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AE LA CLACA

Els llops i daines passem un cap de
setmana a Santa Coloma de Farners
El passat cap de setmana
del 9 i 10 de novembre
vàrem anar a Santa Coloma de Farners de sortida.
Després d’instal·lar-nos
vàrem anar a la plaça Sant
Sebastià perquè des d’allà
començava una cercavila,
amb gegants i grallers de
diverses poblacions, que
va recórrer tota la ciutat.
Llavors vam visitar el centre del poble que estava ple
de parades d’artesania ja
que era la Festa de la Ratafia. Allà va ser on vàrem
poder contemplar l’actuació d’un peruà que feia
música relaxant mitjançant
un tipus de flauta.
Un cop sopats, vàrem fer
un joc de nit i després del
bona nit (vam imposar camises i fulards als nous
membres de l’unitat) doncs cap a dormir.
L’endemà al matí després de distribuirnos en sisenes i repartir els càrrecs, pujàrem fins al Castell de Farners. Tot i ser
molt cansat i llarg el camí, va valer la pena
veure el castell que està essent restaurat.
Llavors vàrem baixar cap al nucli i vam
dinar. Finalment vàrem recollir, fer la revisió, l’Hora dels adéus i llavors ja va ser
hora de marxar.

Robert Ferrer i Eduard Artero
Avui (dia 30 de novembre) al cau, hem
començat a fer les figures del pessebre.
Hem agafat un tap i plastilina. Amb la plastilina hem envoltat el tap i amb la punta
d’unes tisores hem fet els ulls, la boca…
això ha estat la cara. Hem agafat un got
de plàstic i hem posat el tap-cara al cul
del got. Llavors amb un tall de roba hem
forrat el got i això era el vestit. Amb una
miqueta de llana i fil hem fet els cabells.
Amb tot aquest material hem fet pastors,
àngels, els reis i Josep i Maria. El pròxim
dia de cau acabarem la resta de figures i
muntarem el pessebre a l’església.

Laura Foix i Aina Riera
Des de l’Agrupament i sobretot des de
l’unitat de Llid’s volem donar la benvingu-
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Els llops i daines vam pujar fins al castell de Farners i, al parc de Sant
Salvador, ens vam divertir molt jugant amb les fulles
da a David Casellas, que s’ha incorporat
com a nou cap.

UNITAT

DE PARES

L’equip de pares i mares de l’AE La Claca van preparar el passat diumenge 24
de novembre la primera matinal de la història del Cau. La valoració és molt positi-

va, una seixantena de persones:
clacaires, pares i amics, que tot i l’amenaça de pluja es van reunir ben aviat al matí
davant l’IES de Cassà.
La ruta d’unes dues horetes va recórrer
el veïnat de Llebrers de Dalt, va passar
per la pedra de les Trenta Creus (desconeguda per la majoria dels participants) i
va acabar a la font de Sant Cristòfol, on
ens esperava una botifarrada.
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La tornada la vam fer per un camí més
curtet, però no menys bonic. Felicitem des
d' aquí als dos pares que ens van fer de
guies per portar-nos per uns camins propers, bonics i que van servir a més d’un
per recollir algun bolet que després, acompanyats amb la botifarra, va ser d’allò més
adient.
Esperem poder-ne celebrar moltes més
en el futur.

EQUIP

DE CAPS

Volem aprofitar des d’aquí una vegada
més per informar-vos d’alguns actes ja
tradicionals a la Claca per aquestes festes, com són la Coca i el Vi Calent a la
sortida de la Missa del Gall -a la rectoriai la Cantada de nadales per part dels Llops
i Daines el dia 23 de 6 a 8 del vespre, per
tot el poble, acabant a la Coma.

PIONERS

I CARAVEL·LES

El passat 16 de novembre la unitat de
Pic’s, de l’A.E. La Claca, vàrem organitzar
un joc de poble pels més petits de l’agrupament. Aquests van ser conduïts per un
guia arreu del món. Van visitar Oceania,
Amèrica, Àsia i Àfrica on els esperaven

Uns quants participants a la matinal, a l'ermita de Sant Cristòfol
natius de cada continent per mostrar-los
a través d’activitats, la cultura del seu país.
Per traslladar-se, en aquest viatge màgic,
van utilitzar transports diversos i enginyosos. Gràcies a la seva imaginació, els nens
i les nenes van poder observar els ocells

des d’un globus, gaudir d’una bona navegació a bord d’un vaixell i descobrir els
encants del paisatge des d’un vagó de
tren. Finalment, tots junts vàrem tornar a
casa després d’una tarda esgotadora;
però inoblidable.

El millor regal
Regal de festes

C/ Barraquetes, 13 - Tel 972 46 32 29
17244 Cassà de la Selva

Venda i reparació
de tots tipus d'articles
de rellotgeria i joieria
Taller propi
Especialistes des de l'any 1860
S'aparta gènere

VICEROY
NÚM. 601 - DESEMBRE 2002

93

