Pòrtic
Afirma Bryant McGill: “Si penses en petit, no passarà res gran”
Òbviament, la Covid-19, enguany, va posar contra les cordes milers de propòsits i projectes educatius
d’arreu. Però, a can Minairó, no ens podíem conformar en negar la persistència del projecte que compartim
plegats donat que el potencial dels minairons és immens.
I en Charles Dickens va deixar dit: “La humanitat mai sap del que és capaç fins que ho intenta”.
I sí! El nostre equip, els nostres infants i joves i les famílies vam tenir la paciència justa, l’esforç ferm i constant,
la tossuderia necessària i la il·lusió de sempre per tal de no defallir i fer els canvis oportuns per tal de poder
fer colònies també aquest estiu i en un moment crític. No fou fàcil però ho vam intentar i vam poder-ne
recollir els fruits desitjats. És a dir, somriures, complicitats, alegria i joia, amistat...
Vist des de la perspectiva actual podem afirmar que vam saber vèncer moltíssimes dificultats i que vam
haver de lluitar contra molts molins de vent. Vam treballar més que mai en ple confinament i en un
ambient tens, vam ser capaços de duplicar o triplicar la capacitat creativa i formativa, vam anar endavant
i, sense defallir, vam conformar un fantàstic projecte adaptat a una temporalitat més curta però també
engrescadora i emotiva.
Ja ho deia en Pulitzer: “Compte amb les situacions inesperades. En elles s’amaga la nostra gran oportunitat”.
Malgrat tot, vam saber aprofitar la nostra gran oportunitat, ens vam redescobrir, vam aprendre a aprendre
i vam vèncer els obstacles del camí.
Unes colònies diferents, potser estranyes i no desitjades al principi de la crisis, però exitoses i molt
engrescadores que ens van deixar beure de l’ànima minairona un cop més. Torns curts i breus, menys farcits
però atractius a tots els efectes. Dies de convivència, d’amor, de ganes de compartir rialles i cantarelles...
Un vint-i-cinquè aniversari fallit (o no) que ens va fer ajornar l’acte central de celebració previst pel mes
d’abril i que recordarem sempre. Si la Covid-19 ho permet, potser podrem celebrar com cal un vint-i-cinquè
aniversari + ú. En això estem ara mateix. En no defallir i recuperar alè.
I una lliçó que cal que aprenguem després de l’experiència viscuda enguany. Ja ho deia en Charles Chaplin:
“Sigues tu i intenta ser feliç, però sobretot, sigues tu”.
Totes i tots ens hem d’emmirallar en aquesta gran frase d’un gran home. Sigues tu...!
Res més, amigues i amics lectors. De les vivències d’aquella setmana intensa en parlarem en les properes
pàgines. Llegiu-les i rellegiu-les, com ha de ser. La seva lectura ens apassionarà i ens aproparà a aquella
setmana on tot fou possible, on l’alegria va avivar esperits supervivents d’un mesquí confinament, i on ens
vam començar a distanciar del virus del segle.
Si tot va bé o millor que aquest any, el proper estiu recuperarem del tot el nostre projecte, els quinze dies
de colònies i el tarannà que sempre ens ha caracteritzat. Lluitarem de nou i vencerem. Tornaran les rialles
i les cantarelles i recuperarem les il·lusions, doncs, segons Óscar Wilde: “El millor mitjà per fer bons els nens
és fer-los feliços”.

-1-

Les Corrand es d e Beget
Aquest any la revista dels minairons cantaires es vesteix amb unes melodies folklòriques provinents d’un
poble de l’Alta Garrotxa: les corrandes de Beget! Beget ha aportat a la música tradicional catalana les seves
populars corrandes, formes de cant improvisat que cadascú pot fer seves. Segur que molts de vosaltres ja
n’heu sentit a l’escola o a les colònies!
Al llarg de la revista trobareu un text
com el següent entre clauetes: és la
corranda que ens introduirà a aquell
dia! Escalfeu motors i proveu de
cantar aquesta:

Aquest any a la revista
hi ha un molt bon fil musical,
cada dia una corranda
apa, tots ‘nem afinant.
Si voleu acompanyar-la
prepareu els instruments,
animeu-vos a tocar-les,
que els acords aquí us deixem.
Tralara lala tralara lala
Tralara lala tralara là. (bis)

Al codi QR d’aquesta pàgina i també clicant damunt trobareu la melodia per cantar-les i si voleu tocar el
vostre instrument teniu les partitures i els acords a continuació. I sabeu què? Per tal que pugueu compartir
els vostres dots corranders, us podeu grabar i enviar-nos els clips a l’Instragram @acneret. Esperem sentir
les vostres veus i instruments... que comenci l’espectacle!
sol
De cançons i de corrandes
do
sol
jo us en cantaré deu mil.
do
sol
Que les porto a la butxaca
re
sol
lligadetes amb un fil.
Tralara lala tralara lala
Tralara lala tralara là. (bis)
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Dia 1, diumenge 12 de juliol

Una benvinguda ben
remullada...
La minairona XIRUCA Blanca Lamolla ens
posa a lloc expressant-nos com s’ha sentit aquest
primer dia sense precedents:

Entremig de les muntanyes
minairons van arribar,
d’una pluja torrencial
ens vam haver d’eixoplugar.
Començem ja les colònies
i amb els grups anem anant,
preparem cançons i danses
per provar d’endevinar.

Benvingudes i benvinguts a un nou any de les
colònies dels Minairons Cantaires! Enguany, com ja
sabem, ha sigut un any molt i molt atípic: durant
uns quants mesos hem hagut d’estar a casa i, per
aquest motiu, aquest any l’hem gaudit com mai!
Hem viscut un inici de colònies on, tot i no poder
donar lloc a abraçades i petons, els retrobaments
han sigut protagonistes sota un gran ruixat que
ha donat per inaugurat el 1r torn de l’any 2020.

Un neret entre lliscós i diferent
Arribar a Neret sempre és bon senyal: saps que
t’esperen quinze dies d’allò més divertits i amb màxima
intensitat. Aquest any, ja des d’un bon principi ha sigut
diferent, les circumstàncies ens han fet fer un “reset” i
cooperar entre tots per arribar al “mood campaments”.
Òbviament, hi ha certes coses que costen. S’entén
ràpidament, com quan no pots veure el somriure
que, en moments, s’amaga darrere la màscara. O,
estar contínuament entre sabons a les mans. Per cert,
el gel aquest de la Farga és una mica molt… lliscós.
Però bé, només començar ja tinc il·lusió per descobrir
aquests set dies. Seràn diferents, però seràn Neret. I això
ja resumeix un cooperativisme excepcional per gaudir
al màxim!

Així doncs, som-hi amb els escrits i dibuixos
que ens relataran des de el seu punt de vista
com han viscut els minairons aquest primer dia
d’aquestes colònies tan diferents entre mascaretes:

Ana Vadez, FARISTOLS I FARISTOLES

Roger Ferré, CAPELINES I CAPELINOS
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En una habitació tancada hi ha un home
penjat d’una corda i un bassal d’aigua sota
seu. Com ha pogut penjar-se de la corda?

Lluís Cermeno, CAPELINES I CAPELINOS

Arnau Vives, FARISTOLS I FARISTOLES

La FARISTOLA Lola Anadón relata des de el seu punt de
vista l’arribada a la Farga i com ha funcionat tot aquest any:
Avui hem arribat a la farga i estava plovent molt, fins i
tot queia pedra. Ens van prendre la temperatura amb
una màquina molt rara. Després de la temperatura
vam pujar a l’habitació que et tocava i et portaven
amb el teu grup. Depèn del grup estàs a un lloc o a un
altre. Quan ja estavem amb el grup, ens vam presentar,
vam jugar a alguns jocs i vam preparar la vetllada. Els
monitors ens van explicar les mesures de Covid, per on
havíem de portar la mascareta, com dormiríem, com
ens dutxaríem per torns i com funcionarien les colònies.

