LA REVISTA DE L’AECH

SEMPRE A PUNT!
GENER 2020

ESCOLTISME

50è aniversari!
Aquest curs estem de celebració: FEM 50 ANYS!!
Si, si!!! Heu llegit bé 50 anys d’escoltisme a la nostra escola, al nostre barri. 50
anys!!! Bufff s’escriuen ràpid 50 anys però els que estem, els que heu estat i els
que van començar amb aquest projecte no ho és tant.
Pot ser en els següents SaP repassem una mica d’aquesta gran història… però
en aquest número de Desembre deixeu que us expliquem què volem fer i com
ho volem celebrar.
Ja fa dies que el kraal de monitors estem posant fil a l’agulla per a fer-la ben
grossa!
Alguns dels que llegiu aquestes línies heu sigut escoltes, monitors, famílies de
nens del cau, hem fet junts aquest camí,... Així que, a tots vosaltres i a aquells
que us està picant el cuquet de formar part de la família del CAU...
De moment si visiteu la nostra web ja veureu que el logo ha canviat i hi destaca
el 50. Té un apartat per ell sol i des d’aquí us convidem a visitar-la.
· QUÈ VOLEM FER?
Per una banda el 26 d’octubre vam fer el CAU al carrer per a donar a conèixer
al barri una data tant important per a una entitat sense ànim de lucre. Ja és una
activitat passada però les fotos i les xarxes us poden recordar com va anar….
#50anys50cims
Amb aquesta activitat-repte busquem entre tots els membres de l’Agrupament
(escoltes, monitors, famílies, antics escoltes, antics monitors, amics i simpatitzants), assolir 50 cims (o més…) per commemorar cadascun dels anys de vida
de l’agrupament.
Com ho fem i com deixem constància? Aquí hi trobareu totes les indicacions i
alguna idea a l’hora de triar el cim. Amb tot, podeu fer el cim que volgueu i que
no surti a la llista.. de casa nostra o d’arreu de la geografia.
Aquests cims s’aniran publicant a les XXSS i estem pensant en reservar-lis un
bon lloc en el Sopar d’aniversari.
Sopar
El dissabte 13 de juny de 2020 volem celebra amb tots vosaltres aquest gran
esdeveniment.
Així que aneu fent xarxa i passeu la veu als vostres cercles… que quants més
serem més riurem i més anècdotes recordarem.

Campaments
I per acabar el curs del 50è uns campaments per arrodonir la FESTA! A on???
Estem de celebració però el lloc… de moment ens el guardem per dir-lo més
endavant...
· Com ho volem fer?
Amb tots i cadascú de vosaltres!!!
Estigueu ben atents als cartells de l’escola, a la web aech.cat, a Instagram, a
Facebook i a Twitter... 50 anys no se’n fan cada dia!!
Seguirem informant.
PD: Ahhh si algú té idees, contactes,.. per fer-la més grossa que ens ho digui!!!
a sap@aech.cat
#50anys50cims

Turó del Tagamanent

Cim del Puigmal

Torreta del Montsià

La Mola

Enric
soci actiu

MANUALITATS

mAnualitat Espectacular
aConseguida amb Habilitat
Booones escoltes!! En aquesta secció trobareu
una manualitat pensada per vosaltres i adequada
a cada època del SAP!
La manualitat d’aquest trimestre és crear amb papers que tingueu per casa una decoració nadalenca! A les vostres famílies els agradarà ja que
es tracta d’un arbre senzill i que no ocupa molt
espai!
Si ja sou molt creatius podeu vosaltres decorar-lo
després amb garlandes o boles de Nadal. Espero
que us agradi :)
Feu click al següent enllaç per
veure com fer-ho pas a pas!
https://youtu.be/zLnObHAt5GY

I pels que no us hagi donat temps aquest any,
no oblideu descarregar-vos l’article o guardar-vos
l’enllaç pel Nadal que ve!!

