pels grups de govern i rebent les difamacions de la
portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, mentint i justificant la
seva deslleialtat.

Des del cau sempre insistirem en el respecte de la llibertat, la
democràcia i els drets humans. El cau és un espai d'educació de
persones crítiques, actives i conscients, compromeses amb la societat.
Us animem a participar en les diferents mobilitzacions i mostres de

suport o protesta que es programen, sempre rebutjant la repressió i
defensant els valors escoltes.
Pagina Sas Absolució
@sasabsolucio
@sasabsolucio

QFEBPC? aka (QUÈ FARIA EN BADEN POWELL CONFINAT?)
-

DE BON MATÍ, TOT JUST HAVENT SALTANT DEL LLIT, ESTARIA BÉ FER
GIMNÀSTICA MATINAL, PER ACTIVAR EL COS I TOT AIXÒ…

-

NO ES POT COMENÇAR A DEVORAR UN ÀPAT SENSE HAVER FET UN
BON-PROFIT (ORIGINAL I SENSE REPETIR, NO S’HI VAL ABUSAR DE LES
COCACOLES ASSASSINES).

-

PER CELEBRAR L’ESTIMACIÓ ENTRE TOTES I APRECIAR-NOS MÚTUAMENT,
PROPOSEM LA CELEBRACIÓ D’UN CACAUET CONFINAT, AMB OBJECTES
“RANDOM” DE CASA.

-

SI EN QUALSEVOL MOMENT TENIU LA NECESSITAT D’ESTIRAR LES CAMES (I
NO EN TENIU PROU AMB AIXECAR-VOS DE LA CADIRA) UNA PROPOSTA SÚPER
EFICIENT ÉS SALTAR FULARDS.

-

ABANS D’ANAR A DORMIR ÉS IMPRESCINDIBLE FER UNA VETLLA I CANTAR
LES CANÇONS DE TOTA LA VIDA. LA CANÇÓ A CANTAR PER EXCEL·LÈNCIA ÉS
“ARRELS” (QUE S’HA D’INTERPRETAR SEGUINT LA LLETRA EN UN CANÇONER,
ENCARA QUE ENS LA SAPIGUEM DE MEMÒRIA).

-

QUEDEN ABOSLUTAMENT PROHIBITS ELS LLENÇOLS, A PARTIR DE LA COVID,
S’HA DE DORMIR DINS D’UN SAC DE DORMIR!!

-

I SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE!! AMB EL FULARD AL COLL.

PAPAPAPAPAAANERA NADALENCAAA
Les TRUCAIRES s’han currat un sorteig
de paneres BRU-TALS que consisteixen
en productes RESIDU-ZERO fets A MÀ,
que us facilitaran començar l’estil de
vida
ZERO
LIFE.
ou yeah

QUI ÉS QUI VERSIÓ CAPS i AKELES: ets capaç d’endevinar el seu
passat?

⭐HORÒSCOP ESCOLTA⭐ Gener 2021
Capricorn (22/12 - 19/1): S’apropa (si bé no ha estat fa ben poquet) el teu aniversari, així
que pensa bé què desitjaràs al bufar les espelmes! Aprofita aquests moments d’alegria i
festa per passar-ho bé sempre cuidant les persones del teu entorn. Vindran moments de
gran seguretat en tu mateix/a. Riu amunt!
(Auto)regal ideal: Un dinar amb els teus millors amics!
Aquari (20/1 - 19/2): Aprofita aquests primers dies de l’any per treballar la introspecció,
observant com t’has desenvolupat durant aquest últim. Et sentiràs més relaxada, però
prepara’t que venen noves experiències!
(Auto)regal ideal: Unes espelmes amb la teva olor preferida.
Peixos (20/2 - 20/3): Després d’un any donant tanta importància a la comunitat, al
companyerisme, el 2021 serà adient per buscar el teu centre espiritual. Aprofita aquestes
vacances i explora les teves inquietuds!
(Auto)regal ideal: Llibres, com més diversos millor!

