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Editorial
Hola SAPeros!

Un nou curs ha començat! I com ja sabreu, aquest és un curs moooolt 
especial! En fem 50! Sí, sí!, cinquanta anys d’agrupament!
Són ja molts anys i moltes històries viscudes, algunes escrites en els 
llibres d’or de cada branca, on recollim algunes de les vivències dels nos-
tres escoltes i monitors.
En aquest número del Sap, trobareu els escrits dels campaments i rutes 
de l’estiu, així doncs deixo que gaudiu dels llibres d’or, i no oblideu guar-
dar-vos-els. Són un preciós record del vostre pas per l’Aech!

Com sempre, us animem a enviar-nos un article, o que ens escriviu a 
sap@aech.cat

Gràcies!

Sempre A Punt!
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Els campaments de la Camada

CASTORS I LLÚDRIGUES

Llibre d’or

La primera vegada que és va de campaments no saps com funciona 
res de res, i tot són novetats: dormim en tenda catorze dies, abans 
d’esmorzar hem de pujar banderes, i abans de sopar les hem de 
baixar, hem de complir uns horaris i fem tot d’activitats genials, 

tenim unes latrines, uns estenedors (que es cauen a terra cada dia), la 
mustia (on escrivíem les nostres històries), etc. I és que aquest any cap 
de nosaltres sabia com funcionava res; doncs érem casi tots “ novatos”.

Després d’un viatge més aviat curt, aquells Castorets i Lludriguetes van 
arribar al campament de Queralbs, un hàbitat inexplorat. Però allà no es-
tarien sols sinó que els acompanyaran altres espècies com, per exemple, 
els Llops i Daines, els Ràngers i Guies o els mosquits.

El primer dia vam fer una activitat on vam aprendre les normes del cam-
pament i els monitors en van fer un recorregut on ens van ensenyar tot 
el campament i com funcionava, també vam descobrir que estàvem en un 
campament de semi deus on els titans havien robat els poders d’alguns 
déus que ens demanaven la seva ajuda per recuperar-los i derrotar als 
titans, per primera vegada vam baixar banderes, després de sopar, vam 
jugar al far.

Joc de nit: el Far!
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El segon dia vam decorar una mica el campament amb les construc-
cions, on vam fer la flor de llis amb les pedres, vam decorar el menja-
dor gran amb dibuixos i vam col·locar papereres per tot el campament. 

Després de dinar vam conèixer a Dolores, una senyora gran amb barba 
que ens volia ensenyar a fer galetes, però, per desgràcia, uns lladres li 
havien robat tots els ingredients i els havíem de recuperar, però de cop 
i volta, una vegada recuperats la senyora Dolores va desaparèixer i més 
tard vam descobrir que la senyora havia mort i s’havia convertit en un 
esperit que voltava pel campament espantant els nens i fent gamberra-
des, així que amb unes varetes antiesperits i un ritual la vam expulsar 
del campament per sempre.

El dimecres vam fer una excursió d’un dia, vam anar a fustanyà per un 
camí molt bonic, quan vam arribar ens vem instalar en una plaça on 
vam fer un munt de jocs fins l’hora de berenar. Quan vem tornar al 
campament vam fer una activitat conjunta ambs els llops i els Rangers.

El dijous els titans van llançar un encanteri de confusió contra els mo-
nitors que feia que els monitors es canviaven de branca així que al matí 
els monitors de llops ens van preparar una activitat molt xula en la qual 
érem pirates i havíem de trobar un tresor i a la tarda els monitors de 
Rangers ens van preparar un taller amb ous on els havíem de vestir i 
inventar-nos una història sobre l’ou.

El divendres vam fer la pista americana, una activitat que consisteix en 
acabar brut, hi ha alguna cosa millor? Anaves passant de prova en prova 
i els monitors et tacaven amb quètxup, melmelada, maionesa i menjar 
vario, al final t’havies d’enfrontar al minotaure en una piscina de barro, 
vam acabar tots molt bruts, però després d’una bona dutxa estàvem 
com nous!

El cap de setmana va ser molt xulo, totes les branques van marxar 
d’excursió i castors ens vam quedar sols vigilant el campament, ens 
aixecàvem una mica més tard, teníem el campament per nosaltres sols i 
vam fer moltes activitats com un battle royale amb aigua i vam aprofitar 
també per rentar la roba perquè ja feia una mica de pudoreta.

Decorant el menjador

C/LL sols al campament!
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Però tot el bo s’acaba i el dimarts ens va tocar a nosaltres marxar 
d’excursió, anàvem dos dies a la font de l’home mort, on després d’una 
pujada criminal, vam acabar entenent el nom de la font, vam arribar 
cansadíssims però molt satisfets, una vegada plantades les tendes vam 
començar a fer els consells.
Després de dos dies fent consells vam desfer les tendes i vam tornar 
al campament, per sort els camí de tornada era baixada i no va ser tan 
cansat.