Sara
monitora de LL/D

CIÈNCIA

Com funciona el GPS?
Avui en dia utilitzem el GPS en moltes aplicacions. Tots podem utilitzar-lo desde
el mòvil, però també s’utilitza en l’aviació, la realització de mapes, àmbits militars, etc. El seu origen reacau en aquest últim camp, ja que va ser l’exercit dels
Estats Units qui va desenvolupar el primer Sistema de Posicionament Global,
batejant-lo GPS per les seves sigles en anglès.
Per poder explicar com funciona el GPS, sorprenentment cal primer parlar de
tempestes.
Mil milions de llamps i trons!
Si algun cop has estat en una tempesta elèctrica (com en aquest video de Chile)
t’hauràs donat compte que un fenòmen extrany passa: els llamps es veuen primer i s’escolten més tard. A que es deu això? La resposta és simple: el so triga
una estona en arribar. De fet, sabent que el so va a uns 340 metres per segon,
pots saber que un llamp està a un quilòmetre per cada tres segons que esperes.
Per exemple, en el video el primer llamp passa al segon 0:01, però no s’escolta
fins al 0:08. Si hem esperat set segons, sabem que ha caigut a un xic més de 2
quilòmetres de distància!
Per tant, sabent quan triga en arribar una senyal (en aquest cas el soroll), podem
saber quant lluny està la font d’aquesta senyal.
Els satèl·lits
El sistema GPS funciona mitjançant 24 satèl·lits que estan a l’espai, orbitant a
20.200 quilòmetres sobre el nivell del mar.
Un satèl·lit no es gens barat de posar a l’espai, i per tant es té molta cura en
saber quina és la seva posició exacta en tot moment. La feina que tenen es “cridar” on són i quina hora és; cada poca estona. El teu mòbil el que fa és escoltar
aquests crits. Com que els satèlits diuen quina hora és quan criden, el teu mòbil
pot saber quan tard fa la senyal, i per tant quant ha trigat en arribar. I com hem
dit abans, si saps quan triga la senyal saps quan lluny estàs de la font, es a dir
del satèlit.
Aleshores el teu mòbil quan escolta varis satèl·lits ha de resoldre una adivinalla
del tipus: On estàs si saps que estàs...
- … a 500 metres de Plaça Tetuan,
- a 4520 m del Camp Nou
- i a 1370 m de la plaça de les Glòries
Aquesta endevinalla que pot semblar difícil és molt fàcil de resoldre matemàticament. Imagina que en comptes d’aquests llocs de Barcelona son els Satèl·lits
1, 2 i 3. Ja saps com funciona el GPS! De fet caldria exactament tres satèl·lits Solució:
per saber la teva posició.
el cole!

Llavors, per què tants satèl·lits?
La diferència és que la senyal no es un soroll, sinó una senyal de radio, que
viatja a la velocitat de la llum: 300.000 quilòmetres per segon. Molt ràpida!
D’aquesta forma la senyal d’un satèl·lit de GPS triga de mitja 76 milisegons
desde que s’emet fins que arriba al teu mòbil.
Que passa si el teu mòbil no té la hora exacta? Imagina que el teu mòbil va 1
milisegon tard, en el dia a dia no ho notaries però el GPS calcularia malament
la teva posició: l’error seria de 300m. Seria possible que caminant pel carrer
València el GPS et digués que estàs al carrer Consell de Cent, i a sobre et diu
que estàs a 140 metres sota terra!
La solució es simple: no fiar-te del teu mòbil. La endevinalla ara es complica!
Es converteix en la següent: Saps que estàs...
- … a 1049 metres de Tetuan,
- … a 5026 metres del camp del Barça
- … a 1132 metres de la plaça de les Glòries.
i a més et dic que t’he mentit, i que a tots aquest números els hi he sumat una
mateixa quantitat que no et diré. Aquesta quantitat s’anomena biaix i representa el retraç o abans del rellotge del teu mòbil respecte la hora real.
Està clar que la teva posició és impossible saber-la d’aquesta forma. Però si
afegeixes una quarta distància, per exemple:
- … a 1124 metres de la porta de l’hospital de Sant Pau
aleshores resulta que es pot resoldre el problema matemàticament, i saber
que:
- El lloc era Sagrada Família
- La quantitat inventada que he sumat (el biaix) era de 84 m.
Ok llavors ja està no? Ja sabem la nostra posició sense haver-nos de fiar de la
hora del mòbil. Només calia un quart satèl·lit. Podem posar rellotges d’altíssima precisió als satèl·lits i ja està, no? Doncs… no.
Errors, errors i més errors
Resulta que la velocitat de la llum no és constant, sinó que depen del medi
que atravessa. Coses tant simples com la temperatura de l’aire poden fer que
la senyal trigui una mica més o una mica menys. Això es més complicat: aquí
no tenim un biaix comú a totes les mesures, sinó que cada distància tindrà un
error diferent.
Com ho resolem? Doncs amb probabilitat. Sabem que aquest error degut a
factors ambientals és petit, i per tant l’endevinalla passa a ser:
… a més o menys 1070 metres de Tetuan,
etc.
Està clar que a més distàncies afegim més pistes obtenim per saber la ubicació. Per tant, a més satèl·lits escoltem més ens aproparem a la solució real. De
fet els GPS més moderns tenen un error de menys de 30 centímetres!
Ei, vols generar les teves pròpies endevinalles d’aquest tipus? Visita la següent
web https://www.desmos.com/calculator/4rr2xelo0y i arrossega la bola anomenada Posició Seleccionada. A l’esquerra et sortirà la opció de canviar el
biaix i les quatre distàncies resultants!

