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AE LA CLACA

La Festa del Pas (2n Capítol)
En el número passat del
Llumiguia us fèiem un petit resum del que havia estat la Festa del Pas d’enguany. Ara, amb
més calma i temps us podem
explicar algunes coses més
d’aquesta celebració que, any
rere any, s’està tornant cada
cop en una festa més emblemàtica per als clacaires. És la
primera sortida de la ronda,
aquella on els nous coneixen
els seus companys d’unitats i
comencen a veure què representa ser un clacaire, on els
caps coneixen una mica millor
als pares i a les mares dels
clacaires, on s’imposen els fulards i les camises de diferents
colors, on alguns fan el pas de
la unitat dels Llid’s a la dels
Ring’s, d’altres de Ring’s a
Pic’s, i d’altres de Pic’s a caps.
Aquesta Festa del Pas va ser
especial perquè vam donar la
benvinguda com a caps a set
clacaires (Aida, Graciel·la, Jordi, Josep M.,
Laia, Lídia, M.Elisa), la majoria dels quals
estan al cau des de Llid’s, i això ens omple d’orgull perquè significa que la tasca
que es fa des de La Claca, i des de l’escoltisme: educar ciutadans responsables
i cristians compromesos, dóna els seus
fruits. També estem contents perquè s’ha
incorporat al Cau un cap nou, des d’aquí
volem donar la benvinguda a David, el
nostre al·lot mallorquí.
També, com fem cada any, volem donar
la benvinguda a tots aquells nens i nenes, nois i noies que aquest any s’estrenen com a clacaires: a la Nadia, a
l’Eduard, a en Guiu, a l’Àlex, a la Laura, a
la Sara, a en Jordi, a la Carla i a l’Aina, els
potes tendres de la unitat de Llid’s. A la
Cristina, en Xavier i en Jaume que han
entrat a Ring’s; i a la Neus, l’Elena i l’Albert
que han entrat a Pic’s. A tots ells esperem
que s’ho passin molt bé i aprenguin durant aquesta ronda i les que segueixin a
ser uns bons escoltes.
I per saber una mica què pensen els
mateixos clacaires que s’estrenen al cau,
en Guiu i la Neus ens expliquen les seves
primeres impressions després de la Festa del Pas. Per altra banda, un altre
clacaire, en Xavier, ens dóna la seva opinió sobre la Trobada de l’Amistat a Berga,
a la que vam participar el passat 19 d’octubre.

Dues escenes viscudes durant la festa del pas celebrada al Xalió

GUIU BOSCH,

LLOP

Hola, sóc un pota tendra de Llops i Daines, i us explicaré com va ser la meva
primera Festa del Pas. El més divertit va
ser quan, per primer cop en la meva vida,

em van posar el fulard i la camisa de color
groc, no perquè sigui el color preferit dels/
les caps sinó perquè es diferencien dels
Ring’s i dels Pic’s. Els Ring’s porten la
camisa blava i els Pic’s, vermella. Hi ha
una altra cosa que m’ha sorprès molt i és
que hem dormit en tendes, i això no ho
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La Claca és una forma d’aprofitar aquell
temps lliure en què no sabem què fer i de
convertir-lo en una distracció que ens allunyi de la monotonia i l’avorriment diari,
junt amb els amics.

XAVIER SUBIRANA
I RABELL, RÀNGER
A mi, especialment, em va agradar molt
la Trobada de l’Amistat a Berga, tant per
les activitats que vam estar fent com per
la gran oportunitat de fer amics. En ser la
primera vegada que vaig a La Claca i a la
Trobada de l’Amistat hi he trobat un ambient molt bo i molt bonic. Va ser una experiència inoblidable, tant per mi com per
als meus companys, i em sembla que tots
ens ho vam passar molt bé. El que em va
agradar més van ser els concerts i la cercavila, que va ser molt entretinguda.
Vaig trobar molt importants les activitats
i els jocs que vam fer, perquè si pensaves
una mica et feien reflexionar amb coses
que mai no t’havies parat a pensar, i que
a vegades és bo dedicar-hi una estona.
Bé, en general i per acabar, només dir
que va ser molt divertit i molt interessant
poder-hi participar.
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Vam fer un castell de tres pisos i ens va emocionar molt la festa de lliurament de
les camises i foulards
puc fer cada dia i sobretot
m’ha agradat molt la cançó:
La Claca és, La Claca és
Compartir l’amistat.
Fes-la realitat!
És una cançó pròpia de
La Claca!

NEUS TERRADES,

CARAVEL·LA

El primer dia oficial com a clacaire, el dia de la Festa
del Pas, es va fer una petita cerimònia de benvinguda,
tant als nous com als que canviaven d’unitat. Allà vam
conèixer els que ben aviat serien els nostres companys
de joc i de sortides. Amb aquests amics passarem estones plegats i compartirem experiències per recordar.
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