La resta de dies van ser molt divertits, el divendres vam fer una nit de 
por que van preparar els Ràngers on vam passar molta por, el divendres 
a la tarda van venir els Pioners i els Ròvers, ens explicaven moltes his-
tòries de les seves rutes i a la tarda vam fer un judici final, on els polis i 
els cacos de cada branca (i el Nil) serien jutjats per les seves malifetes 
durant el campament els cacos culpables i els polis que no descobre-
ixen qui són els cacos pringarien amb un pringue especial que es prepa-
ra amb una recepta secreta.

L’últim dia venen els pares, esperem ansiosos a veure el primer cotxe 
entrar en el campament, però abans d’això hem de recollir el campa-
ment i fer les motxilles, així que ens posem en marxa, desmuntem les 
tendes, recollim la roba, fem la motxilla i fem batuda pel campament 
perquè estigui ben net i polit pels pares, un cop arriben aparquen els 
cotxes i els nens comencen a córrer buscant als seus pares per expli-
car lis les mil i una aventures que han viscut als campaments amb un 
somriure d’orella a orella. Comencem a recollir les estructures i dinem 
tots junts, un moment amb els pares on monitors gaudeixen explicant 
les històries del campament. Una vegada hem acabat de dinar, acabem 
de recollir-ho tot, fem la entrega d’insignies i després de les fotos es 
dona per acabat el campament i els nens marxen amb els pares.

RIU AMUNT!
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Els campament de l’Estol

LLOPS I DAINES

Llibre d’or

El 8 de Juliol els llops i les daines pujàvem a l’autocar destí a Que-
ralbs, junt amb castors i Ràngers, per començar els nostres cam-
paments. La majoria de l’Estol érem llops i daines de primer any, 
per no dir que només ens acompanyava una daina de segon any, 

la qual va ser un exemple a seguir per tot l’Estol durant els 15 dies.  Allà 
ens esperaven alguns dels nostres monitors i els Déus de l’Olimp, per 
passar-ho d’allò més bé!

Els primers dies sempre són molt moguts, arribem amb molta energia 
i amb ganes de fer activitats. Començàvem el primer dia amb el joc de 
normes que ens ensenyava com funcionava el campament i les normes 
de convivència, també vam fer la instal·lació a les tendes i a la nit ens van 
visitar els follets del bosc. La pluja no va evitar que deixessin de fer coses, 
com la decoració del menjador gran, el racó i la classe de karate que la 
veritat és que no se’ns dona gens malament. Vam tenir molta sort, per 
l’excursió d’un dia va sortir el sol, vam caminar fins al Salt del grill, una 
sortida curta però perfecte per refrescar-nos al Salt i a uns petits gorgs. 
Aquests dies també ens endinsàvem al CI, on Cronos i Febe, dos titans 
no gaire bons van treure els poders als nostres amics déus; l’Apol·lo, 
l’Artemisa i l’Hermes, nosaltres junt amb les altres branques els havíem 
d’ajudar a recuperar els seus poders. Aquesta primera setmana vam ser 
cambrers, encara que no dels bons, vam aprendre que el Cacaolat amb 
suc de taronja no està gaire bo i que mai demanaríem suc de guanyava. 

Salt del grill
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Ja som a dissabte i això vol dir que ha arribat l'excursió de tres dies a la 
Vall de Núria. Amb les motxilles plenes comencem a caminar. 
En mig del camí, ens van trobar els pioners i caravel·les del Gech, el que 
ens va motivar al veure alguna cara coneguda. Durant el camí l'Estol va 
tenir moments bons i dolents, però recordàvem el nostre lema i se-
guíem fent tant com podíem. Abans d'arribar vam parar a dinar mentre 
gaudíem de les vistes de la vall, estàvem orgullosos del camí que ha-
víem fet, realment valia la pena. Allà vam estar acampats els tres dies, el 
temps no era gaire bo l'endemà, però vam aprofitar per fer els consells. 
Vam veure els voltants, vam jugar, cuinar i patir posant el cap a l'olla, 
perquè la campana no sonés més vegades. La baixada al campament va 
ser un moment, amb la motivació d'arribar abans del temps que posava 
als senyals.

Vam conèixer les llegendes de Medusa, l’Esfinx i el Minotaure i així saber 
més sobre la mitologia grega. La Sisena Bowl ens va ajudar a fer més 
pinya amb les nostres sisenes. Ens van canviar de monitors el dia del Yes 
We Can i s’ha de dir que l’Estol encara que juguéssim separats ho vam 
petar a la conjunta. Abans de marxar 3 dies, com ja sabíem ve venia la 
respectiva pista americana, proves amb la que ens tocava embrutar-nos 
per poder lluitar contra el Minotaure i aconseguir l’últim flascó pels 
déus. Després de la bona dutxa tocava fer la celebració, que aquest any 
era sobre els tres pilars de l’escoltisme: fe, natura i escoltisme. Hi havia 
temes més fàcils que d’altres, però vam compartir diferents opinions i 
vam interioritzar molt (com vam veure l’endemà) el nostre lema: Tant 
com puc!

Excursió de 3 dies!