Edu
monitor de P/C

SOCIETAT

Desmuntant part del discurs
racista anti immigrants
Salutacions a tots els lectors del S.A.P, soc en Pau Viñas Martínez, monitor de
Ràngers i Guies de l’AECH i estudiant de 3r any de Sociologia. En aquesta última entrega de l’any 2019 us plantejo discutir part dels arguments racistes anti
immigrants utilitzats, tant en política com en el dia a dia, per alguns membres
de la nostra societat.
Quelcom que ens pot venir al cap és: “Qui som nosaltres per decidir quines
idees són tolerables i quines no? Si una persona és racista, que ho sigui, és
la seva opinió i l’hem de respectar, com totes.” MEEEC! Si pensem així estem
molt equivocats. Un filòsof austríac anomenat Karl Popper va descriure el 1945
la paradoxa de la tolerància, aquesta declara que si una societat és il·limitadament tolerant, la seva capacitat de ser tolerant finalment quedarà destruïda pels intolerants. De tal manera ell va concloure que, de forma paradoxal,
perquè una societat sigui tolerant, és necessari que sigui intolerant amb la
intolerància.

Explicat això, desmuntem algunes de les frases i arguments utilitzats per
agents racistes:
“Si estàs a favor de que puguin venir, acull-los a casa teva”
Si seguim el mateix principi, també valdria dir “si estàs a favor que hi hagi hospitals, cedeix casa teva” o “si estàs a favor que hi hagi ambulàncies, cedeix el
teu cotxe”. Que hi hagi solidaritat amb els que arriben és responsabilitat de les
institucions, de l’Estat, no de cap particular.
“Vénen a treure’ns el treball”
La Llei d’Estrangeria propicia un bucle infinit pel qual és difícil legalitzar-se
sense tenir feina i és difícil trobar feina sense estar legalitzat. De totes maneres,
aquesta mà d’obra ha estat una de les principals raons de l’històric creixement
d’Europa i dels EUA. També cal destacar la importància de la immigració a nivell demogràfic, ja que, com podem veure en aquestes dues piràmides,

actualment el grup majoritari de població està en edat de treballar, però la previsió és que el 2050 aquest gran gruix d’actuals treballadors estaran jubilats,
per tant, l’actual sistema de pensions serà inviable! Aquí és on entra en joc la
immigració. La majoria dels immigrants que arriben a Catalunya, Espanya i
a Europa en general és població en edat de treballar, i alhora, aquests immigrants tenen més fills que no pas els locals, per tant, jugaran un paper clau en
el nostre futur, en que les coses continuïn funcionant, començant pel sistema
de pensions.

“No cotitzen i es beneficien de la nostra sanitat”
La sanitat es finança amb l’IRPF, però també amb l’IVA, així doncs, quan un
migrant consumeix qualsevol bé (comprar pa o llet, per exemple) està pagant
part de la sanitat. No obstant això, hi ha hagut èpoques on no se n’ha pogut beneficiar d’ella. Amb la reforma sanitària aprovada pel Govern d’Espanya
l’any 2012 se’ls va retirar el dret a ser atesos pel Sistema Nacional de Salut i la
targeta sanitària a pràcticament un milió de “sense papers”. A partir de l’ultima
i recent reforma sanitària se’ls retorna el dret a ser atesos però no recuperen
en dret a disposar de la targeta sanitària.
“Un cop han entrat, ja no marxen”
Segons l’Eurostat, Espanya és un dels països amb més atur d’Europa, per
aquest motiu és més probable que Espanya sigui només una via d’entrada cap
a països més pròspers i amb més oportunitats a l’hora de trobar feina.
“Són delinqüents i violents”
La política de la por sempre busca generalitzar per crear estigmes. A Espanya
els estrangers són el 10% de la població total i cometen el 23% dels delictes.
ALERTA! Hem d’anar amb compte amb aquestes xifres que poden ser enganyoses. S’ha de tenir en compte que la majoria de la població estrangera es troba en el rang d’edat on es cometen més delictes, però es compara amb el global d’espanyols, incloent-hi així a ancians i nens, que habitualment no cometen
delictes, per tant, no s’està comparant homogèniament. També cal remarcar
que molts dels immigrants pateixen fenòmens com l’exclusió o la pobresa (la
meitat dels immigrants extracomunitaris estan en risc de pobresa) que són
fenòmens que realment sí que tenen una relació directa amb la delinqüència.
Espero que us hagi semblat interessant el que he escrit i que contrasteu la
informació que consulteu.