Un altre XIRUC, en Pere Ballesté, ens explica com
ha sigut la rebuda dels adoles i com a la seva tutoria
han decidit a quin grup de convivència anirien:
Els adoles després que ens prenguessin la temperatura
i ens rentéssim les manes, hem anat tots cap a can fong
a prendre un te i a separar-nos per grups de convivència
i d’habitacions. Per fer-ho, els monitors han amagat per
tot can fong certs objectes de disfressa que ens dividien
per grups de tutoria i amb un paper on hi deia a quina
habitació ens tocava anar. Els objectes eren: rul·los del
cabell (A), corbates (B), collarets (C) i armilles (D). Després
hem fet tutories i hem anat a preparar la vetllada de la
nit.
Tirant cap al vespre, la CAPELINA Jana Solsona ens
explica com ha sigut la primera vetllada d’aquest any:
Primer hem entrat a la capella i més tard han vingut
dues àvies de neret i han agafat objectes (capelines,
botes de muntanya, llanternes, etc). Cada objecte
corresponia a un grup i quan les àvies agafaven
l’objecte del teu grup sorties a fer una representació.
El meu espectacle preferit ha sigut el de la cançó
d’arrels. Nosaltres hem fet el gripau babau

Ara li toca a en Joan Serna, un XIRUC que, a
part de donar-nos una endevinalla a resoldre,
ens relata com ha vist ell el primer dia:
Aquest any, ha sigut estrany per a tothom,
malgrat que les circumstàncies tots hem vingut
amb moltes ganes de fer aquestes colònies.
En ser el meu primer any d’adolescent ha sigut molt diferent
tant a l’espai on “fem vida” com el tarannà del dia a dia.
El primer dia ha sigut força informatiu, ens han explicat les
“disciplines” que hem de seguir durant aquests set dies.
Vaig amb moltes ganes i vull gaudir“a tope”aquests set dies.
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Agnès Travé, CAPELINES I CAPELINOS

Dia 1, diumenge 12 de juliol
Per acabar de fer-nos una idea de com ha sigut
aquesta vetllada tan animada, el FARISTOL
Maxime Bima ens acaba de relatar com ha anat:
Després del sopar, que era bastant bo, vam fer la
gran vetllada on cada grup fa un petit espectacle
representant el nom del seu grup. Van anar passant
grup per grup i cada grup que passava era més original
que l’anterior. Hi havia tota classe d’actuacions:
faristols, carmanyoles, piquets, sàrrios, barriols, etc.
Hi havia també dues àvies que representaven
les actuacions, eren ex-minairones. Al final,
hem cantat una cançó i hem anat a dormir.

Maria Huerta, CAPELINES I CAPELINOS

Maria Porter, CAPELINES I CAPELINOS

Lluís Cermeno, CAPELINES I CAPELINOS

Júlia Ratón, FARISTOLS I FARISTOLES

Jana Solsona, CAPELINES I CAPELINOS
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Com ja debeu saber, el fil conductor d’enguany és el
25è aniversari. Però, quins son els noms dels grups de
convivència de minairons aleshores? No patiu més!
Les CARMANYOLES Bet Vidal-Folch i Joana Vila
ens ajuden a esbrinar-los amb unes endevinalles!:

Grup 1 - Per la dutxa i per la piscina, són les sabates
que trepitges.
Grup 2 - ‘’Manta parece, paraguas no es.’’ Que és?
Grup 3 - Per portar un bé escàs que mai s’escarparà.
Grup 4 - En podràs fer un carmel, però no te’l podràs
menjar.
Grup 5 - El que hauria ajudat el Ton i la Guida.
Grup 6 - Hi poses la roba bruta i apareix neta!
Grup 7 - On descansen les partitures de peu?
Grup A - Si els porto posats, no em reconeixeràs!
Grup B - La tenda no surt volant gràcies a elles.
Grup C - D’una en una mai les trobaràs, perquè juntes les necessitaras.
Grup D - Ës com el 3, però amb menjar.
Respostes: Xanclets i xancletes. Capelinos i capelines. Cantimplors i cantimplores. Tovallons i tovallones. Lots i lotes. Barriols i barrioles. Faristols i faristoles. Sàrrios i sàrries. Piquets i piquetes.
Xirucos i xiruques. Carmanyols
i carmanyoles.

Guifré Alsina, CAPELINES I CAPELINOS

I per acabar el FARISTOL Isaac Solsona ens deixa
una sopa de lletres on hem de trobar paraules
relacionades amb l’arribada remullada d’avui:

Gerard Muñoz, CAPELINES I CAPELINOS

Solucions: pluja, emoció, retrobament, mascareta, comiat, distància,
amics, neret, maleta

Gerard Saez, FERISTOLS I FARISTOLES
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Dia 2, dilluns 13 de juliol

Al matí anem al riu i a la
tarda ens qued em al niu...
Avui hem anat separats per grups de convivència però
un cop al riu ens trobem tots altra vegada.
El riu sempre és un moment bastant màgic de Can
Minairó. Si mai podeu, és divertit enfilar-se dalt d’una
roca i limitar-se a observar totes les escenes que passen;
alguns i algunes valentes es tiren d’una roca gairebé
sense pensar-s’ho. D’altres més prudents han de contar
fins a 3 (o 10) abans de saltar mentre els altres minairons
i minairones els animen.

Vinga adoles desperteu-vos
que a córrer anirem.
Fins a Daió anar i tornar,
per la travessa ens preparem
Ja comença la setmana
cap el riu ens en anem.
Ai, que freda que està l’aigua,
m’ha gelat tot el cervell.
Per sentir-nos com a casa
tot ho volem decorar.
Amb enginy i molta traça,
la Farga quin goig que fa.

A can minairó ens despertem amb música, mai saps
quina música tocarà aquell matí, potser alguna cançó de
Can Coral, el bon dia dels pets o alguna dels Manel. Ens
llevem amb els ulls plens de lleganyes, alguns minairons
i minairones demanen uns minuts més dins del sac
mentre altres van a veure l’horari, i així saber amb quina
indumentària ens hem de vestir. Avui ens posem el
banyador, toca matí de riu. Així doncs després d’agafar
forces amb la llet amb colacao ens enfilem cap al riu.

A l’altra banda del riu hi ha uns altres minairons que
suquen els peus a l’aigua freda del Freser i decideixen si
banyar-s’hi o no. Sobre una roca o alguna superfície plana
sempre hi ha algun grup de minairons que aprofiten una
ombra per jugar a un infiltrat o fer uns enigmes, i si hi
ha sort algú haurà portat cartes i juguen a un mentider
o a un capi. A l’aigua també hi ha els gamberros que
subtilment o descaradament van esquitxant a aquell
qui passa.
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Algun altre grup es distreuen construint una presa amb
els còdols del riu o escolten al Francesc que explica
quelcom sobre algun animaló que corre per allà.

Després d’un riu que ens ha fet obrir la gana no hi ha res
millor com la cuina de la farga per acabar tips. I després
d’un dinar toca una bona migdiada, futbol, basquet o
escriure cartes els pares, avis i amics.
Avui toca tarda de rotacions. Mentre uns afinen a Can
Coral els altres decoren la farga o juguen a un futbolí
gegant.

A la nit sempre hi ha una barreja de cansament i excitació.
Avui toca el joc de nit dels picarols, i hem omplert la
farga de clincs-clincs. A veure qui els troba!
En un obrir i tancar d’ulls, ja ha arribat l’hora de
dormir. Pugem a les habitacions amb el nostre grup de
convivència. Els més ràpids amb un tres i no res ja ho
tenen tot llest i estan dins el sac, d’altres més lents tot
just s’estan rentant les dents. Les llums de les habitacions
es van apagant i gairebé ja no se sent res, només si pares
atenció sents el riu o algun ocell. Aquests sons ens
recorden tot el que hem fet avui. Bona nit, minairons!
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Dia 3, dimarts 14 de juliol

Les Ribes passad es pe r
aigua
Avui toca caminar,
a les Ribes hem d’anar.
Enfilem-nos pels camins,
quines ganes de saltar!
Amb el joc del Minairó
un allet ens hem cruspit,
i entre bromes i brometes
hem anat de pet al llit.