Vall de Núria
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El temps després de l’excursió passa molt de pressa per tothom. 
Castors ens van rebre després de passar uns dies sols al campament, 
explicant-nos tot el que havien fet aquests dies, ells marxaven l’endemà, 
i nosaltres faríem el tan esperat joc de 12 hores. Dividits en les tribus 
dels Halstein, els Zedong i els Dassanac vam fer tot el que podíem per 
vèncer als tres dracs. Al final, quan l’última prova estava a favor nostre, 
un gir dels esdeveniments va fer que els dracs guanyessin el joc de 
12 hores. Sis dels nostres companys van poder ser monitors el dia de 
la democràcia, ens van preparar en poc temps activitats molt guays, una 
sobre fulars i l’altre un furor. També vam fer dos tallers, el típic taller de 
tenyir la samarreta, van quedar molt xules totes, ja que aquest any vam 
poder experimentar afegint més colors, i un “ojo de dios”, en un joc de 
nit vam poder coses sobre el nostre cos, com quin és l’ull dominant i 
observar les cares dels altres i apuntar aquelles curiositats que veiem. 
Vam acabar d’ajudar als déus aconseguir els flascons que quedaven grà-
cies al Cluedo i els Esports i amb tots els poders recuperats van poder 
vèncer als Titans.

Durant la devolució dels consells van començar arribar les branques 
grans de l’agrupament, Pios i Ròvers. Això només volia dir una cosa... el 
campament arribava a la seva aprendre fi. Un judici final una mica dife-
rent dictava qui pringaria si els Semidéus o els mini titans, els nostres 
semidéus no van acabar de trobar els culpables de totes les malifetes 
que se’ns feien a la nit, així que per mala sort van ser ells qui s’enfo-
ratarien al famós pringue. Durant el sopar feia goig veure el menjador 
amb tots els membres de l’agrupament i el foc de camp molt animat 
celebrant que érem tots plegats, el que més recordem és el nostre 
súper ball, que vam estar dos dies assajant. L’última nit vam poder 
recordar tot allò que havíem viscut durant el campament i l’any, ens van 
deixar canviar-nos de tenda per dormir. L’endemà arribaven els pares, 
ja els trobàvem a faltar, entre anècdotes que explicàvem a les famílies, 

Joc de 12 hores
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la celebració que van preparar els Ròvers i recollir les infraestructures, 
cada cop es veia el prat més vuit. Concloíem aquests 14 dies a Que-
ralbs amb l’entrega d’insígnies, on orgullosos primer any feia la promesa 
i la daina de segon any ens deixava per passar a ser guia, fent foto les 
fotos corresponents i cantant fort per últim cop l’himne del campa-
ment al màstil. Sempre recordarem tot allò que hem viscut i après a 
Queralbs 2019, del qual ens emportem moltes coses: rialles, activitats, 
motivacions, revisions, mil polseres al braç, partits de futbol improvisats, 
fer cuina amb el risc d’acabar xops, la calor i la pluja, caminar, els banys 
al riu i l’Estol. Ja tenim ganes de començar el següent curs per fer tant 
com podem.

TANT COM PUC!
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Els campaments de la tropa

RÀNGERS I GUIES

Llibre d’or

Dilluns a les 9 del mati comencen a arribar els primers Ràngers 
i Guies de la tropa, amb moltes ganes de viure els seus últims 
campaments com a nens. Sembla que el trajecte serà curt i 
això els reconforta. Cap dels nostres monitors de Ràngers 

estan per pujar amb l’autocar ja que s’han quedat al campament acabant 
de fer la feina, tenim moltes ganes de veure’ls i riure molt. L’autocar 
arranca i emprenem el viatge cap a Queralbs. Quan arribem al prat ens 
venen a buscar tots els monitors, allà està l’Adri i en Marcvi tenen un 
somriure d’orella a orella. El primer que diuen quan ens veuen és – feu 
cara d’estressat!- la veritat és que havia sigut un trajecte amb molta festa 
i crits d’il·lusió per part del més petits i petites. El primer dia ja acabava 
i en general havia sigut un dia força tranquil.

Al dia següent ens vam aixecar ja amb les primeres matutines “Que 
bé córrer de bon mati!”. Com sempre el primer dia tocava fer cons-
truccions, tot i aquest any ser pocs ràngers vam fer uns estenedors a 
les tendes molt útils i que van aguantar tot el campament. A diferencia 
d’altres anys monitors en van deixar construir el màstil als Ràngers, 
vam fer molta pinya i ho recordarem tota la vida.

L’excursió d’un dia va ser algo únic, vam anar a unes coves que ens van 
fascinar. –Mare meva quina por feia aquell forat tant fosc!- Sort que 
teníem la companyia del Sid que feia d’aquell forat algo graciós. Després 
al tornar al campament ens vam banyar al riu.

Ja era el quart dia dels campaments, els Yes we can ocuparien gran part 
del dia on podríem disfrutar dels altres monitors i de les seves activi-
tats. Vam estar tot el dia en remull ja que quasi totes les activitats eren 
aquàtiques. 
I ja havia arribat, el dia més “guarro” del campament, un dia en el que 
una gota d’aigua es converteix en gloria, la pista americana ja estava al 
caure. Ja ens havíem llevat amb la mentalitat d’embrutar-nos, i així va 
ser, això si, ens ho vam passar igual de bé que quan érem castors, hi ha 
coses que mai canviem i de tant en tant no està malament repetir-les. 
El dia següent marxàvem de ruta i durant el vespre ens vam haver de 
preparar la motxilla mentre els nostres monitors ens explicaven que 
faríem durant la ruta de 4 dies.