L’EDUCACIÓ SERÀ SEMPRE L’EINA MÉS POTENT
PER COMBATRE EL RACISME!

Pau Viñas
monitor de R/G

RECEPTES

Galetes casolanes
Esteu avorrits? Ja no us queden més torrons a menjar?
No esperis més! Entra a la cuina i prepara unes galetes
delicioses per sorprendre a tota la família i amics! Són molt
fàcils i ràpides de fer, només heu de pensar que si l’Alejandro i la Maria han pogut, vosaltres també!!!

1r PAS
Treure la safata de forn i
escalfar el forn a 180º.

3r PAS
Afegir els ous un a un a la
massa de sucre i mantega,
i seguir barrejant amb una
forquilla o una espàtula fins
que quedi una massa uniforme.

INGREDIENTS:
- 2 ous
- 100 gr de mantega
- 200 gr de farina normal
- 175 gr de virutes de xocolata
- 100 gr de sucre morè
- 1 cullerada de llevat
- Una mica de sal
- Paper de forn

2n PAS
Barrejar en un bol la mantega
i el sucre fins crear una massa
uniforme. Va bé, escalfar
la mantega uns segons al
microones perquè sigui més
fàcil de barrejar amb el sucre.

4t PAS
Afegir la farina i el
llevat poc a poc, per
tal de que no se’ns
creïn grumolls. Seguir
barrejant fins que la
massa quedi ben lligada.

5è PAS
Afegir les virutes de xocolata i
barrejar la massa.

6è PAS
Col·locar el paper de forn sobre
la safata del forn. Seguidament,
amb una cullera (o dues)
col·loques la massa a sobre el
paper de forn formant petites
muntanyetes. La massa de les
galetes no es pot tocar amb les
mans.

7è PAS
Un cop haguem omplert la
safata la fiquem dins del forn i
esperem uns 8 minuts. Sempre
controlant que no es cremin.

8è PAS
A MENJAR!!!

!
Animeu-vos a fer la
recepta i enviar les
vostres fotos a
sap@aech.cat!

Maria i Alejandro
monitora de P/C
i monitor C/LL

FAUNA

Què podem trobar al Pedraforca?
Aquest any tant les branques grans com les branques petites hem marxat
d’excursió i ruta de Nadal al voltant de l’emblemàtic Pedraforca. Aprofitarem aquest article del SAP, per conèixer una mica més l’entorn. En el
massís del Pedraforca trobem una fauna rica pròpia dels ambients alpins i
de muntanya gràcies a la varietat de prats i boscos. Els ocells són els grans
protagonistes, també trobem petits mamífers carnívors i hervívors, amfibis,
rèptils i alguns invertebrats. Aquest son tres de molts dels animals que hi
viuen:

El gall fer pirinenc
Una au imponent on només habita en dos punts el país; la serralada Cantàbrica i els Pirineus. Aquesta es caracteritza pel seu dimorfisme sexual, això vol
dir que el mascle i la femella són diferents físicament. Els mascles
són més grans i pintoresc, les seves plomes són de color
negre per tot el cos excepte el seu pot que és de color
verd i la seva panxa blanca, sota el bec tenen plomes en forma de barba i la seva cua es pot obrir
en forma de ventall, el gall fer mascle té unes
celles vermelles sobre els ulls. Les femelles
són més petites i de color marró i la panxa
rogenca. El que tenen de similar és que a
les potes tenen en les potes cobertes de
plomes, especialment a les estacions més
fredes. És molt difícil de veure, ja que són
molt discrets, a més a més, la seva població està decaient en aquests últims anys.
El més característic d’aquesta espècie és
que quan estan en època de reproducció
el mascle utilitza un cant peculiar per atraure a la femella.
Clica al vídeo per sentir-lo, potser algun dia
tens la sort de fer-ho en directe!

Cant del gall fer:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DhyeKVRgXysw&ved=2ahUKEwihg7ag0IvmAhUDzYUKHUl7AZQQo7QBMAB6BAgAEAI&usg=AOvVaw1mZKxNs5p4yE3T1GJiHqcC

L’isard
És un símbol dels Pirineus, segur que alguns de nosaltres ja
l’hem vist voltant per algun altre lloc. Considerat un animal
àgil i majestuós gràcies a les seves característiques físiques. El seu pelatge és rogenc a l’estiu i marró fort amb
una “bufanda” de color més claret a l’hivern, les seves
banyes són fines i amb forma de ganxo al final. Les seves
peülles amb pinça, les seves ungles tenen una separació
variable que adopta la funció d’una raqueta i soles adherents, el que el fan un excel·lent escalador, segurament el

El tritó pirinenc
Amfibi autòcton que viu a les bases i als torrents amb poca aigua ben neta. És un animal nocturn, actiu a la nit i acostuma a
passar el dia quiet. Sol fer 15 cm de llarg, la meitat correspon a
la cua, és de color marró, a vegades pot ser que tingui alguna
taca o línia horitzontal groga a l’esquena.

