
 



Índex 

 Editorial 

 Escoltisme 

 Opinió 

 Natura 

 Frases cèlebres 

 Llibres d’or 

o Castors i Llúdrigues 

o Ràngers i Guies 

o Pioners i Caravel·les 

o Róvers 1 

 Racó dels records 

o Castors i Llúdrigues 

o Ràngers i Guies 

o Pioners i Caravel·les 

o Rovers 1 

 Passatemps



Editorial 

Ja s’acaba el primer trimestre del curs i com cada any per aquestes dates surt el segon 

número del SAP. Sembla mentida la rapidessa amb que ha passat aquest primer 

trimestre, però ja ho diuen, quan t’ho passes bé, el temps passa volant. Amb tot això, 

totes les branques hem pogut fer excursions, tant d’un dia com de dos i hem pogut 

gaudir dels nostres companys i companyes fora de l’escola jugant i aprenent. 

Ara ve el Nadal, moment en que s’aprofita per marxar d’excursió durant quatre dies i 

ens serveix per conviure les tres branques més petites de l’agrupament, per fer jocs 

tots junts i també per fer consells i veure com va el nostre progrés escolta. Aquest any 

serà a Castellar de n’Hug. Els més grans, pioners i róvers, marxaran de ruta. Els pioners 

aniran al Pirineu a tocar neu i a passar uns dies a la muntanya, tot i que el tercer dia 

tornaran a la casa amb tots. Uns dels róvers aniran a Andorra a veure neu i a fer 

excursions en aquest medi, i els altres pujaran el Puigmal, però tranquils també 

acabaran a la casa de colònies amb tots els demés per celebrar tots junts el final 

d’aquest primer trimestre. 

Ja per acabar, només ens queda desitjar-vos a tots bones festes i que aquests  dies de 

Nadal us siguin profitosos i que els pugueu passar amb aquells amb qui vosaltres 

vulgueu i estimeu. Pels que no vinguin a l’excursió de Nadal els hi desitgem unes bones 

festes i una bona entrada d’any i ens veiem al segon trimestre ja! 

Andrés Antón 

Servim! 

Bon Nadal! 

 



Escoltisme 

Aquí estem una altra vegada, preparats per a seguir aprofundint en els nostres orígens, 

d’on venim, qui ens va fundar…, i en aquest número veurem una mica d’història de 

l’escoltisme a casa nostra. Per no fer-ho molt feixuc ho dividiré en dues parts. En 

aquesta primera… els origens! 

Naixement de l'escoltisme català 

Josep Ma. Batista i Roca fou qui introduí l'escoltisme a Catalunya l'any 1927 ,i per tant 

el considerem el fundador de l'escoltisme català. 

El seu objectiu era plantar cara a la política anticatalanista iniciada l'any 1923 amb la 

Dictadura de Primo de Rivera i que durarà fins l'any 1930. No són simples coincidències 

el tancament de més de 115 centres catalanistes en els primers quinze dies de la 

Dictadura, i és que el General Primo de Rivera tenia molt clar la seva missió: "cortar los 

gérmenes del separatismo a que se ha querido conducir la idea de descentralización" . 

De mica en mica el poble català decau en un aplanament i un desànim, ja gairebé 

convençut de que no hi ha res a fer. Sort que no tothom llenca la tovallola, i per 

exemple Batista i Roca el primer que fa és una anàlisi de la situació: 

"L'educació falsa que havia rebut el nostre poble abans de 1923 porta fatalment a les 

vergonyes de la Dictadura. Cal que escarmentem. Cal preparar el futur amb 

l'experiència del passat. Un mot inclou tota la nostra posició d'abans de 1923: 

cofoisme. Tots cofois proclamàvem constantment les excel·lències de ser català: érem 

els més eixerits, la nostra cultura era superior, posseíem els polítics més vius i els 

financers més experts, la Mancomunitat era més sòlida que l'Imperi Britànic. Posàvem 

banderes a tots els balcons. Cantàvem cançonetes a diari. Ballàvem sardanes per tots 

els carrers i places. .." 

Per tant, Batista i Roca pensa que la manera més eficaç de redreçar Catalunya és 

millorant el caràcter català. I precisament creu que l'Escoltisme pot ser l'eina ideal per 

a aquest propòsit. Esta convençut que l'Escoltisme és un sistema que permet millorar 

les qualitats dels catalans i eliminar els defectes.  