Estany de Montcortés
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I aquí començava la nostra aventura anual, on es posen a proba les nos-
tres condicions tant físiques i mentals, ens reconfortava saber que sent 
un grup petit seria més fàcil caminar durant les etapes. El primer dia 
vam caminar força fins a la Font de l’Home Mort on ens faríem un bany 
en el riuet que hi havia i descansaríem fins el dia següent com ens me-
reixíem. La nit ja havia passat, era les 5h 30 min del mati i amb la primer 
llum calia aixecar-nos i posar-nos en marxa el més aviat possible. Ens 
esperava un dia “durillo”, el que teníem per davant era una etapa que 
al pioner de 3r any més preparat li costaria... A meitat del trajecte ens 
esperava el Puigmal i al final de tot ens esperava la meravellosa vall de 
Núria. Vam esmorzar i desfer les tendes molt ràpid, semblava que el dia 
començava bé. La primera pujada es va fer dura ja que no hi havia cap 
camí marcat i havíem de pujar del dret, feia molta boira i s’estava molt 
bé de temperatura, agraíem als monitors que cada mitja hora féssim 
parades. Eren les 13 h del migdia i arribàvem al cim del Puigmal. –Quin 
cansament! I quines vistes!- no es veia res perquè la boira tapava tot el 
paisatge però estàvem molt satisfets del que havíem aconseguit. Allà els 
monitors van dir que traguéssim els fruits secs i el fuet, quan portàvem 
20 minuts a dalt descansant es va posar a ploure i ens va obligar a con-
tinuar amb l’etapa i ja fins a arribar a Nuria no vam parar. Un cop allà 
ens vam trobar amb els llops. El dia següent els monitors van decidir 
descansar a Núria ja que estàvem tots rebentats i vam aprofitar per fer 
consells i els vam acabar tots, durant el matí vam donar alguna volteta. 
Al dia següent vam baixar fins al campament on un cop allà vam des-
cansar tot el que va quedar de tarda.

Puigmal (2.913m)
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Al dia següent ens esperava un dia del tot més “chill”. Els raids, aquell 
moment que tenim els Ràngers per pensar i reflexionar durant el cam-
pament, un moment en els que a molts ens ha servit per a ser qui som 
avui dia.
Aquella mateixa nit els monitors ens van despertar a la 1:30 de la nit, 
ens van portar fins al menjador petit que estava tot cobert amb teles, 
allà ens van plantejar una endevinalla, fins que no la resolguéssim no 
podíem tornar a dormir, entre que estàvem dormits i malhumorats vam 
estar mitja hora trencant-nos el cap fins que al final ho vam resoldre, 
efectivament havia començat el joc de 24h.  Al matí següent ens vam 
aixecar a l’hora de sempre i estàvem rebentats, teníem bastanta són 
i per davant un joc de 24h ple de reptes en el que de ben segur que 
ens hauríem de guanyar el menjar i l’aigua, el dia tenia “bona pinta”. 
Ens vam passar tot el dia dintre del menjador petit on les teles no ens 
permetien veure l’exterior i creaven una sensació d’humitat que no 
era normal “para colmo” la moneda de canvi durant el dia seria uns 
litres d’aigua que ens havien donat els monitors al començar l’activitat, 
hauríem d’aprendre a com administrar els recursos que teníem per 
a poder sobreviure aquell dia. La sort ens va somriure per la tarda ja 
que va ploure i vam poder tenir l’aigua que volguéssim, la natura va fer 
que guanyéssim la partida als monitors, ells van riure tant de la situació 
que de ben segur que avui quan encara la recorden se’ls hi escapa un 
somriure.

Ja només quedaven tres dies perquè vinguessin els pares i aquesta ma-
teixa nit havíem de preparar la nit de por, nit en que els Ràngers tenim 
el protagonisme, nit en la que es reflexa la feina feta durant el campa-
ment. Degut a ser un grup petit i alguns inconvenients durant el cam-
pament el temps per a preparar-lo havia sigut escàs, per sort contàvem 
amb ments imaginatives brillants. La nit va ser espectacular, estava tant 
ben muntat tot que semblava una situació real, tothom estava ficadíssim 
dins del seu paper. Va ser una nit de por que escoltes i monitors recor-
daran durant molt de temps.
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Ja era el penúltim dia i pioners i ròvers arribarien per la tarda, però 
abans que tot això passes s’havien de fer algunes activitats. Després per 
la tarda abans que vinguessin els pioners i ròvers vam anar al riu a fer 
el últim “xapuzón” dels campaments. Un cop van arribar ens van expli-
car com havien anat les rutes i vam fer el judici final. Per la nit tocava la 
emotiva revisió de l’any i la nostre última revisió de la nostre etapa de 
Ràngers.

