SOPA

passem pel cau, ens abracen i ens tracten genial. Els
estimem molt. <3

La Sopa Xopa i la Lludri han concedit, després de molt
de temps, una entrevista a la revista oficial del cau.
En ella, ens revelen els seus sentiments més profunds i
les seves experiències amb els infants de la unitat.

ENTREVISTADOR: I com és la relació entre vosaltres? Sou
amigues??
SOPA XOPA I LLUDRI: La Sopa estava molt gelosa de la
Lludri al principi, ja que tota la atenció ja no era per
ella… però ara estem molt contentes d’estar juntes, i
som com dos germanes! La Sopa la germana gran, i la
Lludri la petita!

ENTREVISTA EXCLUSIVA
XOPA I LA LLUDRI

A

LA

ENTREVISTADOR: Bones, Sopa i
Lludri!! Com us trobeu??
SOPA XOPA I LLUDRI: Béeee,
molt contentes d’estar concedint aquesta entrevista.
ENTREVISTADOR: Heu pogut veure
als Castors i Llúdrigues últimament?
SOPA XOPA I LLUDRI: Sí! Vam
estar amb ells i elles el dia
de la festa de Camp Sant Jordi, i ens ho vam passar de
perles! Vam descobrir els secrets de l’alcalde, un tal Enric Serramí, i vam jugar i ballar. Estem una mica tristes
perquè aquest cap de setmana
no els veurem… però el següent
cap de setmana ens ho passarem
d’allò més bé!
ENTREVISTADOR: Com és la vostra relació amb els Castors
i les Llúdrigues?
SOPA XOPA I LLUDRI: Superguai! Els estimem molt i ens
encanta jugar amb ells i elles. Sempre que

ENTREVISTADOR: Els Castors i les Llúdrigues m’han comentat que un Gat Ninja us va segrestar… com va ser aquesta
aventura?
SOPA XOPA I LLUDRI: Ens va fer molta por… Vam enviar
cartes als Castors i les Llúdrigues perquè ens vinguessin a rescatar. Sort que els Castors i les Llúdrigues
van ajudar-nos a escapar! Van ser molt valents i van entrar a un poble plagat de ninjas per salvar-nos.
ENTREVISTADOR: Com veieu el que queda de curs, què espereu?
SOPA XOPA I LLUDRI: Tenim moltes ganes de seguir gaudint
amb els Castors i les Llúdrigues. Volem fer una sortida
en què dormin fora de casa, per passar una nit tots juntets i que demostrin com de valents són. Encara hem de
viure moltes aventures, i estem segures que els Castors
i les Llúdrigues tenen moltes ganes de seguir gaudint
amb nosaltres! :)

Hola holaaa!!
Els llops i daines, no hem parat quiets. Hem fet setmana santa i
hem aprofitat al màxim els dissabtes de cau.
El primer dia de setmana santa, vam estar per Vilafranca i vam estar
fent un rally fotogràfic i a la tarda, vam intentar fer sabó. Tot i que va
ser un fail de la parra, vam poder conèixer el mètode per a fer sabó
a casa!!
L’endemà, vam fer una superexcursió al Castellot. Tot i que la pujada va ser duríssima i a vegades, semblava que no s’acabaria mai, al
final, hi vam aconseguir arribar. Allà a dalt, vam poder gaudir moltíssim de les vistes des de dalt del castell.
Quan vam arribar a baix al poble, vam obrir oficialment, l’escola de
petar el fulard. Els caps i el Komando Xiruca Metàl·lica, n’estem
molt contents :)
Com que els caps vam fallar en fer sabó, us adjuntem una superllista i una petita explicació de tot el que fa falta per a fer-ne.

Llista de material:
• 500g d’oli d’oliva verge extra
•

100g d’oli de coco

• 10g de qualsevol essència
aromàtica
•

80g d’hidròxid de sodi

•

195g d’aigua

Procediment:
1: En un bol de vidre, afegir l’aigua i a continuació, afegir l’hidròxid
de sodi. L’ordre és importantíssim!!! Remenar fins que l’hidròxid de
sodi, quedi totalment dissolt.