Potser a l’hivern es difícil veure’ls, però no impossible. Aquests no són els únics que podem trobar, hi han molt més! Teniu 10 noms amagats d’altres animals que també viuen al Pedraforca i que
podrieu veure si us hi fixeu quan aneu a fer alguna excursió per la zona. Quins noms pots trobar?

Andrea
monitora de P/C

Pit negre, pela roques, mostela, marta, escurçó, xoriguer, salamandra, granota roja, conill, esquirol

SÈRIES

Telekinosis
Un altre any tornem a ser aquí per parlar de les curiositats i estrenes que podrem anar gaudint durant aquest curs tan en el cinema com en la televisió.
En aquest número vull començar parlant de la nova generació de sèries de
superherois. I potser em direu que ja és un tema del qual he parlat molt, però
vull incidir en la nova generació de sèries més adultes i amb més fosques, que
van més enllà del personatge amb superpoders i es centren més en la societat
i com repercuteix el tenir gent així sobre el dia a dia.
Tot i això no perdrem la pista a sèries que segueixen més el cànon tradicional
i que ens presenten els herois com a models a seguir i que fan de tot amb els
seus ajudants per vèncer les dificultats.

Watchmen

!
Fes click sobre les
imatges per saberne més o veure
els tràilers

Basada en la novel·la gràfica d’Alan
Moore per a DC còmics i en l’adaptació cinematogràfica que es va fer
l’any 2009, la sèrie ens introdueix en
una societat marcada per la violència
i el racisme. En que el cos de policia
ha d’anar amb la cara tapada i en que
hi ha justiciers disfressats ajudant-los
a combatre el retorn d’una grup semblant al Ku-kux-klan. Durant l’escriptura de l’article només s’han emès
dos capítols però de moment tenim
molts interrogants i moltes trames
obertes. El que sabem de moment
és que està ambientada en un temps
posterior a la pel·lícula i que els supremacistes blancs utilitzen màscares de
Roschack per amagar la seva cara. Es
pot gaudir d’aquesta sèria a la plataforma d’HBO.

The Boys
Basada també en un còmic fora de les
esferes d’influència de Marvel i DC,
creat per Garth Ennis, ens ensenya
uns Estats Units que estan protegits
per un grup de superherois que són
l’elit de la societat. En aquesta sèrie
d’Amazon ens mostren els racons
més foscos dels herois, que estan per
sobre del bé i del mal i veiem quines
repercussions tenen les seves accions, afectant brutalment a la vida
dels ciutadans normals. Amb aquesta
premissa com a inici anirem seguint
les aventures d’un grup de persones
víctimes d’alguna injustícia causada
pels superherois que busquen la seva
venjança. Es va estrenar aquest estiu
i va ser un èxit al moment, recollint
molt bones crítiques tant dels professionals com dels espectadors.

Raising Dion
Basada en el còmic de Dennis Liu,
aquesta sèrie de Netflix que va tenir
molt rebombori a l’estrena per la manera que tenia de veure el món dels
superherois. Tracta d’un nen petit
amb poders i com la seva mare l’intenta educar i intenta descobrir d’on
surten, mentre intenta mantenir en
secret el que es capaç de fer el seu
fill. És interessant ja que estem acostumats a veure el herois ja crescuts i
amb algun drama familiar que els ha
fet ser com són.

Doom Patrol
Encabida dins el món de DC i presentada en un dels capítols de Titans,
Doom Patrol ens presenta un grup
molt divers de personatges desgraciats, que per una raó o un altra han
acabat sota un mateix sostre convivint amb un professor una mica estrany. Amb aquest inici podem anar
veient l’evolució dels personatges i
com afronten la realitat de ser uns
pàries socials o com a vegades es diu
uns herois de segona amb uns poders
no massa convencionals. Tenim tots
els capítols de la primera temporada
a HBO.

