Espai d'Entitats

AE LA CLACA

Voleu saber què hem estat fent
els Ring's de La Claca?
Els RiNG’S gairebé ja hem
acabat aquesta ronda, ens
queden els campaments, és
clar! És per això, que hem volgut explicar-vos una miqueta
què hem estat fent aquest tercer trimestre. Hem dedicat els
dissabtes a la tarda a aprendre, d’una manera divertida i
entretinguda, tot allò que ens
fa falta saber per anar a fer
una caminada per la muntanya. Hem après a cuinar-nos
els àpats amb el fogonet nosaltres mateixos; també hem
après a orientar-nos amb un
mapa i una brúixola, gràcies
a dos nois que van venir un
dia al cau a ensenyar-nos-en;
ens va visitar també una infermera, que va explicar-nos
què havíem de dur a la farmaciola i com havíem d’actuar en
cas que algú de la patrulla es
fes mal. Els PiC’s han volgut
ajudar-nos també, i ens van
preparar un joc molt entretingut per ensenyar-nos com
actuar davant els problemes El bon humor sempre ens acompanya
que podem trobar-nos a la
pujada a peu a Montserrat. Per mala sort, el temps no ens va
muntanya.
acompanyar i els RiNG’s, que volíem pujar a peu des de Manresa,
Després d’aprendre tot això, ens vam veure totalment prepavam haver d’arribar fins a dalt amb autobús. Vam passar tot el
rats per fer l’última sortida abans de campaments, una bona
dia a Montserrat, ens vam quedar a sopar i dormir a Manresa, i
caminada per les Gavarres; vam poder gaudir d’un paisatge
vam tornar el diumenge al matí amb l’eixbus, molt cansats tot i
meravellós i vam dormir sota els estels. Va ser un cap de setmano haver caminat!
na fantàstic!
Ja veieu que aquest tercer trimestre no hem perdut el temps!
En aquest tercer trimestre vam fer també una altra sortida, per
Ara només ens queden els campaments, que els farem el mes
preparar-nos per la descoberta de les Gavarres. Aquesta primed’agost a la Vall de Bianya. Ja us ho explicarem!
ra sortida va ser els dies 11 i 12 de maig; vam apuntar-nos a la

Unitat de RiNG’s

ENHORABONA

AL CAU

L’altre mes ens vam despistar de fer constar que tres famílies
vinculades al Cau, han vist néixer el seu primer fill.
Primerament el nostre Cap d’Agrupament, Tomàs Coris, junt
amb la Marta Bell-Lloch, han vist arribar el seu fill Roger. Llavors
l’Alícia De Maria i Carles Tubert, que frueixen del seu fill Ferran.
I, finalment, la Lourdes Martín i l’Albert Besalú, que conviuen des
del passat maig amb en Pol.
A tots ells felicitats! i que eduquin els seus fills tal com ho han
fet amb tota la mainada que ha passat per les seves mans tots
aquests anys que han fet de caps.
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Acabem ronda amb un sopar, una rentada
de cotxes i una neteja a fons del Cau
El dia abans de la revetlla de Sant Joan
ens vam reunir tots al Cau, per fer el
sopar de cloenda de ronda.
Primer els pares contra caps van jugar al mocador, i després a matar. Un
cop tots dutxats, vam preparar les taules pel sopar. Algunes persones van
portar amanides, altres pasta, truites, pa
amb tomata… quan tot va estar preparat es va fer el sopar al pati de la Salle.
Havent sopat, nosaltres jugàvem a
molts jocs, mentre els pares prenien el
cafè. Hi havia música i molt d’enrenou.
Quan es va acabar la gent, després de
recollir, vam marxar cap a casa. Va ser
molt divertit.

Alícia Artigas Baleri

RENTADA

DE COTXES

El primer cap de setmana de juny els
Pics i les Trucaires ens vam reunir conjuntament per realitzar la segona rentada de cotxes. Es tractava de fer una netejada a fons a cotxes que ho necessitaven (bruts des de l’última rentada) o simplement treure més brillantor de la que
ja hi havia.
Aquesta activitat la vàrem fer com a
extrajob per recollir diners pels Campaments d’estiu als Alps.
Pot semblar una feina carregosa i
avorrida, però entre mangueres, galledes i aspiradors la diversió va estar assegurada i va ser tot un èxit.

Lídia Rincón Ramos

ORDRE

AL CAU

Un cop fet el sopar de fi de ronda, els
grans del Cau ens hem posat les piles
per fer una sèrie d’activitats que ens permetin passar una ruta d’allò més diferent.
Primerament ens hem trobat un conjunt de dies cap al vespre per ordenar i
netejar el cau a fons, per així rebre una
subvenció per part de l’agrupament.
També ens hem distribuït per equips,
per així començar-nos a preparar les activitats, la ruta, els menús… així anem
escalfant motors.
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El sopar de fi de ronda,
un dels partits de pares
contra caps i un detall
de la segona rentada
de cotxes: en Cesc,
xop!
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