Minairons i minairones ja som al tercer dia de
colònies i sembla que portem junts i juntes una
setmana. A l’horari d’avui hi diu que toca excursió.
Anem a veure com ha sigut el dia per la minairona
Emma Pardo del grup dels LOTS I LES LOTES:
Avui hem anat d’excursió a la Font de les Marrades, però
al final no hem pogut perquè hi havia previsions de pluja
i hem anat al Salt del Grill i a les Ribes. Hem anat sortint
per grups, en arribar al salt del grill hem seguit endavant
fins a les Ribes perquè l’aigua estava molt freda i ningú
s’ha banyat. En arribar a les Ribes algunes persones, la
majoria del grup 1, han saltat des d’una pedra que està
molt alta. Hem començat a marxar una mica abans
que vingués la pluja. Ah! I l’aigua estava congelada!

Com ens agrada el riu Freser. La LOTA Emma Camps ens
explica l’experiència de banyar-se en les seves aigües:
Després d’esmorzar hem començat l’excursió. Hem sortit
per grups per no barrejar-nos gaire i respectar les mesures
de la covid-19. Al principi ha fet una mica de fred però
he anat entrant en calor. Vam caminar una estona fins a
arribar a un gorg. Allà hi havia una roca d’uns 4 metres
i ens hi podíem tirar. Al principi m’ha fet molta mandra,
encara que hi havia una part de mi que sí que volia. Quan
he vist que la gent es tirava més d’un cop i ho recomanava
m’he animat i amb molts dubtes m’he tirat. Va ser super
guay perquè dins de l’aigua quasi no em notava el cos
però no tenia fred. M’ha agradat tant que m’he tornat
a tirar. És una experiència única que us recomano molt.

Emma Pardo, LOTS I LOTES

Seguim amb una altra LOTA, la Daniela
López, que ens explica una bona manera
d’entretenir-nos amb amics mentre caminem:
Hem sortit de la Farga al matí i feia calor i sol. Per
entretenir-nos hem jugat a la cadena. Es tracta
de dir una paraula que comenci amb la lletra
que acaba la paraula que ha dit l’anterior a tu.
Hem anat separats per grups tutorials i hem anat més
lents del normal, ja que havíem de mantenir la distància
i no paràvem de parar. Tot i així ha sigut entretingut.
A la tarda hem jugat al joc del minairó, que és com l’oca
però amb diverses proves. Hem guanyat el grup 5 i 1.
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Karim Hamed, LOTS I LOTES

Una
altra
LOTA,
la
Jana
Xapellí,
ens
explica
l’excursió
i
la
tornada
remullada:
Avui ens hem aixecat del llit molt cansats. El grup 5,
és a dir, el meu grup ens ha tocat parar taula. Quan ja
l’hem parat, tots hem esmorzat. Després d’esmorzar
hem pujat a les habitacions, hem agafat la motxilla
que ens havíem preparat abans i llavors hem començat
a caminar fins a un riu. Allà ens ho hem passat genial,
també hi ha hagut persones que s’han tirat d’una roca
que hi havia. El problema no ha sigut a l’anada, sinó que
ha sigut a la tornada. Jo no portava capelina, portava
un impermeable que no em tapava ni la motxilla
ni les vambes. Jo la veritat és que estava desitjant
arribar ja a la farga, perquè tenia les vambes brutes
i xopes perquè sense voler l’he posat a un lloc on hi
havia molt de fang. Ho he passat una mica malament.

La LOTA Martina López també ens explica la tornada:
Quan hem tornat del riu primer ens hem parat al pont i
hem vist granotes. Després ens hem desinfectat les mans
i ens han repartit les galetes. Tot seguit ens hem posat
en marxa cap a la casa de colònies. Quan ja feia uns 5
minuts que caminàvem ha començat a ploure molt fort.
Suposadament havíem de parar a dinar entrepans pel
camí, però estava tot xop i hem continuat. Quan hem
arribat al mur hem agafat un caminet que estava molt
mullat i a vegades relliscava. Al cap d’una estona hem
continuat per una carretera fins a arribar a la casa de
colònies. Una vegada a la farga hem deixat les capelines
a la capella perquè s’assequessin. Després hem anat
a cap a les habitacions per dutxar-nos i hem posat
paper de diari dins les sabates perquè s’assequessin.
El LOT Joan Badosa ens explica com ha viscut ell l’excursió:
Avui dimarts 14 hem anat a les Ribes, caminant. Quan
hem arribat algunes persones han saltat de la roca.
Tot ha estat molt divertit menys que un cop a les
Ribes havíem d’anar amb mascareta i només podíem
anar amb els del nostre grup, i no amb qui volíem.
Després hem tornat a la farga perquè estava a punt
de ploure. Quan ja portàvem la meitat del camí ha
començat a ploure i tots ens hem posat les capelines.
Després d’una estona ha parat de ploure i hem arribat
a la Farga. Just quan hem arribat ens hem menjat els
entrepans que no havíem menjat durant l’excursió.

Com és d’important fer-se bé la motxilla per no deixar-se
res. Però si ara no us recordeu de tot el que ens hem d’endur
quan marxem d’excursió no us preocupeu, la LOTA
Marina Muñoz en ajuda a fer-la amb una sopa de lletres.
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Dia 4, dimecres 15 de juliol

Un dia d e jocs i talle rs a
la Farg a...
Prepareu els banyadors
que avui acabarem xops,
entre globus i rialles
acabem la rotació.
Què és aquesta pudoreta
que ens arriba sota el nas?
Deuen ser els nostres adoles,
apa, nem a saludar.
Júlia Fuentes, TOVALLONS I TOVALLONES

La TOVALLONA Clara Vivas ens explica un dia “normal” a
la Farga, la nostra rutina estimada oi Clara? “Avui al matí,
després d’esmorzar hem fet unes activitats rotatives
barrejant grups de tutoria. Hi havia quatre activitats:
esports, danses, comodí i piscina. Durant el comodí podies
fer serveis, revista o tutoria. A esport hem fet un joc que
consistia a petar globus mentre corríem dins d’un sac.
Després de tot el matí, hem anat a dinar i aleshores, a
la tarda, hem tornat a fer activitats rotatives diferents:
cant coral, tallers i esports. Després d’això han arribat
els adolescents i els hem rebut amb molta estima.
Per celebrar la tornada dels adolescents hem fet una
vetllada després de sopar”.

Quin dia més replet d’activitats. I com a grans artistes
que sóm els minairons tenim molts dibuixos perquè en
feu memòria.

Pol Folgado, TOVALLONS I TOVALLONES

Laia Xapellí, TOVALLONS I TOVALLONES

Martina Salamó, XANCLETES I XANCLETS
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Una altra XANCLETA , l’Agnès Vivas ens explica el taller
que ha fet: Avui al matí hem fet tallers, com plovia els
hem fet al taller gran. Hem fet un llapis en forma de fruita
o verdura, com ara pastanagues, tomàquets, pebrots,
plàtans...