Fer-se sans i forts per a poder ser útils: 

"El nostre ideal és transformar el poble català, crear una joventut nova i forta al servei 

de Catalunya i dels principis escoltes. " 

De quina manera comença Batista i Roca el projecte escolta? A qui es dirigí per a 

demanar col·laboració? Qui s'engresca amb la seva idea? 



Batista i Roca era soci del Centre Excursionista de Catalunya. Coneixia bé el món de  

l'excursionisme, interessat no pas en fer simples passejadetes sinó en dotar a 

Catalunya de persones curtides i preparades per a salvar el futur del país: 

'Usar l'excursionisme com un mitja per a la formació d'homes de caràcter; això és 

d'esperit sa i fort, dignes i lleials, optimistes i coratjosos, actius i combatius, 

agermanats, organitzats, disciplinats, i amb una voluntat prou ferma per a imposar-la 

sempre que calgui i no deixar-se imposar l'aliena.  

L'educació del caràcter no consisteix més que a crear en nosaltres hàbits de fortitud, 

d'ordre, d'activitat, de disciplina, de comandament, etc., i res com les practiques de 

l'excursionisme i de I'acampada per a crear-los." 

Per això, quan en una conferencia sobre "Les organitzacions per a l'educació de la 

joventut a l'estranger" pronunciada al Centre Excursionista de Catalunya el 8 de juliol 

de 1927 parla deIs Boy Scouts d'Anglaterra, alguns responsables de les entitats 

excursionistes hi veuen una bona manera de nodrir les seves associacions amb jovent; i 

d'educar per mitja de l'excursionisme, el caràcter dels infants i adults amb una 

formació gradual. 

Els primers Agrupaments Escoltes sorgeixen doncs en el si dels Centres Excursionistes, 

com una secció més. Podem afirmar que l'Escoltisme a. Catalunya neix vinculat als 

centres excursionistes. 

El primer aplec-campament es celebra a l'ermita de la Salut del Papiol els dies 8 i 9 de 

juny de 1928, on es feren les primeres promeses. 

Junt amb d'altres col·laboradors, Batista i Roca crearà la Germanor de Minyons de 

Muntanya,  

que aglutinarà els primers Agrupaments catalans, tant els que estaven vinculats amb 

Entitats Excursionistes com els que sorgiren d'Entitats d'Església. 

Quan l'entesa escoltisme-entitats excursionistes fa un joc total és just finalitzada la 

Guerra Civil. Els antics escoltes, que tornen de l'exili, junt amb d'altres, que per la seva 

edat s'havien quedat al País, es rebel·len contra la imposició d'una única i monolítica 

organització juvenil: el Frente de Juventudes.  

Tot i ser conscients del perill que comportava aquesta actitud, es van reorganitzant i 

comencen a elaborar un pla de reestructurament. 

Els caps de les antigues unitats escoltes es dirigeixen als responsables de les entitats 

excursionistes, els exposen llurs inquietuds, i els demanen, ja que aquestes gaudeixen 

d'una relativa legalització controlada, un aixopluc per a poder desenvolupar les seves 

activitats. 



Es realitzen cursets de formació de caps d'una gran categoria, i els caps que en surten 

funden nombrosos Agrupaments en el si dels Centres Excursionistes, no només a 

Barcelona, també a Reus, Torelló, Vilafranca,... 

Durant una quinzena d'anys, la vinculació escoltisme- entitats excursionistes fou 

absoluta. Si les entitats, en el seu moment, donaren aixopluc protector als escoltes, 

també gaudiren de la preparació d'aquests, ja que molts, no sentit- se atrets per l'obra 

pedagògica, s'integraren en les seccions de Muntanya, Escalada, Espeleologia, on 

ocupaven moltes vegades càrrecs de. responsabilitat i demostraven la seva preparació 

adquirida en l'etapa de llop, minyó o guia novell. 

L'Escoltisme dins les entitats excursionistes va patir les crisis habituals i periòdiques de 

tot  moviment. El canvi natural dels directius d'aquestes, que ignoraven els fets que 

motivaren la col·laboració, la crisi de. caps preparats per a exercir degudament i amb 

responsabilitat el mètode escolta, i la poca comprensió mútua de les dues parts 

motivaren un divorci, arran del qual els més perjudicats foren els nois que volien ser 

escoltes. 

Els agrupaments continuaren el seu curs, moltes vegades vegetatiu, en altres indrets, i 

amb la manca de capacitat i formació Dels seus caps es transformaren en grups 

d'esplai o bé, pitjor, alguns deixaren d'existir. I les entitats excursionistes 

comprengueren ben aviat l'error de la seva intolerància, perquè el buit que deixaren 

els Agrupaments Escoltes difícilment es torna a omplir. 