The Umbrella Academy
Basat en el còmic de Gerard Way,
The Umbrella Academy parteix d’uns
naixements simultanis per tot el món,
que resulta que donaven com a resultat nens amb poders especials. Un
doctor s’afanya en ajuntar el màxim
d’aquests infants fins a reunir-ne sis.
Després d’una infància sencera fent
d’herois i salvant la ciutat de tot tipus de perills, la sèrie ens porta a la
mort del doctor i a la reunió després
de molts anys del grup d’herois que
havien sigut com germans. Aquest
és el principi d’una trama en que es
veuen les enveges entre “germans” i
com n’és de difícil per algun d’ells poder conviure amb el que són i com els
va manipular el professor per poder
complir els seus objectius. Tots els
capítols es van estrenar simultàniament a Netflix i va recollir bones crítiques, tot i que durant la temporada hi
ha alguns daltabaixos, manté un bon
nivell fins al final obert que ens deixa.

Andrés
soci actiu

INTERÈS GENERAL

El racó d’en Menta
Sigueu benvingudes i benvinguts a la nova secció del SAP! “I de que va
Pau?” us preguntareu. Doncs aquest serà un apartat on hi tindran cabuda
genialitats, articles, fotografies, obres, actes etc. Un popurrí de les meravelles d’internet que vaig recaptant durant el trimestre, i que crec que és
necessari compartir-les amb tothom. Sense més dilacions comencem!

Última hora
Quan pensaves que la humanitat ja no et podia sorprendre, arriben els mitjans de comunicació per alegrar-te el dia. I és que no pot passar ni un dia
sense que algú superi algun récord, digui la bajanada més gran o s’inventi
una llei en contra de la pizza amb pinya. Aquí un recull d’algunes de les
noticies que retracten que l’ésser humà no té límits:

Això de la guerra entre la pizza amb
pinya o la pizza sense pinya crec
que se’ns està anant una mica de les
mans… Tan dolenta és?

Els participants d’aquest reality
anomenat “Eden” havien de crear una
comunitat autosuficient aïllats de la
societat. Degut a la poca audiència
del programa, la cadena emissora va
decidir deixar de retransmetre-la, i
en comptes d’avisar als participants,
aquests van romandre 300 dies aïllats
pensant que el programa encara
estava actiu.
Al final el programa es va fer
famós, però no gràcies al contingut
precisament…

Com va veure que eren tants
kilòmetres segurament va començar
“Joc de Trons” i quan anava per la
quarta temporada es va adonar que
anava en direcció errònia.
Arribar a casa potser no, però posarse al nivell d’Alberto Contador segur
que sí.

Sembla ser que no el van trobar a
faltar gaire. Els seus alumnes deurien
estar la mar de contents sense
professor durant 5 anys i mig!

Sabies que…
Heu sentit mai a parlar del refrany “Nunca te acostarás sin saber una cosa
más”? Tot i que sembla impossible és cert. Per això, si avui encara no has
après res de nou, aqui estic jo per donarte un cop de mà amb algunes dades
ben curioses que segur que desconeixies!
· Cada any centenars d’arbres nous creixen perquè hi ha esquirols que s’obliden d’on van enterrar les seves nous.
· Les llúdrigues tenen una butxaca especial on guarden la seva pedra preferida.
· Els ratolins i les rates tenen pessigolles i inclús es riuen quan se’ls en fa.
· Abraçar-se pot ajudar a que les ferides cicatrizin més ràpid degut a l’alliberació d’oxitocina.
· S’han fet estudis que demostren que les cabres tenen accents com nosaltres.
· Amb 23 lletres, “Electroencefalografista” és la paraula més llarga que apareix
a la RAE.

· Noruega va nombrar cavaller a un pingüí anomenat Sir Nils Olav.

· Noruega va nombrar cavaller a un pingüí anomenat Sir Nils Olav.
· Tot l’or que s’ha extret al llarg de la història cap dins de dues piscines olímpiques.
· Els nombres pintats a les pistes dels aeroports s’han d’anar canviant al cap
dels anys per culpa del moviment del pol N magnètic.
· Hi ha menys tigres en llibertat en tot el món que perruqueries a Madrid.
· La cara d’Al Pacino va ser el primer logo de Facebook.
· Fer 10 milions de clics amb el ratolí de l’ordinador et fa perdre 1 caloria.
Així que ja saps, ara podràs fardar davant la teva familia i els teus amics de tot
el que has après i segur que se sorprendran com has fet tu.

MEMEo
Estàs avorrit estirat al llit o al sofà? Has tingut un mal dia?
No passa res, doncs no hi ha res millor que uns bons memes per alegrar-te el dia. I tancant aquesta primera aparició de la nova sección, a continuació un recull dels més
bons, els més tontos i els més absurds memes del mes.