Ja era l’últim dia, dia de pares, dia en que vols marxar i a la vegada et 
vols quedar, dia en el que es fa l’entrega d’insígnies, moment en el que 
es repassa l’etapa d’un escolta, per a molts un dels moments més im-
portants com a escolta. I ja arribava el final de tot, moment de dir adéu 
als companys i monitors, moment de les abraçades i dels plors. Aquest 
any hem sigut molt pocs membres a la tropa, hem aprés a aguantar-nos 
els uns altres i a formar un grup increïble, a aprendre de la diversitat i a 
ajudar-nos en tot moment. Els vostres monitors estem molt agraïts de 
marxar feliços i satisfets en gran part gracies a vosaltres. Sou increïbles! 
Fins l’any que bé i SEMPRE A PUNT!

SEMPRE A PUNT!

Túnel del terror
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La ruta ya llegó!

Llibre d’or
PIONERS I CARAVEL LES·

Dilluns 9
Espinavell-La Preste
Primer dia, quins nervis! Per 
alguns la primera ruta. Tot i que els 
monitors intentaven tranquil·litzar-
nos dient que no seria una ruta gaire 
dura, alguns no les teníem totes. 
Tot i això, vampujar a l’autocar i 
ens vam plantar a Espinavell. Un 
poblet que toca quasi la frontera 
amb França, era l’objectiu d’aquell 
primer dia: Travessar frontera. 
Després de suar molt i caminar 
poc, vam arribar a un suposat 
camping. Eren quatre parcel·les i un 
lavabo, ja ens servia, i tot i queixar-
nos dels serveis no sabíem que era 
de lo mejorcito que trobaríem al 
llarg de la rutita. 

Dimarts 10
La Preste - Xalet Conques
Segona etapa i les agulletes 
començaven a aparèixer. Així 
doncs, la pluja ja havia fet la seva 
aparició el dia anterior mentre 
muntàvem tendes, i semblava que 
ens havia agafat estima, doncs ens 
va diluviar, sí sí, DILUVIAR durant 
tota la segona etapa. Ens va calar 
tota la roba, els impermeables 
xops i nosaltres congelats. Per 
sort, a l’hora de dinar vam tenir 
una petita clariana de sol, que ens 
va permetre dinar tranquil·lament, 
muntar tendes i l’arribada de la 
Keila i l’Edu. I quan tot semblava 
tranquil… diluvi de nou. 

Frontera entre Catalunya i França

Preparant-nos pel diluvi...
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Així doncs, ens vam refugiar en els 
iglús. Aquella tarda els monitors 
van tenir molt temps per parlar, 
jugar i pensar… doncs van tenir la 
genial idea de fer una variant del 
War Bot. Un joc que consisteix 
eliminar a gent a través de l’atzar. 
Així que cada dia, a l’hora de dinar 
i de sopar s’eliminava a un jugador, 
els jugadors eren tots aquells que 
passaven per la ruta pionera, des 
dels membres de la nostra unitat, 
passant pels monitors, róvers 
inclosos, i fins i tot, vam fer-hi 
jugar a l’Enric, que ens portava els 
avituallaments.

Dimecres 11
Xalet Conques - Refugi Mairiailles
Aquesta va ser la nostra primera 
etapa llarga. Vam començar pujant 
fins a arribar al Roc Negre. Amb 
tranquil·litat vam descendir fins al 
refugi de Mairiailles, tot observant 
el massís del Canigó intentant 
endevinar on era el pic que li dóna 
nom. A l’arribar ens va sorprendre 
el refugi, estava ple d’acudits escrits 
per tot arreu. Això si, en francès. 
Ara bé, ens esperaven dues nits de 
dormir sota un sostre i un matalàs!

Dijous 12
Ascens al Canigó
Era el dia, era molt d’hora al matí 
i els monitors estaven decidits 
en pujar el Canigó, diguem que la 
unitat en aquell moment hagués 
preferit seguir dormint. Però sort, 
que no ho vam fer. Ens va fer un 
dia brutal, el cel era blau, no hi 
havia cap núvol, així que entre el 
bosc vam anar veient com s’anava 
fent de dia. A poc a poc, vam anar 
pujant i en travessar un riu es va 
acabar el bosc, i davant nostre va 
aparèixer una enorme serralada 
de muntanyes. Ara ja ho veiem clar, 
havíem localitzat el Canigó i no hi 
havia res que ens impedís pujar-hi. 

Morts de fred

Sempre a Punt!

Coronant el Canigó! (2.785m)

DEATH LOG:

David
Keila

Pol II
Stefano

DEATH LOG:

Anna
Judit

David
Ángel
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Divendres 13
Refugi de Mairiailles - Py de Conflent
Etapa suau sense massa desnivells, contents per 
haver fet el primer pic de la ruta, i més contents 
pel que ens venia l’endemà. Això si, el poble podria 
haver estat més pla. Quina pujada per arribar a 
l’ajuntament! I, sorpresa sorpresa, tot i que feia uns 
dies que caminàvem per terres franceses, encara 
no ens havíem topat amb els famosos lavabos 
francesos, aquells que són un forat a terra, i has de 
fer maniobres per apuntar bé, i corregudes per tirar 
la cadena i no mullar-te els peus. Al principi alguns 
es van negar a utilitzar aquell lavabo, però havíem 
d’estar en aquell petit poblet dos dies, tard o d’hora 
i acabarien anant. 