La Chloe Millet del grup de les XANCLETES també
ens explica alguns dels jocs i activitats que hem fet:
Avui hem fet un joc que es diu petaglobus amb 5 segons, i
jo he aconseguit petar 1. També hem fet uns relleus amb
sacs de patates; després he anat amb una amiga, l’Emma,
a la piscina durant 45 minuts, però com estava molt freda
he anat a jugar a basquet. A estat un dia molt divertit!
Agnès Vivas, XANCLETES I XANCLETS

Chloe Millet, XANCLETES I XANCLETS

Max Terrés, XANCLETES I XANCLETS

Pau Adrover, XANCLETES I XANCLETS
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MIguel Angel Triscornia, XANCLETES I XANCLETS

Ona Freixanet, XANCLETES I XANCLETS

I si teniu ganes d’un passatemps, aquí us deixem unes
sopes de lletres de la mà del TOVALLÓ Enric Mercader
i de la XANCLETA Mariona Agatiello

Tomàs Gassó, TOVALLONS I TOVALLONES
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PESSIGOLLES
Res hi ha en el món
que a mi m´agradi tant
com aquella sensació que sento
quan les teves mans
s´ acosten a sota el meu braç
una sota cada braç
i els dits es belluguen
com gotes de pluja...
Res hi ha en el món
que a mi m’agradi tant
com aquella sensació que sento
quan les teves mans
s’acosten a sota el meu peu
una a sota cada peu
i els dits es belluguen
com gotes de pluja

Cèlia Pallàs, TOVALLONS I TOVALLONES

Res hi ha en el món
que a mi m’agradi tant
com aquella sensació que sento
quan les teves mans
s’acosten a la meva orella
una a sota cada orella
i els dits es belluguen
com gotes quan plou.
Pessigolles
les escamparem pel món
sembrarem les rialles
pels camps i les muntanyes

Maria Pérez, TOVALLONS I TOVALLONES

Potser demà quan el cel sigui clar
tots els nens d´ aquest planeta
es llevaran amb dues mans
que s´ acosten a sota el seu braç
una sota cada braç
i riuran de valent
fins que torni a ser clar
Jaume Barri
Solució sopa de lletres 1: piscina, tallers, esports, Cant Coral, vetllada, jocs, petaglobus
Solució sopa de lletres 2: Menjador, Cant Coral, tallers, comodí, esports, piscina, adoles
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Dia 3, dimarts 14 de juliol

BALANDRAU

Especial travessa - 1a etapa

Aquest any a la travessa
al Balandrau mos hem anat,
apa, som-hi acompanyeu-nos,
no us oblideu pas el sac!
De la Farga fins a la
Coma de Vaca hem enfilat,
i envoltats de boira densa
aquest gran cim hem superat!
Dos melons ben eixerits
amb esforç hem carregat,
i entre curses i dansetes
al final hem endrapat!
Caram, quantes aventures,
ai, què més haurà passat?
Estiguem atents i atentes
fil per randa ens ho diran!

I ja tenim aqui... (soroll de tambors in crescendo - i
pam, cop de plateret!) ...la travessa!!! Ens explica l’inici
d’aquesta aventura la SÀRRIA Sara Aymamí:
“Ens han llevat a les 5:50 del matí, ja que sabíem que
havia de ploure i volíem arribar d’hora per poder plantar
les tendes. Esmorzant, hem agafat forces i hem sortit
cap a La Font de les Marrades. Aquest primer tram ha
sigut prou fàcil. Un cop allà, hem menjat una mica, hem
omplert les cantimplores d’aigua fresca de la font i ens
hem dirigit cap a Coma de Vaca.
Com a curiositat, ens agradaria explicar que abans
de marxar de La Farga vam decidir emportar-nos dos
melons per a menjar-nos-els de postres. Per pujar fins
a Coma de Vaca ens hem anat passant els melons i així
també hem fet braços. Ha sigut una pujada amb bastant
desnivell, però l’hem fet amb bon ritme. Quan hem estat
a punt d’arribar se’ns ha posat a ploure i ha començat a
fer molt fred. Un cop hem arribat a Coma de Vaca hem
hagut de travessar un riu que ha deixat més d’unes
botes mullades. Hem hagut de plantar les tendes mentre

Adrià Gutierrez,SÀRRIOS I SÀRRIES
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plovia, però de mica en mica ha anat parant. Quan ja ha
parat, hem pogut fer yoga i altres activitats divertides”.

Uo, uo! Continua la crònica del primer dia la SÀRRIA
Carolina Gelabert. Diuen que feia un cel molt estrellat...
“Quan ha arribat la nit hem agafat tots les màrfegues per
seure en rotllana i sopar junts. Després hem agafat les
carmanyoles amb l’arròs, el formatge i el pebrot per a
compartir. Un parell de persones han tallat el formatge
i l’han posat en un plat per anar-lo rotant i així poder
menjar tots. Amb el pebrot hem fet el mateix. Després,
unes quantes persones han agafat els fogonets i han
començat a fer ous ferrats per posar-los sobre l’arròs
amb tomàquet i menjar-lo tipus “arròs a la cubana”.
Havent sopat, hem fet infusions calentes per a poder
entrar en calor. Després hem ballat, cantat i rigut molt
fins a arribar l’hora d’anar a dormir. Hem anat cadascú
amb la seva parella a la tenda i hem entrat dins del sac.
A mitjanit, però, ha començat a fer molt fred i molts de
nosaltres ens hem aixecat a abrigar-nos. Després, ens
hem tornat a posar dins del sac i hem intentat dormir
com hem pogut”.
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Dia 4, dimecres 15 de juliol

BALANDRAU

Especial travessa - 2a etapa
La SÀRRIA Núria Hernando ens explica la pujada al pic,
sota el lema “deixa el món millor del que te l’has trobat”.
És clar, cal respectar allò que estimem!
“Avui, dia 15 de juliol, ens hem aixecat molt d’hora per a
poder arribar abans al pic. Hem fet nit a Coma de Vaca, i
quan ens hem aixecat feia molt fred.
En primer lloc, hem desmuntat les tendes i recollit tots
els papers de terra per tal que quedi tot net i que no es
noti el nostre pas per allà.
Després, hem esmorzat el menjar que ens van donar el
dia d’ahir, és a dir, llet condensada amb galetes i fruita.
Seguidament, cap a les vuit, hem començat a pujar la
muntanya des de Coma de Vaca fins al cim. L’últim tram
de la pujada ha sigut dur, ja que hi havia molt pendent.
A l’arribar al cim, tots ens hem fet moltes fotos i també
hem cantat molt”.
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En Marcel Pardo (SÀRRIO), ens explica la baixada del
cim fins al poble de Serrat, déu ni do quina aventura...
“En començar el descens pel boirós cim ens hem adonat
que la situació s’extremava per moments en vista d’una
pluja imminent. Hem fet camp a través enmig de prats
infinits revessats de verd, usant els camins que ens
ofereix la muntanya. A poc a poc ens hem fet camí per
dreceres a contrarellotge contra els elements. A mesura
que corria el temps tots aquests camins han agafat una
semblança malaltissa, els monitors han usat la seva
experiència per guiar-nos. Encara que no disposaven
de gaires indicacions, a poc a poc hem anat fent camí
fins que per fi hem visualitzat l’anhelat destí: Serrat. Per
fi hem pogut descansar els nostres adolorits cossos per
poder tornar a casa”.

Gràcies per compartir-nos aquesta nova travessa, que tot
i ser més curta que altres anys sembla que no ha deixat
de ser intensa en tots els aspectes. I ara sí, a dormir com
marmotes als llits de la Farga!

Últims esforços, Berta Seguí (SÀRRIA)!
“Un cop hem arribat a Serrat, després d’una baixada
complicada plena de boira, ens hem assegut i descansat
una estona. El Genís ha vingut amb un parell de síndries
i també ens ha recollit les motxilles. Llavors sí que hem
començat l’últim tram de la travessa. Els monitors han
decidit fer una ruta per dins del bosc, però ara ja estàvem
molt més lleugers.
Quan estàvem arribant, a tal punt que ja vèiem La Farga,
hem escoltat com sonava la campana i hem deduït
que era el senyal perquè el nivell A ens vingués a rebre.
Automàticament ens hem posat contents, és una de les
millors parts, veure com t’animen. I hem acabat la nostra
travessa, hem arribat a La Farga tots molt cansats, amb
moltes ganes de dutxar-nos i dormir”.
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Xavi Quilez,SÀRRIOS I SÀRRIES

Dia 5, dijous 16 de juliol

Espard enyes i xiruques,
i a la nit ag afeu les lupes!
Una sardana matinal
per anar-nos despertant,
i a la tarda a Vilamanya,
ui, l’estret està a vessar!
A davant de la colònia
una zumba ballarem,
i a la nit el joc del símbols,
ai, què bé ens ho passarem!