Esperem que us hagi interessat!!!! 

Al proper número… La segona part d’on ve l’escoltisme a Catalunya. 

Us hi esperem!! 

 

Enric Martin 

Sempre a Punt! 

 



Opinió 

 “La cooperació publicoprivada és avantatjosa per a l’administració pública i per als 

ciutadans?”  

En aquest article pretenc expressar d’una manera clara els arguments a favor i en 

contra que hi ha per donar suport o negar-lo a la cooperació publicoprivada, tot 

passant per una introducció del que és i finalment una petita valoració de tota la 

síntesis recollida.  

La cooperació publicoprivada és un tipus de acord, contracte, compromís, etc. pel qual 

les empreses presten un servei públic i a l’hora són finançades per qualsevol 

administració pública (fins i tot pel propi Estat). La relació que s’estableix és totalment 

democràtica i sembla cada cop més clar que els dos sectors han de col·laborar per 

suplir les mancances personals que te cada sector.  

Arguments a favor.  

- L’execució de polítiques públiques ja no és pot dur a terme dins del marc públic ja 

que s’arriba a un nivell de despeses que el sector públic no pot assumir, és per això 

que necessita l’ajuda del sector privat que li oferirà inversions, impulsarà i gestionarà 

les polítiques públiques (proporcionarà ingressos) a canvi de convenis per portar a 

terme l’execució de polítiques públiques.  

- L’Administració pública no hauria de perdre el temps en la gestió de “casos” quan els 

podria gestionar el sector privat, l’Administració pública sol s’hauria d’encarregar de 

formular polítiques públiques i d’executar-les i el sector privat de gestionar-les ja que 

en aquest sentit tenen més experiència les empreses que no les administracions.  

- Amb la teoria de que els dos arguments anteriors es posessin en pràctica i 

funcionessin perfectament es produiria un millorament en els serveis i els productes 

oferts.  

- La importància de la cooperació per superar la resecció econòmica que pateix el món 

globalitzat des de fa uns anys ja que actualment ningun dels dos sectors pot arribar a 

maximitzar els seus beneficis i interessos sinó es cooperant.  

- La cooperació s’ha d’assentar sobre bases molt diferents ja que sinó l’únic que 

s’aconseguiria seria més burocratització ja que no hi hauria una cooperació plena entre 

els dos sectors.  

- Sense institucions fortes no hi ha seguretat al mercat; és a dir, hi ha d’haver una bona 

administració pública que pugui crear unes institucions fortes perquè el sector privat 

pugui ser segur i així cooperar amb l’administració pública.  



- La cooperació depèn d’una bona definició de polítiques públiques que sol es poden 

executar si hi ha l’ajuda del sector privat.  

- El sector públic no busca beneficis econòmics, busca objectius socials al contrari que 

el sector privat per tant no és molestaran en el seu objectiu.  

Arguments en contra.  

- La cooperació requereix d’una exigència normativa i molta autoexigència que no tots 

els sectors (tant privats com públics) poden arribar a complir.  

- L’Administració pública sol s’hauria de dedicar a planificar, controlar i supervisar i el 

sector privat s’hauria d’encarregar de gestionar totes les polítiques públiques ja que el 

sector privat té molta més experiència que el sector públic en gestionar recursos; en 

canvi no té tanta experiència en planificar, controlar i gestionar.  

- El sector públic controla molt malament la implantació de polítiques públiques ja que 

(referint-me a l’argument anterior) no sol vol controlar, planificar, i supervisar sinó que 

a l’hora vols gestionar tots els recursos i aquest afany a voler fer-ho tot bé fa que no 

faci res correctament i el seu control sigui pèssim (sempre hi ha excepcions).  

- L’ Administració pública té unes plantilles molt grans que comporten in gran cost 

afegit i una falta d’eficàcia. S’hauria d’adaptar a la forma d’organització del sector 

privat per ser eficient i eficaç.  

- Hi ha una temptació d’hiperregularització com a conseqüència de la falta de la 

regulació abans i durant la crisis econòmica. El sector públic a d’aprendre a gestionar 

des del llarg termini ja que des del curt termini sol s’aconsegueixen pèrdues degut a la 

mala gestió.  

- El sector privat ha d’aprendre que les polítiques públiques estan sotmeses a l’opinió 

pública, canvis socials, etc. I que no tot pot sortir com ells ho han plantejat.  