Dissabte 14
Descans a Py de Conflent
Dia de descansar, d’anar al riu, de prendre el sol, 
passar una aigua a la roba bruta, i, sobretot, de 
reordenar la motxilla. A més, aquest dia se’ns van 
incorporar la Talile i la nostra monitora l’Ana, però 
l’Anna (no la monitora) va haver de marxar perquè 
s’havia esquinçat el peu. A més l’Enric ens va pujar 
menjar! Tornàvem a tenir provisions per poder 
seguir la ruta. 

I, xino xano vam anar pujant. Ara 
bé, els monitors no ens havien 
explicat que l’últim tram era una 
mica empinat, vam haver de posar 
les dues mans a la paret per arribar 
a dalt del pic. S’ha de dir que al 
principi impressionava una mica, 
però s’ha de reconèixer que va 
ser un dels trams més xulos de 
l’etapa. Un cop a dalt, vàrem gaudir 
de les vistes, de la companyia i vam 
deixar que el sentiment d’haver 
assolit el cim ens omplis. Amb les 
piles carregades vam desfer el camí 
fins a arribar al Refugi de Mariailles 
de nou. La tarda la vam tornar a 
passar al refugi, on vam descobrir 
la magnífica llista de tipus de caca 
al lavabo del refugi.

Ningú ens havia dit que 
després del cim no portem 
chefs que ens fan el sopar.

Team Girlzz

La sagrada migdiada

Consells, consells, consells

DEATH LOG:

Pol
Enric

Ana
Pablo

DEATH LOG:

Pablo
Sara

Xavi
Sandra

DEATH LOG:

Sandra
Edu

Escobi
Ana
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Diumenge 15
Py de Conflent - Mantet
Dia clàssic de primer pujada i 
després baixada, amb una boira 
que donava un toc ben misteriós 
al punt més alt. Pensàvem que Py 
era un poblet petitó però Mantet 
va desafiar les nostres expectatives 
sent encara més petit. Població 
observada: un home i dos gats.

Dilluns 16
Mantet - Refugi Ras de Carançà
Un altre cop! Pujada i després baixada. Això vol dir 
arribar a una nova vall amb noves vistes. I vistes 
teníem. Ras de Carançà és un lloc molt maco, amb 
grans muntanyes que rodegen una vall molt verda 
i amb un riuet que més d’un va aprofitar. Poc es 
parla que aquell dia vam haver de passar per mig 
de cavalls, ens va travessar un ramat de cabres, 
saludàvem a les vaques del camí, i en arribar a la 
vall ens esperaven una mica amagades un munt de 
marmotes.

Dimarts 17
Refugi Ras de Carançà - Vall de Núria
Si, una altra vegada. Pujada i després baixada. Però 
aquest cop vam pujar més amunt del que havíem 
estat encara. La pujada va ser magnífica, passant pel 
costat de llacs amb els pics de l’Infern i els Pics de la 
Vaca observant-nos des de l’alçada. A més ens vam 
creuar amb el GECH! 
A mitja etapa vam realitzar els ascensos a la Fossa 
del Gegant i el Nou Creus, que cauen tots dos 
sobre la frontera. Adéu França, ens veiem en tres 
dies al Puigmal! I cap avall fins a Vall de Núria.

Només els valents entraven a l’aigua

I quan no caminem, cuinem

Creuant el riu...
qui va ficar els peus dins?

Llac de Carançà Pic de Noucreus (2.799m) Coll de Fontalba

DEATH LOG:

Ángel
Eli

Víctor
Stefano

DEATH LOG:

Pau
Ana

Víctor
Stefano

DEATH LOG:

L.Tena
Maria

Andrés
Pol II
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Dimecres 18
Descans a Vall de Núria
Dia de descansar i d’explorar un dels llocs més famosos del Pirineu… 
passats per aigua. Ara bé, mentre tota la unitat descansava a la vall, l’Ángel 
i en David junt amb alguns monitors van baixar fins a Queralbs on els 
esperava l’Enric per fer un altre avituallament.  Aquest dia vam poder ser 
més exquisits, menjant arròs amb ou ferrat i carn arrebossada. A la tarda 
ens vam haver d’aixoplugar de la pluja amb jocs de taula i consells.

Dijous 19
Vall de Núria - Fontalba
Dia fàcil de pujada lleugera i boira, molta boira, tanta que no ens deixava 
veure res! Per sort la boira va disminuir, i vam poder veure el campament 
a la llunyania des de Fontalba! Però aquest no era el nostre objectiu, 
abans havíem de coronar el pic més alt de la zona. A la tarda el temps va 
tornar a empitjorar, i vam poder gaudir de la companyia dels companys 
de tenda durant unes horetes. Alguns ens vam tornar bojos quan va 
parar de ploure i vam poder sortir de les tendes!

Divendres 20
Fontalba - Puigmal - Refugi Corral 
blanc
Dia d’etapa doble! De bon matí 
vam fer un sube-baja al Puigmal, el 
pic més alt i l’últim de la ruta. Tot 
seguit vam baixar a Fontalba per 
recollir les motxilles, i des d’allà 
vàrem anar per la Font de l’Home 
Mort fins al refugi del Corral Blanc. 
Eps, aquest lloc em sona! I és que al 
Nadal ja hi vam ser. Això sí, amb una 
temperatura molt més agradable 
ara, i a més hi havia un gosset que 
no va parar de jugar amb nosaltres 
en tota la tarda.

