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Amb
aigua
fins als
genolls i
fang fins
a les
orelles,
vam
viure una
apassionant
aventura
a sota
terra

Les unitats
de PiC's i
TRUC, en
plena forma!
Des de ja fa uns mesos que la unitat de
Pic’s i la de Truc, hem estat adormits quant
a això d’escriure. Potser han estat els nervis d’activitats de fora del cau, o la falta
d’organització, però per aquest número
de la revista hem volgut deixar constància de totes aquelles accions que anem
portant a terme en l’anonimat o amb el
coneixement d’uns quants. Si ara treballem Pic’s i Truc conjuntament és perquè
pensant ja en l’estiu, estem passant moltes estones plegats ja que és positiu que
si hem de compartir junts deu dies, com a
mínim coneguem les febleses de l’altre.
“En el cas dels Pic’s vam anar d’excursió combinant bicicleta i caminada. En primer lloc vam agafar les bicicletes i ens
vam dirigir a la Pineda Fosca. Allà vam
muntar les tendes i vam berenar. Després
vam agafar les bicicletes i vam intentar de
pujar al PUIG D’ARQUES però hi va haver
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un petit problema d’última hora;
ens vam deixar un company.
Després de descansar al Pi
Gros d’en Mercader vam marxar cap al cau per trobar-nos
amb el company que ens faltava. Posteriorment vam anar a
casa del nostre cap, Tomàs
Coris (Tomassi de la Cora). Allí
vam sopar i després vam veure un gran esdeveniment: el
partit del segle Barça –Madrid.
Vam fer un sorteig per veure
qui anava a visitar els Ring’s,
que estaven de sortida, ja que
en el cotxe no hi cabíem tots.
Les guanyadores del sorteig
van ser les noies mentre que
els nois es van quedar mirant
el partit. En ser-hi tots vam organitzar el joc que els havíem
preparat. El joc consistia en
què els Pic’s plantejàvem una
situació i els Ring’s havien de
trobar-hi una solució.
Visita al poblat ibèric del puig del Castell
En acabar, vam marxar cap
pont i fins i tot dins una cort de cavalls.
a la Pineda Fosca, on vam dormir tranquil·En fer tan mal temps, se’ns va donar
lament fins l’endemà. Al matí havent acal’opció d’abandonar i acabar de pujar al
bat d’esmorzar, vam visitar -després d’una
Monestir amb autobús, però els més vallarga caminada- unes ruïnes ibèriques. I
lents vam voler arribar a dalt amb els nosvam conèixer diferents tipus de roques,
tres propis peus, tot i la humitat i cansaentre elles el “sandwich”; no us penseu
ment que portàvem a sobre.
pas que és menjar sinó que són unes roVa ser una pujada diferent a la dels alques que es formen amb el temps. Finaltres anys, degut a la pluja, però no hi van
ment vam marxar al Cau i allà dinàrem,
faltar les ganes de tornar-hi, les pregàrirecollírem tot el material i cap a casa!”
es, el nou gegant de la Salle Cassà, un
Grau Sagué i Anna Camacho bon ambient i les cançons que ens agermanen.”
“Com cada any, però en especial en
Anna Corney i Irene Carbó
aquest 25è. aniversari, les Salles de
Catalunya vam participar en la pujada a
“El passat 13 d’abril els PIC’S juntament
peu a Montserrat. Aquest any, els de l’A.E.
amb les TRUCAIRES, vam organitzar un
la Claca també hi vam voler participar, i
dia de CAU per als més petits de la casa.
tant els Pic’s com les Trucaires vam aniEls primers vàrem fer de Caps als LLID’S,
mar-nos a assistir-hi.
i les segones als RING’S. Tots repartits
Tots plegats vam anar a buscar el tren a
entre el Cau, el pati de la Salle i el gimnàs
Caldes de Malavella, el divendres 10 de
vam gaudir d’un dia diferent.
maig a la tarda, que ens va portar fins a
Tant els Pioners i les Caravel·les, com
St. Celoni, on vam agafar un autobús que
les Trucaires vàrem viure un petit prototip
des de Gallifa, ens va permetre caminar
de com, a la llarga, realitzaríem la tasca
fins l’endemà al matí. Allà vam trobar-nos
dels ara caps. I els Llops i Daines amb els
amb amics dels anys anteriors, i juntament
Ràngers i Noies Guies van passar una
amb ells vam compartir el cansament, la
bona estona amb els atípics, però engrespluja i els moments més divertits de la nit.
cats aprenents.
I és que vam caminar durant 13 hores i la
Amb jocs, amb dinàmiques, amb explipluja no va parar ni un sol moment de
cacions, dibuixos, xerrades … informàrem
caure sobre nosaltres.
als Llid’s de la Diada del Reciclatge, i aproLa nit se’ns va fer curta, però els nostres
fitant-ho ens vam endinsar en un objecpeus se’n començaven a ressentir. Vam
tiu: Hem de reciclar!
sopar un entrepà de botifarra, i abans d’esEn el cas dels Ring’s, degut a la seva
morzar vam beure un deliciós brou ben
edat, vam dividir la tarda en dos blocs: joc
calentet. També vam descansar en difei dinàmica. El primer consistia en un joc
rents indrets, en alguna església, sota un
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de sis estacions, que cada una simbolitzava un objecte i un valor imprescindibles per anar de ruta. Després d’extreure
la pertinent conclusió, la segona part del
dissabte a la tarda la vam dedicar, mitjançant una dinàmica de grups, que els escoltes fossin conscients de la gran desigualtat que hi ha segons el lloc d’origen
de les persones.”

Isabel Duran i Josep M.
Subirana
“Tot pintant i decorant el Cau, una
caravel·la ens explicava les emocions viscudes el dissabte anterior fent espeleologia amb el seu pare. Tots l’escoltàvem
amb les orelles obertes i ben badocs i interiorment ens ho anàvem imaginant, fins
que tot d’una el més esbojarrat de l’unitat
va proposar d’anar-hi nosaltres. Tal dit,
tal fet. Tres dissabtes més tard tant els
Pics’s com les Trucaires ens trobàvem preparats amb la nostra roba vella, amb el
casc i el llum de carbur per endinsar-nos
dins una cova on durant més de sis hores, vam viure sensacions i veure estalactites inoblidables.
Un cop acabada la nostra aventura ens
vam canviar de roba, ja que vam sortir
molls com ànecs i plens de fang.
Però tota aquesta aventura, si no la vius
és molt difícil d'explicar-la. Per fer-vos una
idea de l’interessant que és tot aquest món
subterrani, sols heu de contemplar
l’espectacularitat de les fotos.”

Tomàs Coris
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