Comentari: Si noteu que el bol de vidre s’escalfa, no us preocupeu!!!
Això és degut a que el valor de l’entalpia de la reacció, tendeix a tenir
valors negatius a mesura que els reactius, es van transformant en
productes. :)
Cal anar amb compte amb aquesta solució ja que és corrosiva i desprèn vapors que no són gaire bons.
2: Pesar l’oli d’oliva i l’oli de coco i barrejar-los en un bol a part.
3: Un cop la solució d’hidròxid de sodi s’hagi refredat, afegiu els olis i
remeneu fins que quedi homogeni.
4: Quan observeu que la barreja comença a ser opaca i espessa, afegiu les essències aromàtiques que vulgueu
5: Finalment, poseu aquesta mescla en motlles i deixeu-la reposar el
temps necessari fins que estigui dur

SETMANA SANTA RiNG
El primer dia de Setmana Santa, dissabte, va començar al Parc de la Via amb un bon dia d'allò més
sorollós. El primer matí el vam dedicar a activitats
de cohesió i coneixença amb el grup bombolla i, en
la mesura del possible, amb la resta de la unitat. A
més, els caps vam preparar un Party&Co(hesió)
ple de proves per compartir experiències i treballar
les emocions.
Després de dinar i el temps lliure, vam posar a prova les nostres qualitats d'actuació. En concret, vam
dedicar la tarda a tallers de teatre imatge i teatre
fòrum per treballar la resolució de conflictes. Tot
digne d'un Gaudí!
Com que no podíem passar la nit conjuntament,
els caps vam preparar una activitat reflexiva de bona nit perquè cada infant/jove la fes a casa.
Amb el canvi d'hora, va arribar diumenge, el dia de
ruta! Per grups petits vam dissenyar una ruta fins
al Pic de l'Àliga i vam calcular-ne la distància amb
el mapa. En total vam fer uns 20km i vam estar fora fins la tarda, amb molt de temps per conèixernos millor, debatre i gaudir de la natura.

Per últim, ens quedava un dilluns també intens. En primer
lloc, per desitjar-nos bon dia vam agrair-nos actituds i accions dels primers dies mútuament. Després, davant les inquietuds de molts infants i joves, vam destinar el matí a una
sessió d'educació sexual. Vam poder aprendre i debatre
tantes coses! La concepció no binària de sexe i gènere, la
pornografia, les orientacions sexuals, l'avortament… Però,
com que seguien havent-hi dubtes per resoldre, els caps
van decidir dissenyar una bústia anònima on fer

qualsevol tipus de pregunta (sexualitat, drogues,
bullying, física quàntica…).
Finalment, va arribar la tarda i ens tocava prepararnos pel Camp d'Estiu… taller de nusos! Vam aprendre a reparar un vent o penjar un llum del sostre. A
més, vam acabar construint un passa-foulards com
a record de 3 dies magnífics!
Encarem amb moltíssimes ganes la recta final del
curs (amb pernoctacions - insert gif nen ballant) i el
Camp d'Estiu!
Sempre a punt!

PIONERS I CARAVEL·LES

TRUC

CAMP SANT JORDI
Camp Sant Jordi va ser genial. Per fi vam poder veure’ns les cares entre les unitats!
Al matí de dissabte, les unitats de Castors i Llúdrigues, Llops i Daines i Ràngers i Noies Guia van jugar
a jocs tradicionals per celebrar la última Festa Major
de Saifores, i s’ho van passar genial jugant a les
bitlles catalanes, afaitant globus o jugant al limbo,
entre d’altres. A la tarda, després de ser escollida
la Paquita com la sacrificada per la tradició de Sant
Jordi, van estirar del fil i, després de buscar pistes
per tota la casa, van descobrir que el sacrifici era
una farsa del corrupte alcalde de Saifores. Ningú era
sacrificat, i les llegendes són llegendes!
Pioners i Caravel·les i Truc també van tenir un matí
ple de jocs populars, però a la tarda van descobrir
els jocs bruts de l’alcalde de manera més profunda...
van fer un scaperoom pel despatx, les habitacions i el
museu de l’alcalde per descobrir les seves mentides.
Van anar entenent el que passava poc a poc, fins al
punt d’arribar a trucar-lo per dir-li que tenien una
maleta amb els diners de l’alcalde.
En definitiva, tot l’agrupament va tornar a fer una
gran festa, i entre tots i totes vam gaudir molt i la
vam fer única. Moltes gràcies a totes les que veu venir!!!
Per últim, volíem donar-vos informació de la situació
de l’alcalde, que està tenint ressò internacional i
omplint portades...