Team vull cantar! Al mal tiempo.. buena cara!

Puigmal amunt!

Team si segueixen cantant 
tornarà a ploure! 

DEATH LOG:

Adriana
Talile

Escobi
Víctor

DEATH LOG:

Portillo
Stefano

Andrés
Escobi
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Dissabte 21
Corral Blanc - Campament
Últim dia de ruta, última vegada que ens posàvem aquelles motxillotes, 
última vegada que estaríem aquella unitat sols perduts per la muntanya. 
Sense estar gaire mentalitzats que era l’últim dia vam començar la 
baixada fins a la Font de l’Home Mort de nou i després fins a Queralbs. 
Allà vam recollir uns entrepans ben bons i vam baixar a la presa del 
Molí per menjar-nos-els i gaudir del riu i del sol. A més, l’Anna se’ns va 
reincorporar. Vam seguir cap al campament, on ens van rebre els més 
petits i vam poder relatar les nostres aventures. A més vam jugar al 
judici final, al foc de camp i, a través de la famosa mústia vam descobrir 
el guanyador del War Bot.

Diumege 22
Dia de pares al campament
Celebració, entrega d’insignies, promeses, desmuntatge, fotos, i cap a 
cas..—ayer fui al pueblo ♪  a ver a la Mari ♪ la Mari me enseñó ♪ a bailar 
el Chipi-chippi! ♪ 
Ara si, ens vam acomiadar i vam marxar tots cap a casa nostra. Quina 
gran ruta i quin gran any!

Cim del Puigmal (2.913 m)

Sempre a Punt!Pioners Caravel·les!

DEATH LOG:

Víctor
Escobi

Pol II
Andrés

DEATH LOG:

Emma
Pol II

Andrés
Andrés
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Ruta Róver!

Llibre d’or

Aquest any el clan Alumini hem fet una ruta 
poc habitual...
Quadrar els horaris va ser una tasca 
dificilíssima, però volíem fer una ruta sí o 

sí, encara que fos reduïda, encara que no s’assemblés 
a una ruta “normal”.

Al final tres de nosaltres vam acompanyar els 
pioners durant la primera setmana. Durant aquells 
dies vam poder gaudir de muntanyes franceses com 
ara el Canigó amb una molt agradable companyia. 
La unitat pionera ens va acollir com si hi haguessin 
compartit tot l’any amb ells i ens ho vam passar 
d’allò més bé. Entre pluja, sol, fred i calor vam arribar 
a Py De Conflent on, aprofitant un avituallament de 
l’Enric (li tornem a donar les gràcies des d’aquí :), 
vam acomiadar-nos dels pioners i les caravel·les i 
cap a Barcelona falta gent. Tocava preparar-nos per 
la mini-ruta “oficial” del clan Alumini.

Dimecres 17, érem 5 dels 6 integrants del clan, 
l’Arnau al final no ha pogut venir per feina. Quedem 
a l’escola, omplim el cotxe (literalment, no hi cabia 
res més) i anem cap a Llauset.

El cotxe ple... Ple! L’Arnau sempre als nostres cors

Etapes:

Amb pioners
08/07 Etapa 1: Espinavell – La Preste
09/07 Etapa 2: La Preste – Xalet De Les Conques
10/07 Etapa 3: Xalet De Les Conques – Marialles
11/07 Etapa 4: Marialles – Canigó ⌂ – Marialles
12/07 Etapa 5: Marialles – Py De Conflent
13/07 Descans A Py De Conflent + Barcelona

Róvers
17/07 Barcelona - Llauset - cabana de Botornás
18/07 cabana de Botornás - Vallibierna - cabana de 
Botornás
19/07 cabana de Botornás - Camping Ribes de Freser
20/07 Camping - Barranc du Llech - Campament
21/07 Campament
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Un cop a Llauset rodegem l’embassament i pugem a la que serà casa 
nostra durant dos dies. La cabana de Botornàs amb les seves ortigues i 
moltes erugues va ser més que perfecte.

Dijous no teníem molt clar si el temps ens deixaria pujar al Vallibierna. 
Veiem núvols al cim des de baix i la previsió no era bona. Però mentre 
anàvem pujant els dubtes i el temps s’anava aclarint i cap a les 9 del matí 
ja érem a dalt.

Cabana de Botornás. Casa nostra.

Pujant al Vallibierna

Vallibierna 3.067m
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Divendres el vam dedicar a apropar-nos a la zona del 
campament. Després d’una bona estona de corbes i 
“bona” música a tot volum vam arribar al càmping de 
Ribes de Freser on a mitja tarda vam rebre l’Arnau. 
Ja hi érem tots!
Dissabte ben d’hora vam rebre l’Òscar i el Nacho, 
que ens van acompanyar a fer el barranc del Llech 
a França. Un barranc espectacular i divertidíssim ple 
de salts i tobogans. Només podem fer que donar-los 
les gràcies per l’experiència (El Nacho te aquesta 
magnífica entrada al seu blog explicant-la [https://
nachoaguera.wordpress.com/2019/07/22/rovers-al-
llech/]. A la tarda, i després d’un dinar a la Molina, vam 
arribar al campament amb la resta de l’agrupament.