Pau Menta
monitor de C/LL

PIONERS I CARAVEL·LES

LLIBRE D’OR
Els tres primers mesos de CAU han sigut molt intensos
per la Unitat de Pioners i Caravel·les. Vam començar el
trimestre amb moltes incorporacions noves, no només els
ràngers que pujaven a la branca, sinó que nous companys
es van animar a formar part de la Unitat, alguns d’ells eren
companys que s’han volgut reenganxar i d’altres nois i
noies de fora de l’escola. El que fa que aquest any siguem
una Unitat força gran!
Amb la motivació de ser molts aquest any, encara que alguns ja ens coneixem bastant, els primers dies es vam
centrar a fer activitats de cohesió, coneixença per anar
perdent la vergonya. Començàvem octubre amb motivacions estranyes sobre de cadires, jocs on l’objectiu era
cridar, etc. I en res ens vam trobar amb la nostra primera
Coneixent la Unitat
empresa que va aparèixer sense que ens ho esperessim,
preparar activitats pel CAU al carrer. Com som una Unitat molt motivada, ens ho vam agafar amb
moltes ganes això de preparar activitats per la resta de l’Agrupament i ajudar al Kraal de monitors
en aquesta activitat del 50è. Ara bé, anàvem uns mica justos de temps, i després d’alguns imprevistos vam aconseguir tenir-ho tot llest. Les activitats eren originals i van agradar molt a tots els
petits, no només ens va tocar treballar, sinó que també vam poder gaudir de la festa amb l’animació
final amb la resta de l’Agrupament.

Preparant el Cau al Carrer

Cau al carrer!

Novembre va ser el mes de les excursions, començàvem amb la de dos dies a Centelles, l’objectiu
era fer la via ferrada de les Baumes Corcades. Tota la setmana la previsió de pluja jugava en la nostra contra, però al final vam tenir sort i el cap de setmana va fer sol! No ens vam poder salvar del
fred, tot i això no va ser un impediment per poder fer la via ferrada, on la majoria de nosaltres ens
vam estrenar, va ser una experiència molt xula! Tots la vam poder acabar, i alguns amb energia i ganes, van poder fer un tram optatiu per arribar fins a la bandera. La resta del dissabte el vam dedicar
a fer jocs d’interior tranquils. A la nit vam aprofitar per fer una pluja d’idees de serveis i extrajobs.
El que ens va permetre aprofitar el diumenge per fer jocs més moguts.

Via ferrada a Centelles

L’últim dia de novembre vam fer la sortida d’un dia al Castell de Burriac, encara que vam ser poquets, vam fer molta
pinya entre els que érem. La pujada va ser molt tranquil·la,
i en arribar a dalt vam estar observant les vistes al mar.
Durant la baixada, els monitors ens van proposar recollir la brossa que ens trobéssim pel camí, dues bosses no
eren suficients per recollir tot allò que veiem!! La veritat és
que no ens va semblar avorrit i ens vam engrescar ràpidament. Vam adonar-nos que la gent no té cura del planeta, i
per primera vegada, el nostre objectiu de natura “deixar el
món millor del que l’hem trobat” va cobrar sentit. Ens vam
conscienciar que realment hem de ser molt responsables
de les nostres deixalles, i segurament repetirem això de
portar bosses d’escombraries i recollir la brossa dels demés.
Ara desembre començava amb el nostre primer extrajob:
preparar l’esmorzar per la Pessebrada. Així doncs, entre
tots vam fer pastissos, magdalenes, entrepans, brownies,
per vendre a les branques petites i als pares i mares que
vinguessin a l’excursió. Després de tancar la nostra paradeta es va fer un macrojoc per construir el pessebre.
El primer trimestre acaba amb la nostra ruta de Nadal,
aquest any anirem al Pedraforca, tenim moltes ganes de
què arribi el dia!

Pessebrada

Castell de Burriac

Pioners/Caravel·les
Sempre A Punt!

RÀNGERS I GUIES

LLIBRE D’OR
5 oct
Primer dia de Cau! Hem rebut amb els braços oberts l’arribada de dos nous
integrants de la tropa: l’Alvaro i la Carla! La resta (el Roger, el Diego i la Letizia)
els hem ensenyat què significa aquest símbol tan “estrany” que fem amb la mà
abans de començar quelcom que en diem “motivació” i “revisió”. També, hem
començat amb els esports. A la motivació, hem canviat la lletra d’una cançó
boníssima... (China, d’Anuel AA) i hem dit algunes coses que ens agradaria fer
al llarg d’aquest any: anar al skatepark, un taller de tatuatges... A la primera
meitat del matí hem començat amb una pluja d’idees per a fer a l’operació, tot i
que encara no hem decidit res. Després d’esmorzar, els monitors han preparat
un super “quién es quién? amb un cartell poc entenedor... El Pau va tenir una
petita confusió en l’ordre de les paraules, ehem ehem... L’objectiu era conèixer
la mascota de ràngers, però no ho hem fet massa bé i ens hem quedat entre
dos personatges, així que la presentarem el dia següent. Amb un munt de proves de diferents tipus (un pedra-paper-tisores gegant, un matar, una gimcana
pel cole...) hem pogut anar preguntant i descartant personatges, sembla que
serà algú amb pèl de la peli Ice Age!