NOTÍCIES RIGOROSES
SOBRE L’AGRUPAMENT
TEATRE “ECOLÒGIC” PER ST JORDI:
Les magnífiques actuacions dels Pioners i Caravel·les en la seva adaptació de la “Llegenda de
Sant Jordi: 2021” desequilibren el panorama teatral de Queterunya. La borsa es desestabilitza. Europa ens mira. PICS REBEN LA NOMINACIÓ A
MILLOR PRODUCCIÓ ALS PREMIS GAUDÍ
D’ENGUANY. L’expertíssima en teatre Gemma
Garcilaso ens explica que “va ser el moment més
emocionant del dia, molt emotiu compartir la performance amb la meva familia! Llagrimeta”.
COET XINÈS QUASI CAU SOBRE EL TÍVOLI:
El coet “sense control” havia de caure i desintegrar
el tívoli, però sort que l’equip de caps fent un “oe
bon apetit oe” amb els fulards va poder canviar la
trajectòria de la nau de 30 metres, que va acabar
als pèlags de Vilobí sense causar danys.

TRENDING TRUC
Truc ho ha petat, literalment. Un tuit on s’oferien
per a fer servei en pobles
en procés de despoblament s’ha fet viral.
Des de la redacció hem
pogut parlar amb les
trucaires abans que TV3, i ens diuen que “estan flipant”. Us deixem amb les repostes destacades per
part dels boomers del tuiter:

Corresponsal a Sevilla: l’escoltisme fora
de Catalunya!
La Neus a.k.a Neus Somriure
és una akel·la del nostre
agrupament que està vivint
una aventura a Sevilla… i
com que és una addicta al
cau, ara, a part d’aprendre
sevillanes i menjar molt de
pernil ibèric, també forma
part dels scouts sevillans.
Tothom sap que com a Catalunya, enlloc s’està millor, però el solet i les
tapetes a totes hores li ajuden a passar-ho millor.

Un dels seus amics de Sevilla, que és excap d’un
agrupament escolta d’allà, li va obrir les portes
a l’escoltisme. Ara, la Neus és molt més feliç de
tornar poder a dir: “No puc tinc cau”.
La Neus ha vist que el cau d’allà no és gaire diferent del nostre, tenint dissabtes d’activitats i
sortides de tant en tant. No obstant, els hi costa
més accedir a la natura, ja que és una gran
ciutat. La sorpresa més gran de la Neus ha estat
sentir els noms de les unitats: castores, lobatos,
rangers, pioneros i ruta. Als caps els hi diuen
responsables i al Consell de caps i akel·les els
hi diuen Kraal. Tot plegat, és un lio per la Neus,
que tornarà dient-li truc a la ruta, Kraal als
castors i lobato al fulard.

També ha tingut la oportunitat d’ensenyar alguns
jocs als joves d’allà i ells a la Neus, així que
tornarà plena de recursos per ensenyar-nos. La Neus
ha internacionalitzat el joc de saltar foulards, al
qual els joves sevillans no sabien jugar (!). Els
rangers que porta la Neus l’anomenen ara Salta Pañoletas (jajajajaja).

Per finalitzar, us deixem unes paraules de la Neus:
“Gràcies per contactar amb mi, us trobo molt a faltar i tinc moltes ganes d’estiu i retrobar-me amb
totes vosaltres! Sempre a punt, a Catalunya i on
faci falta.”

PICANYOL I QUINO
Aquests darrers mesos ens han deixat dos grans
personatges de la revista del cau: en Picanyol i en
Quino. Des de temps immemorables, hem pogut
gaudir dels seus dibuixos i còmics i és per això
que els hem volgut rendir un petit homenatge.
Gràcies per fer-nos riure, reflexionar i gaudir de la
lectura amb la vostra obra. Ens heu demostrat que
amb poques línies i paraules es poden dir grans
veritats i ho heu fet incansablement. Hem crescut
amb vosaltres i ara ens toca dir-vos adéu i seguir
endavant.
Descanseu en pau.

Recomanacions de llibres!
Per Castors i Llúdrigues:

Contes de bona nit per a nenes rebels i Harmonia
Per Llops i Daines:

Geo-gràfics i La història de la Greta

Per Ràngers i Noies Guia:

Per TRUC:

Destrossa aquest diari i La història interminable
Per Pioners i Caravel·les:

Pussy Riot i La bossa o la vida

Fugim! i El nom del vent
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