La ruta s’acabava i amb ella l’etapa de róvers. Havíem 
decidit dissoldre el clan i tocava llegir el nostre codi 
davant la resta de l’agrupament. Mirada cap enrere i 
mescla d’emocions. Ha sigut una etapa de les nostres 
vides que segur recordarem amb un somriure als 
llavis.

Fet aquest breu resum només ens queda dir que el 
nostre no és un adéu per sempre, és sols l’adéu per 
un instant! 
Seguirem anant riu amunt, fent tant com puguem, i 
estant sempre a punt per servir!

Baixant del Vallibierna

Barran du Llech, França
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La cuina, un lloc privilegiat

CUINA I INTENDÈNCIA

Llibre d’or
La cuina del campament és un lloc privilegiat.

Sempre la posem orientada, d’una manera que puguem veure qui entra 
al campament, què fan les diferents branques,… som “el ojo que todo 
lo ve!”

Durant la preparació del campament, tenim molta feina. Són moltes les 
olles, les paelles, culleres, cullerots,… per rentar. Tot i endreçar-ho net 
al juliol, l’any  és llarg i s’hi acumula molta pols… Però un cop ho tenim 
tot net com una patena i ben col·locadet en el seu lloc, la cuina fa goig!

Cada dia li dediquem el seu temps, sobretot al migdia després de fer 
l’àpat. Netegem fogons, netegem toldos i no parem mai de passar el 
“drapet” damunt les taules. Som molt maniàtics i sempre tenim un cubell 
amb aigua, sabó i una “baieta” preparat. Aquest any com a novetat, hem 
comprat uns “tapetes estupendus” per a protegir les taules i per tenir 
una millor higiene.

La cuina del campament és un bon 
lloc per xerrar, per desconnectar 
una estona; intentem sempre tenir 
el cafè i el sucre preparat, llet i ca-
cau...perquè conforme van passant 
els dies... a vegades cal algun suple-
ment.

Ja fa uns anys, tenim dues pissa-
rretes. En una hi posem una frase 
motivadora, més orientada cap a 
l’equip de monitors però que to-
thom pot llegir. A l’altra escrivim  
algun enigma a descobrir. Els es-
coltes i els monitors en els seus 
moments lliures s’apropen per 
resoldre’l, aquesta interacció cui-
na, escoltes i monitors ens agrada 
molt! Endevina endevinalla... quin escolta l’encertarà aquesta vegada?
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La cuina que fem no és una “nouvelle cuisine” però deu ni do quins me-
nús acaben sortint. Cal dir que el que triomfa força són unes llenties amb 
el seu xoricet, bacon, tomàquet,... o pasta amb el seu sofregidet de ceba 
i tomàquet... o les truites individuals que es mengen amb un bon tros de 
pa. Potser el que més els costa menjar, són les fruites grosses, les que 
s’han de pelar o tallar; hi hem donat voltes i hem arribat a la conclusió 
que és perquè els fa mandra tallar-la, que els ganivets que porten no els 
permet fer-ho bé i acaben renunciant, fent dues mossegades i... al cubell 
de l’orgànic, després d’haver fet vàries mossegades controlades, per es-
curar una mica més.

Aquest campament hem estat tres persones a la cuina. L’Enric, la Montse 
i en Sergi. Ens agrada fer aquest servei i dedicar part del nostre temps 
lliure a l’Agrupament.  A la cuina t’ho passes molt bé! (Gràcies Sergi, un 
any més pel teu servei).

Sergi, Montse i Enric preparats per l’acció!

 Tot i que no sempre tot són flors i violes, perquè a vegades es pateix 
quan veus que algun monitor no es troba bé, o algun escolta té mal de 
panxa... sovint el motiu és enyor, cop de calor, cansament... però tendim 
a pensar que alguna cosa que han menjat no els ha anat bé. Aleshores 
sempre els podem fer un arrosset, poma pelada, camamilla, pa amb pernil 
dolç, pasta blanca, pollastre planxa...
I quan al vespre els escoltes fan la seva activitat de nit, i nosaltres ja hem 
fet l’últim servei,  els tres ens reunim dins de la tenda de cuina, 
un amb un cola-cao, i els altres dos amb una infusió, 
traiem els fulls de revisió i parlem de com ha anat el 
dia: hem anat a temps? Ha agradat el què hem fet? 
Hem encertat amb les quantitats? Faríem algun canvi 
de cara a un altre estiu?...

I un cop revisat... parlem de l’any demà: què tenim de 
menú? Què cal anar a comprar? Què hem de baixar 
dels congeladors? Quin temps necessitarem? A qui-
na hora ens hi posem?...
I tanquem la llibreta, ens acabem les begudes, tan-
quem el “lumo” i...Bona nit, Sergi, bona nit Enric, 
bona nit Montse. Fins demà, campament, ens veiem a 
les 8 per escalfar la llet...! Dia i nit, la cuina oberta
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