- Hi pot haver una desnutarització de les polítiques públiques causada per la 

incorporació del sector privat.  

Està clar, hi ha arguments a nivell semblant però des del meu punt de vista 

comparteixo la majoria d’arguments a favor i discuteixo més els arguments en contra. 

La cooperació en aquest període i en el futur és el que en permetrà arribar a una 

gestió i control eficient per part de les administracions i empreses però abans de tot el 

sector públic i el sector privat han d’arreglar les seves diferències per poder cooperar. 

Està en les seves mans la gestió i el control eficient o ineficient.  

David Estefanell 

Sempre a Punt! 



Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núria Diago 

Sempre a Punt! 



Frases cèlebres 
  

No visquis perquè la teva presencia es noti, sinó perquè la teva absència es noti. 

-Bob Marley, cantant- 

Perdona sempre al teu enemic, no hi ha res que l’enfadi més 

-Oscar Wilde, escritor irlandès.- 

La diferencia entre l’estupidesa i la genialitat, és que la genialitat te’ls seus límits. 

-Albert Einstein, físic i matemàtic alemany- 

És millor tenir la boca tancada i semblar estúpid, que obrir-la i demostrar-ho. 

-Marc Twain, escriptor nordamericà- 

Mai m’he trobat algú tan ignorant del que no pogués aprendre res. 

-Galileo Galilei, astrónom, físic…italià- 

L’amor neix del record, viu de la intel·ligència i mort per l’oblit. 

-Ramon Llull, escritor mallorquí- 

Escolta serás savi. El començament de la saviesa és el silenci. 

-Pitagoras, filosof i matemàtic grec- 

L’enveja és una declaración d’inferioritat. 

-Napoleon, militar francés- 

Mantenir el cos amb bona salut, és un deure. En cas contrari, no serem capaços de 

mantener la nostra ment forta i clara. 

-Buda- 

L’art, la glòria i la llibertat es panseixen, però la naturalesa sempre es manté bella. 

-Lord Byron, poeta britànic- 

Axel Cols 

SEMPRE A PUN! 



Llibre d’or 

Castors i Llúdrigues a l’excursió de dos dies a Calafell 

El dissabte 22 de Novembre els Castors i Llúdrigues vàrem marxar d’excursió de dos 

dies a Calafell. De camí al tren ens vam fer tan pesats que els monitors ens van fer 

baixar a unes escales que no eren i vam haver de caminar una mica més i ja no ens 

vam queixar més. Vàrem anar a la casa Artur Martorell i quan vàrem arribar ens vam 

instal·lar. Quina casualitat, vam anar a la casa amb tots els grumets de Catalunya. 

La primera activitat va ser la motivació, anava del conte del monstre Marraco. 

L’objectiu era que ens ho passéssim bé però vam fer trampes. Vam aprendre que és 

millor jugar bé que no pas fer trampes per guanyar. 

En el temps lliure, quasi sempre anàvem a un vaixell que hi havia al costat de la casa on 

fèiem el bèstia. Ens vam construir un tobogan amb un banc de per allà. Uns quants 

també vam jugar moltes ràpides de futbol i un partit contra uns grumets. 

Anàvem ja cap a la platja per fer la següent activitat però va començar a ploure i ens 

vàrem quedar a la casa. Vam fer unes olimpíades on vam jugar a Pitxi, matar i relleus, 

on l’Edgar va caure i es va fer una mica de mal al genoll. 

Més tard vàrem fer un taller, era un marc de fotos que ens va quedar molt bé. Després 

vam sopar un menjar molt bo i mooolta aigua (sobretot a la taula de l’Eric, el Marcel, el 

Joan i l’Àlvaro). 

Aquella nit vam fer una activitat que feia molta por perquè els monitors es van 

disfressar de pallassos i ens van explicar una història de por. També vam haver de fer 

tres proves, primer entrar a una habitació fosca (on tothom es va cagar de por), 

després seguir un fil amb els ulls tapats (on ens espantaven molt i anàvem morts de 

por) i per últim vam tenir que pintar-nos la cara perquè els pallassos no ens ataquessin 

durant la nit. 

Vam anar a dormir. Mentre dormíem van entrar uns pallassos desconeguts a 

l’habitació del Congre i ens van espantar. El Joan va tenir un petit accident quan el van 

despertar, és una mica "patós". 