Àries (21/3 - 20/4): Es ve un gran canvi en la teva vida? És decisió teva, però de ben segur
que t’ho plantejaràs. Busca l’equilibri entre la vida i la feina (o l’escola) i trobaràs la resposta.
(Auto)regal ideal: Una llibreta i retoladors de colors
Taure (21/4 - 20/5): El teu interès cap a l’educació, la política i la filosofia inspira a la gent
del teu voltant. Prepara’t per un període de claredat. Has de saber que no necessites saber
totes les respostes i que compartir la teva opinió sense por és de gran importància.
(Auto)regal ideal: Assistir a un debat obert d’allò que més t’interessa :) O senzillament
compartir les teves idees amb la teva gent!
Bessons (21/5 - 20/6): El teu 2021 destacarà per l’ús de les noves tecnologies per
connectar amb la gent, ampliant la teva concepció de quin és el teu objectiu i el teu lloc al
món. Fes-les servir amb seny. Per altra banda, recorda que honorar la teva vulnerabilitat és
una mostra de fortalesa.
(Auto)regal ideal: Unes xiruques per fer rutes ben llargues (no tot és dins de les pantalles!)
Cranc (21/6 - 22/7): Acostumes a ser qui més cuida de la resta, però recorda que deixar
que la resta prengui el rol és una forma d’autoestimar-se. Aquests dies et sentiràs encara
més propera a les persones que més t’aprecien.

(Auto)regal ideal: Uns mitjons ben gruixuts i divertits
Lleó (23/7 - 22/8): Algú o quelcom pararà els peus a aquests dies tant frenètics que estàs
tenint, així que relaxa’t i posa’t a tu com a prioritat aquest any.
(Auto)regal ideal: Mascaretes facials o crema per hidratar la pell
Verge (23/8 - 22/9): Atrauràs a la gent amb la teva motivació. Més tard, t’engrescaràs a
connectar de nou amb aquells qui fa temps que ja no veus. No oblidis mai que no estàs
sola.
(Auto)regal ideal: Una bicicleta per fer excursions amb els amics i amigues
Balança (23/9 - 22/10): Hauràs de trobar l’equilibri entre dedicar temps a la família i als
amics i amigues. Per altra banda, tingues en ment que per aconseguir els teus majors
objectius primer has de deixar enrere el passat.
(Auto)regal ideal: Un calendari del 2021 personalitzat!
Escorpí (23/10 - 22/11): Digues sí a noves aventures i explora allò que més aprop tens però
que mai t’hi havies fixat. Fent camí!
(Auto)regal ideal: Uns prismàtics

Sagitari (23/11 - 21/12): Cuinar no ha estat mai lo teu, però ja veuràs com donant-lo una
nova oportunitat obtindràs grans resultats. Confia en tu mateix/a i prova coses noves, ja
veuràs com aquestes inseguretats desapareixeran.
(Auto)regal ideal: Un llibre amb les receptes dels teus plats preferits

 Endevinalles .

I ara, per acabar, us deixem amb unes endevinalles ben nadalenques per passar aquests
últims dies de vacances. Quantes podreu endevinar?
1. Un mantell ple de brillants de nit s’escampen i de dia s’amaguen.
2. Unes boletes rodones cauen lentes i silencioses per cobrir de color blac terres,
arbres i teulades.
3. Em feu quan s’acosta Nadal, amb persones i animals, a vegades tinc riu i pont,
d’altres estel i neu, fins i tot, però sempre la figura principal és la més petita del
portal.
4. Tot vestit de color verd i amb una estrella per barret. Guarnit em deixen per
nadal amb llums, boles i algún regal.
5. Escrita o dibuixada als Reis Mags és enviada.
6. L'últim dia de l’any no ens en podem oblidar perquè a les dotze en punt un bon
grapat n’haurem de menjar.
Respostes:
1. Estrelles 2. Neu 3. Pessebre 4. Arbre 5. Carta 6. Raïm