Pirirí pararà, i al dijous anem a petar! Després d’un matí
musical, esportiu i tallerista, la PIQUETA Laia Calzada
ens explica què hem fet: “Després de dinar, els adoles
hem decidit que aniríem tots junts a l’Estret del Forn
mentre que el Nivell A ha anat a fer una excursió a
Vilamanya. Ens hem preparat la motxilla, ens hem posat
el banyador, i ens hem disposat a començar l’aventura.
Hem anat cap a Queralbs, on ens hem hagut de posar
la mascareta, i seguidament hem continuat pujant
la muntanya fins que hem arribat a un riu. Ens hem
sorprès al veure que hi havia dos ponts per travessar
el riu i tanmateix, ens hem alegrat ja que es un lloc on
acostuma a caure molta gent.

Ivan Gassó, PIQUETS I PIQUETES

Finalment, hem arribat al riu, al tocar l’aigua ens hem
adonat que estava molt freda i per avançar hem hagut
de passar per un salt d’aigua força alt on em sortit tots
ben mullats. Per acabar, ens hem assecat i hem tornat a
la Farga on ens hem retrobat amb els nens i nenes del
Nivell A.”
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Què bé acabar el dia així... Però ara m’he encuriosit
per aquest joc, en què consistia? Ens ho explica el Pau
Romero (PIQUET): “Aquesta nit hem fet un joc de nit que
consistia en aconseguir unes contrasenyes fetes amb
formes i colors. Les hem hagut d’anar memoritzant fins
a aconseguir les de tots els grups per guanyar.
Cada grup del joc d’aquesta nit s’ha situat en aquest
mapa de la farga:”

Ivet Vives, PIQUETS I PIQUETES

Quins minairons més remullats! Ens haurem d’assecar
bé abans d’anar a sopar, que el PIQUET Joan Cortès
ens explicarà què hem fet... “Després de sopar, els monis
ens han demanat que anéssim ràpid a les habitacions a
buscar una lot perquè... toca... Joc de Nit! És el primer joc
de nit que fem els adoles, quina il·lusió!
Hem estat jugant al joc de nit durant més d’una hora.
Quan hem acabat el joc, els monis ens han fet seure
davant de la colònia i vam cantar un parell de cançons.
Quan els adoles hem arribat Can Fong, els monis ens han
proposat fer vetllada al Foc de Camp i tots hem accedit
sense pensar-hi.

Pau Romero, PIQUETS I PIQUETES

Al Foc de Camp ens hem estirat en rotllana i tres
companys han tocat la guitarra. Poc després els monis
ens han deixat sols, i entre cançons i cançons ha arribat
l’hora d’anar a dormir.”

Alba Graells, PIQUETS I PIQUETES

Raquel Grau, PIQUETS I PIQUETES
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Dia 6, divendres 17 de juliol

Mmm... Olor a xocolata i
panxes plenes a la fresca!
primeres proves eren a la Farga, i la primera era una
prova de cuina i la segona de cambrers.

Avui toca la gimcana,
ai, com ens embrutarem,
tot el cos amb xocolata
i els ditets ens lleparem!

Quan hem acabat la següent prova era a Fustanyà, i hem
fet embarbussaments amb cacau a la boca. La quarta ha
sigut al prat, on ens hem pintat l’esquena amb xocolata.
Després d’això hem anat al mur, i després d’aquesta
prova com que no teníem més temps hem anat directes
a la Farga i ens hem dutxat.”

Per tancar aquest gran dia
a la fresca soparem,
entre bromes i havaneres
vora el foc hi dançarem!

I de sobte ja estem a divendres, un dia que, si més no,
promet. Comencem escalfant motors ja ben d’hora, tal
com ens explica la CANTIMPLORA Núria Calzada. “Avui
ens hem despertat amb música pel matí. La música
m’ha agradat molt, després ens hem vestit i hem tingut
temps lliure fins que ha sonat la campana. Seguidament
hem anat a esmorzar i quan hem acabat el Francesc i
els monitors i monitores ens han explicat “LA GRAN
GIMCANA”. Cada any hi ha grups per la gimcana, però
aquest any com que no ens podíem barrejar gaire entre
la colònia, s’han agafat els 4 grups coral i s’han dividit
per la meitat. De manera que han quedat els següents
grups: A, B, C, D, E, F i G. A mi m’ha tocat anar al grup F.

Blanca Mercader, CARMANYOLS I CARMANYOLES

Ha començat la gran gimcana i de les 8 proves que hi
havia, el grup F ha començat per la del riu. Una prova
que m’ha agradat molt consistia en omplir-nos la boca
amb cacau i dir un embarbussament. Quan hem acabat
totes les proves hem tornat a la Farga i ens hem anat a
dutxar. M’ha agradat molt la GRAN GIMCANA 2020.”
La Gimcana però no tan sols l’ha gaudit la Núria, sinó que
ens arriben en un tancar i obrir d’ulls vàries anècdotes i
dibuixos d’altres minairons i minairones, com és el cas
del BARRIOL Bernat Serna. “Avui hem fet la famosa
gimcana guarra! El grup 6 hem anat amb el grup 3 i D.
Aquest any la gimcana ha anat sobre la xocolata. Les

Ares Domínguez, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES
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Roc Calzada, BARRIOLS I BARRIOLES

I, hi ha algun adolescent que vulgui fer alguna aportació
més? Ei, si, en veig un allí al fons. Disculpi CARMANYOL
Oriol Badosa, ens podria fer alguna breu declaració? “Oi
tant! Avui ha sigut el dia de LA GRAN GIMCANA.

Després d’aquest matí tan mogut i emocionant, comença
una tarda d’aquestes rotatives que aquest any tant ens
agraden. La Lucía Hegnauer, una CARMANYOLA ben
veterana, ens l’explica: “A la rotativa d’avui hem fet, com
sempre, esports, tallers, cant coral i a més, piscina. El
meu grup hem començat amb els esports. Primer hem
fet un joc on havíem d’aconseguir el major nombre de
pilotes mentre anàvem estirats amb uns skates. Quan
hem acabat, ens hem separat en dos equips i hem
jugat al tres en ratlla barrejat amb bàsquet, que ens ha
agradat molt. A tallers, els adolescents hem continuat
una llibreta personalitzada per nosaltres que ja havíem
començat en tallers anteriors. També hem fet cant coral,
on hem repassat les cançons que ens toquen: “Xoxolosa”,
“coses de l’idioma” i la grupal “do re mi”. Més tard, alguns
hem anat a la piscina, i tot i que ja començava a fer fred,
hem gaudit de l’últim bany de les colònies.”

Després d’esmorzar, ja preparats cadascú amb la seva
respectiva motxilla, cantimplora i capelina, ens hem
reunit tots davant de la colònia on ens han explicat les
normes generals de l’activitat. Aquest any la gimcana ha
estat ambientada en una cosa que agrada a tothom: la
xocolata. A continuació cada grup ha anat a recollir el seu
mapa del recorregut i hem anat sortint escalonadament
amb una franja de 5/15 minuts entre cada grup.
La gimcana, com cada any, ha estat molt divertida i ens
hem embrutat molt. Des de pringar-nos amb crema de
cacau de cap a peus, fins a dir embarbussaments amb la
boca plena de xocolata en pols. Tot i que alguns grups
no hem pogut acabar totes les proves per falta de temps,
un cop més ha estat una GRAN GIMCANA.”

Carlota Bas, BARRIOLS I BARRIOLES

Max Solsona, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

Mmmh quin xup-xup més bo la sopa de lletres del
BARRIOL Ferran Seguí!

Solucions: piscina, gimcana, esports, can coral, vetllada, esmorzar,
dutxes, tallers, sopar.
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El BARRIOL Neil Porter, que ben juganer és, vol que
tothom sàpiga fil per randa els esports als que han jugat
avui. “Avui per la tarda el nostre grup hem fet esports i
ens ho hem passat súper bé. Han consistit en:
1. Hi havia pilotes de tenis per tot el camp de bàsquet i
nosaltres ens havíem de dividir en parelles. Cada parella
tenia un monopatí i havíem d’agafar el màxim de pilotes
amb un cubell.
2. El segon per mi ha sigut el més divertit. Consistia en
dividir-nos en dos grups i havíem de fer un 3 en ratlla
gegant. Cada vegada que encistellàvem podíem moure
una fitxa. El nostre grup ha guanyat! 3 a 0.”