12 oct
Avui hem fet esports a primera hora del matí i hem començat el matí decidint
que farem a l’operació. Ja comencem a encaminar el projecte! Després d’esmorzar, hem fet una mica de “trampes” i hem fet un macro joc de la sardina.
Ens hem colat per algun lloc del cole i ens hem hagut d’anar trobant. Com que
ens hem passat algun que altre cop dels límits, ens hem amagat amb la companyia d’algun monitor, així quan no ens trobàvem fèiem una videotrucada.

Activitat de matí

Cau al Carrer
Hem gaudit d’un gran dia amb tot l’agrupament a Passeig de St. Joan. Amb
la companyia del Bob l’Escolta i les castanyeres, hem aconseguit rescatar el
Marrameu. Hem fet paradetes totes les branques, però la de ràngers era la millor: decorar gots amb spray! Hem obtingut uns resultats sorprenentment bons
i hem tingut l’oportunitat de conèixer més nens del barri que han gaudit amb
nosaltres de l’activitat. Tot un èxit!

9 nov
Avui hem començat a les 10 amb la companyia de la Mireia. Ens hem passat el
dia sencer preparant l’operació, ja està gairebé tot llest! Hem fet la motivació
del vídeo de “cuerdas”, que ens ha fet entendre l’important que és ajudar algú
quan ho necessita. Ens falta només acabar de preparar el material i el cartell
de l’operació, hem tingut un petit “problemeta” amb aquest últim, però ho hem
solucionat prou ràpid.

16-17 nov
Aquest cap de setmana hem marxat d’excursió a Caldes d’Estrac, a la casa
Eurostage. Hem compartit finde amb els llops, també teníem els grumets de
FAJMACOR per la casa. Tot i algun inconvenient només arribar amb el funcionament de les papereres, ens ho hem passat molt bé. Hem dormit en bungalows, els llops i els ràngers junts.
A l’arribar de l’estació de tren, hem fet una “pachanga” de futbol, hem dinat i
hem fet la motivació després de dinar. Aquesta l’hem fet per grups tots barrejats i hem parlat de com és cadascú: els punts positius i aspectes a millorar,
pel bon funcionament de tots. Després, ràngers ens hem separat i hem jugat
a un Party & Co “mountain version”. En dos equips de dos, hem fet diverses
proves: mímica, dibuixar al terra, preguntes... L’Álvaro i la Carme han estat els
grans vencedors! Després de berenar, com que feia fred, hem fet una partida
de Cluedo. Com que el Pau s’ha precipitat en la seva decisió, la Carla i la Carme han aprofitat per endur-se la victòria. En Pau ha après la lliçó: la paciència
és la mare de la ciència.
El joc de nit ha estat d’allò més terrorífic: els monitors de llops han estat
cruelment segrestats. Els nens hem
de trobar on són, amb l’ajuda d’en
Pau i les indicacions que rebien per
l’altaveu. Tot i haver descobert el bungalow on eren i haver superat la prova
de les cordes, la por no s’aturava. Es
veu que teníem uns monitors “graciosets” posant musiqueta de por i dientnos coses per a no dormir per la nit...
Al matí, se’ns va allargar la motivació
a tots (nosaltres vam parlar de donar
exemple) i hem acabat fent esports:
futbol i volley. Hem dinat a la casa i
hem anat cap al tren.
Ens ho hem passat genial!

Excursió de 2 dies

Excursió de 2 dies

Excursió de 2 dies

23 nov
Avui no hem pogut fer esports perquè ha plogut a la nit. Hem començat a les
10 amb una súper motivació sobre el mapamundi: no tot és el que sembla, no
podem caure en el parany de les representacions. Després hem intentat preparar l’excursió d’1 dia del finde següent, però ens hem quedat sense temps i
sembla que no hem pogut assolir l’objectiu del trimestre... Després d’esmorzar,
hem fet les “Olimpíades de tardor” amb els llops, tot i que no hi ha hagut massa
bon comportament... La revisió ha estat bastant més llarga, sembla que hem
de canviar coses de cara a Nadal. Ara, a preparar-se per l’excursió del dissabte
vinent!

Ràngers/Guies
Sempre A Punt!