Al aixecar-nos vam fer les motxilles, vam trigar molt (la Mayte i el Peinado els que 

més). Després d’esmorzar vam anar cap al castell de Calafell on vam fer un joc de 

bases. Abans de dinar vam fer un tot si val junts. Vam dinar i després vam anar cap a 

l’estació de tren. Vam estar una bona estona al parc del davant jugant i després vam 

haver d'esperar una hora el tren. 

Vam arribar a Barcelona i de camí a l’escola anàvem cantant molt fort. 

 

Va ser un cap de setmana molt xulo! 

 

Castors/Llúdrigues 

Riu amunt! 

 



Ràngers i Guies 

Aquest trimestre els ràngers i guies no hem parat!  

Pels de primer any va ser dur canviar la rutina i posar el despertador ben d’hora, ben d’hora, 

ben d’hora per venir a esports.. però amb la lligueta de “a quién madruga dios le ayuda”, 

veiem que hi ha ganes de venir i anar pujant els marcadors! 

Les activitats han sigut una passada, hem jugat al Allà tu, a monitors i plebeus, al furor, al 

trivial dels monitors, hem competit amb els escoltes del centre d’interès, i fet mil activitats 

més.  

I realment a les excursions també hem donat la talla caminant una mica per anar escalfant per 

a campaments (que amb el ràpid que passen els trimestres en res tornem a estar a l’estiu). Així 

doncs, vam conèixer el poblat ibèric de Puig Castellar a l’excursió d’un dia i els voltants de Sant 

Martí de Centelles quan vam anar a Can Miqueló a la de dos dies. 

Però no tot ha sigut jugar i fer gresca, també vam dedicar alguns dies per realitzar l’operació, 

que consisteix a preparar una activitat de nit per als castors i llops. Ja us explicarem després de 

l’excursió de Nadal com va sortir el BOOM (segur que genial). 

Doncs com podeu veure en aquesta síntesi del llibre d’or del primer trimestre, queda 

demostrat que els ràngers i guies estem SEMPRE A PUNT!  

Bon Nadal! 

 

      

Ràngers i Guies 
Sempre a Punt!  



Pioners i Caravel·les. Primer trimestre 

8-9 de novembre 

Vam jugar a futbol de 8 a nou del matí per fer l’activitat d’esports. Després, cap a les 
deu, van anar a la sala de plàstica i vam fer la motivació. Aquesta tractava sobre 
l’amistat i els amics. En acabar-la vam començar a prepara l’empresa que s’havia 
decidit fer-la a la pessebrada. Vam començar a fer la idea principal (aquesta era que 
durant al camí fins on es plantava el pessebre s’anava trobant personatges que s’avien 
de guiar fins al final del trajecte). Aleshores ens vam dividir en tres grups per fer el 
guions, vestimenta i escena final. Després de l’estona lliure vam fer altres activitats 
com relleus i un jungle speed mesclat amb el tot si val. 

 

25-26 d'octubre. Excursió a Tagamanent 

Avui ens hem hagut de despertar ben d'hora per anar a pujar el Tagamanent. És una 

excursió han preparat l'Heimdall, el Carlos, la Maria Mei i L'Elena. Hem començat per 

una motivació dinàmica per variar una mica. I, després d'esmorzar... A CAMINAR! Ens 

ha tocat suar, però al cap de 5,5km de pujada hem arribat a dalt, on les grans vistes i 

les restes de l’església han compensat l'esforç. Després de descansar una mica, tornem 

a baixar, i un cop a Aiguafreda, recuperem forces mentre dinem. 

 

15-16 de novembre 

La motivació aquest cop els monis ens l'han preparat i així poder aplicar el missatge 

que transmetia de cara a l'empresa (que seguidament hem continuat), ja que parlava 

sobre el treball amb equip. després de seguir la nostre empresa, preparar-la i de la 

nostre estona lliure, hem fet alguns jocs en el pati com ara el matar. 

Finalment, vam anar cap a la biblioteca a fer la revisió. 

     

22-23 de novembre 

Avui a esports hem jugat a futbol. Després de fer la motivació, que ha estat preparada 

pel Roger i tractava sobre el treball en equip i d'ajudar als demés, hem continuat amb 

l'empresa on s'ha deixat gairebé acabada. Ens hem dividit en diferents grups per fer el 

guions, disfresses, etc. de cada personatge i el teatrillo del dissabte abans, l'opening i 

el closing. Després hem jugat al pati de batxillerat al pitxi i el matar. 