Miriam Fathi, BARRIOLS I BARRIOLES

Max Ardover, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

I es que després d’aquesta tarda tan moguda, qui no
té una gana de mil dimonis? Doncs, vinga, a sopar i
falta gent. Però, no correm tant, que crec que avui no
és un sopar qualsevol. Ens ho explica el CARMANYOL
Arnau Domínguez: “Avui hem sopat tots els minairons
al carrer major, utilitzant els bancs en forma de triangles
pels adoles i quadrats pel nivell A, a mode de seients.
Envoltats de molta xerrameca i un petit foc, les històries
i els acudits han donat pas a un sopar compost de
macarrons, hamburgueses i una gustosa peça de fruita.
Tot això acompanyat per magnífics trucs de màgia i una
divertida música d’ambient que escalfava els nostres
cors.
Les guirlandes decoraven l’alegre carrer replet de gent
de totes les edats de la colònia. Els petits rèiem amb els
grans i els grans amb els petits. Crèiem que tot això no
podia anar a millor, però llavors hem apartat els bancs i
les danses i la música han començat a sonar.”

Guillem Sàez, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

Hanna Soto, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES
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I la BARRIOLA Júlia Guasch també ens en fa 5 cèntims d’aquest àpat tan alegre: “Degut a la situació actual, aquest
any no hem pogut fer el foc de camp. Per compensar-ho hem fet un sopar a la fresca en que hem gaudit d’uns
macarrons i hamburgueses a la llum del cel estrellat. Abans de començar a menjar, hem rigut d’uns acudits que han
explicat diferents minairons. Finalment, després de sopar hem ballat i cantat amb una música ben alegre. Per anar a
dormir, hem cantat algunes cançons acompanyats de les guitarres.”
Ben tips estem però ja sabeu que els minairons i minairones mai parem. Que comenci la gresca, i tothom a moure
l’esquelet. La Júlia Solsona, una CARMANYOLA ben eixerida, ens explica com ha acabat aquest dia tan bonic. “La
vetllada ha començat després de sopar. Ha començat amb música als altaveus i hem estat tots els minairons cantant
i ballant molt animats. Quan ja portàvem molta estona ballant ens hem assegut a terra en forma de rotllana i hem
seguit cantant molt més tranquils, canviant els els altaveus per les guitarres.
Ha sigut una vetllada molt emotiva perquè és la penúltima nit a la Farga per a tots els adoles d’últim any. Hi ha hagut
molta emoció, moltes llàgrimes, molt carinyo i sobretot molt amor. Poc a poc han anat marxant els grups més petits
fins a quedar-nos sols els adoles per tancar la vetllada amb les últimes cançons. Quan hem acabat de cantar el “bona
nit” ens hem quedat tots quiets en silenci absolut ja que ha sigut tant maca que ningú ha gosat moure’s.”

Ferran Muñoz, BARRIOLS I BARRIOLES

Pau Armengol, CARMANYOLS I CARMANYOLES
Remulla’t a la meva sopa de lletres! (Berta Camps, CANTIMPLORA)

Lea Vádez, CARMANYOLS I CARMANYOLES
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Solucions: sopar, cant, piscina, guitarra, excursió, diversió,
matí rotatiu, animals, muntanya

Dia 7, dissabte 18 de juny

Escalfeu les veu s!
Comença l’espectacle!
Netegem-nos bé la cara
una foto ens farem,
i pugem a l’escenari
que el concert assajarem.
Amb la panxa tota plena
a les adoles jubilem,
mots, cançons, plors i rialles,
emocions a flor de pell.
Després d’una tutoria
a la piscina ens refresquem.
Aquagym amb molt bon ritme
tots a moure l’esquelet!
Ja comença l’espectacle,
al concert tots cantarem
i a l’olla barrejada
ja veureu, ho petarem!

Molt bon dia minairones i minairons!
Avui és el gran dia! El dia del concert final! Ja de bon
matí, comencem a assajar els funcionaments del concert d’aquest any: que si coral 1 cap aquí, coral 3 cap
allà, instruments cap aquí… Quin enrenou! Però segur
que surt bé!
Després de l’últim dinar, acomiadem a les adolescents
que han arribat a la majoría d’edat. Cantem cançons
tots junts, acompanyades d’un cor de ploreres per part
d’alguns minairons que enyoraran la companyia de les
adolescents.
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Prou de ploreres! Hora d’anar a la piscina després de fer
les últimes tutories amb el nostre grup de convivència.
Aprofitem aquests últims instants per jugar a l’aigua
amb els nostres companys i companyes. I… Que guay!
Ens posem a ballar dins la piscina! Quin ritme!
Arriba la nit i, ai! Quins nervis! Els nostres familiars no
han pogut venir aquest any, però ens veuen des de
casa! Afinem les veus i instruments per entonar i donar
la nota com millor sabem fer. I, finalment, l’olla barrejada! Actuació rere actaució, les minairones i minairons
ens fan riure, admirar i emocionar-nos.

M’agrada ser pagès
Jordi Oró

Quan lo sol a l’horitzó ja és declinat
I torç i ageganta l’ombra dels fruiters,
Jo deixo el melonar fresc i regalat
I meno l’aigua mansa als pebroters.
Bufa retornadora la marinada
Quan jo deixo l’aixada per a plegar,
Engego el tractor que treu fumerada
I m’hi assec cansat, deixant-la rodar.
Sóc pagès, sóc camperol,
I així visc satisfet.
Treballo de sol a sol,
Aguanto calor i fred.
Després a la nit
I amb els amics
Parlarem de coses que ens fan neguit
I junts farem treballs
Que no ens faran rics,
Però que ens ompliran l’esperit.
Sóc pagès i no sé
Si això és sort,
Però m’agrada el camp
I el treballar,
Ningú em podrà dir
Que vinc de l’hort
Perquè sé d’on vins,
I allà vull anar.
Sóc pagès, sóc camperol,
I així visc satisfet.
Treballo de sol a sol,
Aguanto calor i fred. (bis)
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Abraçad es i cançons...
A reveure m inairons!
Aquest any se’ns han fet curtes,
però molt bé ens ho hem passat.
apa, fem-nos la motxilla,
i fem l’últim esmorzar.
Tots aquests dies plegats
bé els haurem de celebrar,
estrenyem-nos fort les mans
i ens veiem ben aviat.

Quina gran setmana!
Minairones i minairons, ha arribat el moment de
fer maletes i tornar a casa amb les nostres famílies
després d’una setmana plena d’amics, somriures i
cançons.

Tot i tenir unes normes noves que no sempre ens
han agradat, enguany hem tingut unes colònies
fantàstiques! Hem caminat, hem jugat, hem rigut,
hem cantat… Hem fet de tot!

Avui acomiadem a totes les amistats que hem fet
aquesta setmana, però, recordem, ‘’no és un adéu
per sempre, és un adéu per un instant’’!
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Dia 8, diumenge 19 de juliol
Sens dubte, unes colònies curtes però inolvidables,
plenes d’entusiasme i energia que ens omplen de
ganes de que vingui l’any que ve per poder tornarnos a abraçar, passar-ho bé i fer noves amigues i
amics.

És l’hora dels adéus
Xesco Boix

És l’hora dels adéus
i ens hem de dir: Adéu-siau!
Germans, dem-nos les mans,
senyal d’amor, senyal de pau.
El nostre comiat diu:
A reveure si a Déu plau!
I ens estrenyem ben fort
mentre diem: Adéu-siau.
No és un adéu per sempre,
és un adéu per un instant;
el cercle refarem
I fins potser serà més gran.
La llei que ens agermana,
ens fa més forts i ens fa més grans.
Si ens fa més bons minyons,
també ens fa ser més catalans.
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Com iats 2020
El camí que p oc a p oc
escriu s pe r d emà...

Aquest any cinc minairones
una etapa han tancat.
Que en totes les coses bones
hi ha un principi i un final.
Mira, mira, dalt del banc!
Ara toca celebrar,
tot l’amor i les vivències
que aquests anys les han fet grans!

Laia Guasch

“Han estat onze anys molt bonics i intensos, de cada
un d’ells m’enduc una pila de records i moments
en els que m’he sentit plenament feliç i que mai
oblidaré. Les persones i els valors que s’ensenyen en
aquestes colònies han fet de mi la persona que sóc
ara mateix i no en podria estar més agraïda.

Lucia Hegnauer

“Vaig començar a venir a Neret fa 6 anys, i tinc
la sensació que hi he estat tota la vida, aquestes
dues setmanes sempre han format una part
molt important de l’estiu que cada any esperava
amb ilusió. Per això se’m fa tan estrany dir adéu
a les colònies, no tornar a viure aquests dies de
desconnexió del món, de contacte amb la natura,
amb la música i d’amistats molt fortes. Per mi el
millor de Neret sempre ha sigut l’ambient que creem
en tan poc temps, sempre ple de bon rotllo.

Me’n vaig contenta i molt feliç perquè tot i
que aquesta etapa acaba aquí, em sento molt
afortunada per haver tingut la sort de conèixer
aquestes colònies amb les que tant he après i de
les que m’enduc a amics i amigues que em duraran
per sempre. Per altre banda vull agraïr a totes les
persones que any rere any fan que aquest projecte
tant especial es superi, gràcies, gràcies de tot cor,
sou molt grans!”

Estic molt contenta d’haver passat aquests anys i
d’haver-vos conegut a tots, moltes gràcies a tothom
que ha fet possibles aquestes colònies.”
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Blanca Mercader

Blanca Lamolla

“Començo a escriure aquest text amb una tassa
de tè al costat esquerre i sonant els Manel en els
auriculars, recordant la silueta de les muntanyes i
respirant aquests aires poc industrialitzats. Pensant
com començar aquest text, m’adono que sense
buscar-ho he acabat en la situació “neret”.

Laia Calzada

“És difícil sempre dir un “adéu”, més ho és encara
quan es tracta d’una cosa que tan feliç m’ha
fet, després de tants anys no assimilo haver-me
d’acomiadar de neret, neret com a conjunt de
persones, vivències, instants, records, abraçades,
comiats i en resum, felicitat.

He acabat bevent aquella tassa de té de la gran olla
al costat del foc mentre plovia darrere el vidre i les
tovalloles estaven esteses amb significat de riure a la
piscina. He acabat escoltant els Manel com les tantes
cançons que em produeixen el record d’aquests dies
d’alegria. He acabat recordant les caminades per la
muntanya mentre parlàvem menjant la bossa de
fruits secs de la butxaca de la motxilla i algú repartia
panses perquè no li agradaven. He acabat respirant
aire, aire pur com tot allò que envolta l’espai de la
Farga.

Quantes vegades havia imaginat aquest moment,
l’havia vist tan lluny, i mentre s’apropava, l’he
ignorat gaudint de cada instant.
I són molts deu anys, recordo el meu primer any
com si fos ahir, que petits érem, fèiem veure que
no ens importava res mentre jugàvem i cantàvem,
buscàvem lavabos enmig de la muntanya amb
l’esperança de trobar-ne algun, rèiem coneixent
una mica més la felicitat, ens miràvem amb
aquelles mirades de complicitat, ens llegíem el cos
amb abraçades immenses, somrèiem per sota el
nas davant de cada broma, intentant dissimular
aquesta ignorància que en part, ens fa feliços.

He acabat recordant, recordant la setmana que em
connecta. Per explicar-me millor, m’agradaria fer
referència a una frase: “Desconnectar per connectar”.
Tres paraules que defineixen perfectament aquests
records, i cada dia que els ha acompanyat. Aquesta
quinzena m’ha adonat l’oportunitat de conèixer
una realitat on cadascú de nosaltres compta, on
tots formem un ésser i on la complexitat de cada
mil·límetre de natura creen la simplicitat més gran.

De mica en mica, hem anat creixent, passant de
grups, i fent-nos més persones, hem caigut davant
algunes roques, ens hem aixecat sobre el riu ple
d’esperança i ens hem agafat de la mà. He après a
estimar, a viure, a compartir, a enyorar, a sentir, a
gaudir, a agrair, a entendre que som afortunats i he
après a ser jo.

Gràcies. Simplement gràcies. Gràcies a cada minairó,
petit o gran, per tatuar-me la desconnexió, per
ensenyar-me que, al final, el tresor més gran està en
nosaltres mateixos, la natura i en el que compartim
tots plegats. Neret m’ha fet aprendre, i aprendre és
preciós.”

No em vull deixar de dir, que res d’això hagués estat
possible sense tots vosaltres, des del més petit fins
al més gran, des de l’avi que acompanya al seu
nét, fins al nen que només et creues un somriure
entre passadissos, perquè per mi neret és aquesta
sensació d’un somriure etern. Tan etern com
l’agraïment que us mereixeu. Eternes gràcies!”
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Aniversaris

Xancleta
Faristol
Xiruca
Monitora
Monitora

ABRIL

Ona Freixanet
Isaac Solsona
Laia Guasch
Clara Soler
Lisa Reventós
Pau Ardover
Martina Salamó
Roc Calzada
Max Ardover
Sergi Rosés
Raquel Grau

Faristol

09
19
26
29
30

Júlia Fuentes
Laia Calzada
Laura Saez
Bernat Bozzo
Agnès Vivas

Tovallona

1
12
15
17
20
22
25
26
28

Fèlix Bosch
Carolina Galabert
Pere Ballesté
Ivan Gassó
Maxime Bina
Enric Pallarès
Emma Camps
Lluís Cermeno
Alba Graells

Monitor

1
4
5
8
9
9
13
14
16
30
30

Gerard Muñoz
Karim Hamed
Max Terrés
Emma Pardo
Paula Casals
Arnau Vivas
Maiol Graells
Joan Hernando
Berta Camps
Gerard Saez
Pau Armengol

Capelino

Piqueta
Capelina
Monitor
Xancleta

Faristola
Barriol
Cantimplor
Monitor
Piqueta

4
16
26

Ana Vadez
Jana Xapellí
Lucía Hegnauer

Faristola

2
6
14
15
17
21
22
23
24
27
28
31
31

Núria Calzada
Maria Huerta
Pau Romero
Clara Vivas
Laia Xapellí
Marcel Pardo
Lola Anadón
Núria Hernando
Júlia Ratón
Pau Soler
Miguel Angel Triscornia
Blanca Mercader
Marta Marquillas

Cantimplora

MAIG

3
4
7
8
9
13
13
14
15
25
28

Lota
Carmanyola

Capelina
Piquet
Tovallona
Tovallona
Sàrrio
Faristola
Sàrria

JUNY

MARÇ

FEBRER

GENER

Un

olt verd, per
m
t
desca
nsar...
pra

Faristola
Monitor
Xanclet
Carmanyola
Monitora
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Sàrria
Xiruco
Piquet
Faristol
Monitor
Lot
Capelino
Piqueta

Lota
Xanclet
Lota
Monitora
Faristol
Monitor
Tovalló
Cantimplora
Faristol
Carmanyol

5
7
10
11
13
17
21
25
26

Júlia Guasch
Gemma Peiró
Joana Vila
Sergi Domènech
Pol Folgado
Miquel Hernando
Carlota Bas
Oriol Badosa
Júlia Olarieta

Barriola

5
11
20
21
22
27
29
30

Irene Vilanova
Guifré Alsina
Joan Serna
Mariona Agatiello
Bet Gríful
Ares Domínguez
Lea Vádez
Arnau León

Monitora

1
3
6
6
6
6
15
15
18
19
27
29

Pol Caixàs
Neil Porter
Joan Badosa
Ivet Vives
Berta Seguí
Clara Gríful
Jana Solsona
Max Solsona
Chloe Millet
Ferran Seguí
Miriam Fathi
Sheila Gómez