      

 



29-30 de novembre 

Excursió de 2 dies 

El dissabte vam agafar un tren cap a l'Alt Penedès. EN arribar allà no vam poder fer la 

motivació al poble a causa del mal temps i per això vam arribar una estona abans a 

Sant Marçal. Un cop allà ens vam repartir les tasques que havíem de fer durant aquells 

dos dies. Després de dinar vam fer un joc de bases a fora. Després vam entrar a dins i 

vam fer altres activitats fins a l'hora de sopar. A la nit vam jugar el llop i després ens 

vam anar a dormir. Diumenge, després d'esmorzar, vam fer la motivació i el joc de les 

banderes. Finalment vam fer la revisió, vam dinar i després, cap a les tres, vam tornar 

cap a l'estació. 

Maria Mei i Elena Menta 

Sempre a Punt! 

 

  



Rovers 1. Primer Trimestre 

Aquest ha estat el primer trimestre del nostre segon any com a Róvers. Ja des del 

principi hem agafat el curs amb moltes ganes de fer coses i de gaudir al màxim aquest 

any.  

Els primers dies de cau ens van servir per planificar-nos, fer el calendari i buscar quines 

serien les millors dates per fer l’excursió de dos dies. A més també, aquests primers 

dies vam seguir jugant i fent activitats, ja que en realitat també ens agrada fer 

aquestes coses. 

Per l’excursió de dos dies, vam anar a St. Vicenç de Montalt, o la Mireia té una casa. 

Aquesta excursió ens va servir per fer clan, vam fer jocs a la platja, esports  i ens va 

servir per parlar que és el que volem fer de cara a l’estiu, ja que com necessitarem 

diners, haurem de fer extra-jobs. Les activitats van estar molt bé, i el menjar també, ja 

que vam sopar Crêpes. 

L’altre gran moment del trimestre va ser quan vam participar com a voluntaris al Gran 

Recapte del Banc del Aliments. Vam estar tot un dissabte al matí, en el qual es van 

omplir tres capses senceres de menjar. Va ser un gran dia plujós, però ens ho vam 

passar bé a l’hora que feiem un servei. 

Ara ens toca la ruta de Nadal, aquest any tornarem a anar a Andorra i intentarem fer el 

Comapedrosa, si la meteorologia ens ho permet. Després ens reunirem amb la resta de 

l’agrupament a la casa de colònies a Castellar de n’Hug. Esperem passar-nos-ho super 

bé!! 

En propers SAPs seguirem informant del que anem fent per a que esteu al dia, ara 

només queda desitjar a tothom una bona excursió i ruta de Nadal! 

 

Róvers 

Servim! 



Racó dels Records 

Castors i Llúdrigues 

 

 

 

  

3/10/14 Primer dia de CAU 

Castorets amb la cara 

enfarinada. 

25/10/14 Excursió d’un dia al parc del Laberint 

 

18/10/14 Castorets Xops 

 

22-23/11/2014 Excursió de dos dies a Calafell 

Nit dels pallasos. 

 



Ràngers i Guies 

 

  

Primer dia de cau 

Jugant amb els escoltes nous del centre d’interès 

 

Excursió al poblat ibèric de Puig Castellar 

Preparant l’operació 

Excursió de dos dies a Can Miqueló 



Pioners i Caravel·les 

Excursió al Tagamanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursió a Sant Marçal 

  



Róvers 1 

 

 

25/10/2014 Representació d’una part del 

clan Róver per part dels companys 

 

22-23/11/2014 Dinant a l’excursió de dos 

dies a Sant Vicenç de Montalt 

 

29/11/2014 Servei al Gran Recapte del Banc 

del Aliments 

 



Passatemps 

Hi ha vuit cotxes de marques i colors diferents. Tots estan alineats per sortir en una 

cursa. L'objectiu és descobrir l'ordre en el qual es troben, designen a cada cotxe el 

color i la marca. Les pistes són les següents: 

 1. El Ferrari està entre el cotxe vermell i el  cendra. 

 2. El cotxe de color ceniza es troba a l'esquerra del Lotus. 

 3. El McLaren és el segon a l' esquerra del Ferrari i el primer a la dreta del cotxe 

 blau. 

 4. El Tigel no té cap cotxe a la dreta i està a continuació del negre. 

 5. El Shadow no té cap cotxe a l'esquerra i està a l'esquerra del cotxe verd. 

 6. El negre està entre el Tigel i el cotxe groc. 

 7. A la dreta del cotxe verd està el March. 

 8. El Lotus és el segon a la dreta del cotxe crema i el segon a l'esquerra del  

 cotxe  marró. 

 9. El Lola és el segon a l'esquerra del Iso. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Domínguez Soriano 

Sempre a punt! 