3

Arnau Domínguez

Carmanyol

8
9
13
18
21
22
23
31

Mireia Agustí
Sarah Aymamí
Agnès Travé
Júlia Solsona
Adrià Gutiérrez
Sònia Massa
Andrea Bertolero
Júlia Sàez

Monitora

3
4
4
5
7
9
12
15
17
17
21
21
23

Xavier Quílez
Bet Vidal-folch
Martina Gríful
María Pérez
Cèlia Pallàs
Hanna Soto
Blanca Lamolla
Joan Cortès
Martina López
Daniela López
Guillem Sáez
Mireia Ardèvol
Enric Mercader

Sàrrio

Monitora

2

Maria Porter

Capelina

Capelina

2
4
6
12
22

Roger Ferré
Tomàs Gassó
Bernat Serna
Pol Gríful
Francesc Ignasi Freixenet

Capelino

Monitora
Monitor
Tovalló
Monitor
Barriola

OCTUBRE

Xiruca

Carmanyol
Monitora

Capelino
Xiruco
Monitora
Cantimplora
Carmanyola
Monitor

NOVEMBRE

Xancleta

Monitor
Barriol
Lot
Piqueta

Sàrria
Capelines
Carmanyola
Sàrrio
Monitora
Monitora
Monitora

Xiruca
Monitora
Tovallona
Tovallona
Cantimplora
Xiruca
Sàrrio
Lota
Lota
Cantimplor
Monitora
Tovalló

Sàrria

Cantimplor
Xancleta
Barriol

DESEMBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

t mulli la panxa i el
e
e
r
p
na
... un riu que sem
s

Barriola
Monitora
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Tovalló
Barriol
Monitor
Monitor

Adreces d e correu p ostal
Tutor/a

Adreça postal

Mireia Agustí

C/ Brusi, 46 1r-2a

08006

Barcelona

Andrea Bertolero

C/ La Galera, 53 0

43870

Amposta

Fèlix Bosch

C/Vendrell 11 1r

08022

Barcelona

Pol Caixàs

C/ Urgell, 104 5-1

08011

Barcelona

Paula Casals

Sant Jordi 48 oo

25613

Camarasa

Sergi Domènech

C/ Pedrell, 162 Baixos-4

08032

Barcelona

Francesc Ignasi Freixanet

Av. Meridiana 328, 4t-3a

08027

Barcelona

Sheila Gómez

C/Cervantes 8, 1-3

08450

Llinars Del Vallés

Maiol Graells

Gran Via de Les Corts Catalanes 737 3r-4rt 08027

Barcelona

Bet Gríful

C/ Mare de Déu Del Coll, 25 1-3

08023

Barcelona

Martina Gríful

C/ Carrer Sales i Ferré, 33

08041

Barcelona

Clara Gríful

C/ Cardener 14 Àtic 2a

08024

Barcelona

Pol Gríful

C/ Cardener 14 Àtic 2a

08024

Barcelona

Miquel Hernando

C/Sant Feliu de Codines, 37

08033

Barcelona

Arnau León

Major 79 1-3

08921

Santa Coloma de
Gramanet

Marta Marquillas

C/ Sardenya, 464 pral-1a

08025

Barcelona

Sònia Massa

C/ Muntaner, 41 3r 1a

08011

Barcelona

Enric Pallares

C/ Clos St Francesc, 21 1r-3a

08034

Barcelona

Lisa Reventós

C/ València 260, 1-2

08007

Barcelona

Júlia Sáez

C/ Jaume Ii, 7 7è-A

25001

Lleida

Pau Soler

C/ Craywinckel, 20 7-1ª

08022

Barcelona

Clara Soler

C/ Balmes, 438 3c

08022

Barcelona

Júlia Tartera

Av. Pau Casals 7 2

25132

Benavent de
Segrià

Irene Vilanova

C/Segria 3, 1--3

25006

Lleida
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Grup 1, XANCLETES I XANCLETS
Sheila Gómez, Miquel Hernando

Grup 2, CAPELINES I CAPELINOS
Pol Caixàs, Paula Casals,
Clara Gríful

Grup 3, CANTIMPLORES I
CANTIMPLORS

Lisa Reventós, Marta Marquilles,
Maiol Graells
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Grup 4, TOVALLONS I TOVALLONES
Bet Gríful, Júlia Tartera, Arnau León

Grup 5, LOTS I LOTES

Fèlix Bosch, Irene Vilanova,
Enric Pallarès

Grup 6, BARRIOLES I BARRIOLS
Martina Gríful, Andrea Bertolero,
Sònia Massa
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Grup 7, FARISTOLS I FARISTOLES
Clara Soler, Pau Soler

Grup A, SÀRRIOS I SÀRRIES
Pol Gríful

Grup B, PIQUETS I PIQUETES
Sergi Domènech
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Grup C, XIRUQUES I XIRUCOS
Mireia Agustí

Grup D, CARMANYOLES I
CARMANYOLS
Júlia Sàez
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Epíleg
UN FINAL DE TORN DIFERENT PERÒ BEN APROFITAT I DELITÓS
El darrer dissabte de torn o penúltim dia de colònies fou ben diferent als estius anteriors donada la
pandèmia i que érem conscients que no tindríem les visites de les famílies per a acompanyar-nos en el
concert i festa final.
No obstant, vam enfilar l’agulla com si res no passés, vam fer un assaig general del concert i ho vam enllestir
tot de cara al concert que al vespre emetríem en directe a través de les xarxes socials.
A la tarda una bona remullada a la piscina ens va ajudar a relaxar-nos i també a acomiadar-nos una mica,
tots amb tots.
Al vespre el concert es va adaptar a les mesures Covid-19 i, per tant, amb petites corals que feien el seu
paper, vam poder gaudir d’una bona música i d’unes ànimes delitoses de cantar i d’agradar al públic
present; o sigui, companys i companyes i monitors/es alhora que molt pendents del directe a través de les
xarxes socials.
Més tard, vam poder gaudir plegats d’una “olla barrejada” a base de balls, acudits, dramatitzacions... on
l’espectacle fou genial a tots els efectes. Aquest cop, però, en la intimitat de can Minairó. Cap a les dotze
hores ens en vam anar a dormir conscients que una setmana se’ns havia fet curta malgrat la felicitat
obtinguda.
L’endemà diumenge vam ser molt ràpids en fer les motxilles i en tenir-ho tot a punt. I és que, de nou, ens
vam acomiadar sense presència de les famílies malgrat l’emotivitat de les quatre cançons compartides.
Aquells darrers dies s’havia esvaït força la cautela Covid i foren inevitables les abraçades i llàgrimes del
comiat. Les famílies, enguany, venien a recollir als seus fills o filles dins d’un estricte protocol Covid. Cap
a dos quarts d’una del migdia el silenci envaïa “la Farga”. Només s’hi escoltaven les veus dels monitors i
monitores que ho endreçaven tot per partir també, a la tarda, cap a casa seva.
Si bé les colònies d’enguany han estat un gran èxit dins del context pandèmic que hem viscut, val a dir
que l’acabament dels torns ens ha fet enyorar altres moments i altres circumstàncies. La intimitat ens ha
agradat molt però, certament, hem trobat a faltar la companyia i el suport de les famílies.
Hem après molt durant tots aquests mesos i hem descobert que les colònies, encara que escurçades, eren
més necessàries que mai. És aquesta una sensació compartida entre tothom i que cal tenir en compte de
cara al futur.
Gràcies a totes i a tots per la confiança i moltes abraçades en aquests moments durs que vivim. Nosaltres
persistirem i farem volar millor que mai aquest nostre projecte que també és el vostre.
Ens dol que per motius obvis i pandèmics no puguem convocar-vos enguany a la trobada d’octubre. És
per aquest motiu que aquesta revista la podreu trobar al nostre web. I també hi podreu trobar l’enllaç per
a poder veure els vídeos dels torns. D’aquesta manera us farem més fàcil compartir-ho.
Moltes abraçades i salut!
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