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Pòrtic
El conegut Abraham Lincoln ja parlava de la voluntat de servei quan deia: “El compromís és el que transforma 
una promesa en realitat”. El nostre projecte educatiu segueix, des de sempre, aquesta ruta, precisament, 
i es basa en el compromís de moltes ànimes anònimes que desitgem educar els nostres infants i joves en 
els valors humans. 

I en això estem, des de l’Associació Cultural Neret quan, durant mesos i mesos, l’equip de monitors i moltes 
altres persones voluntàries treballem en xarxa per a assolir un anhel de felicitat: les colònies “els Minairons 
cantaires”. 

Ja ho deia en Paulo Coelho quan afirmava: “Només una cosa converteix en impossible un somni: la por de 
fracassar”.

Enguany, organitzar les colònies, tornava a ser un gran repte donat el temps de pandèmia continuada que 
vivim. Per segon any consecutiu, des de l’equip de monitors i monitores vam treballar per a fer possible el 
somni; i per tant, vam abandonar qualsevol por al fracàs. La il·lusió era molt més poderosa que la temença 
a la pandèmia. I malgrat ella, vam poder gaudir d’unes colònies excel·lents; gairebé tretze dies d’un primer 
torn que vam decidir tancar de sobte en un moment donat; i els quinze dies del segon torn malgrat les 
dificultats i les pors.

Són temps difícils i és d’agrair que els infants i adolescents tinguin tantes ganes d’anar de colònies i 
de retrobar-se; també és fantàstic el suport de les famílies en temps difícils; I molt generosa l’actitud i 
predisposició de l’equip en moments complexos.  Gràcies a tothom de tot cor!

Per acabar, comentar que l’estiu 2021 el recordarem més i millor per les bones vivències i per poder recrear 
aquell caliu típic de “can Minairó”, que per una pandèmia tossuda i malèvola que, de tant en tant, intenta 
malmetre aquesta felicitat i aquestes il·lusions.

Presentem una revista que vol copsar els diferents moments de les colònies d’aquest estiu i que, com les 
altres, hem d’anar col·leccionant per tant de reviure i comparar els diferents estius que les hem viscudes 
plenament. Llegim-la amb afecte i llegim intensament, també, qualsevol llibre, revista, còmic... Doncs, ja 
ho deia Miquel Desclot: “A la lectura s’arriba per plaer... Comencem a llegir per plaer, i de fet seria desitjable 
que aquest plaer no ens abandonés mai”.

Per segon any consecutiu, tant la revista com els reportatges en vídeo de cada torn els podreu trobar a 
www.neret.org a partir de finals del mes d’octubre o bé a principis de novembre. 

Animeu-vos a investigar i a tastar els fruits del treball de totes i de tots, durant les colònies i posteriorment. 
Gràcies!

Compte amb les situacions inesperades. En elles s’amaguen la nostra gran oportunitat! (Pulitzer)



Dia 1, diumenge  4 de juliol

Benvinguts a la 
Farga!
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Quins nervis tu, aquí no para d’arribar gent  amb la 
il·lusió als ulls i el somriure als llavis, i van carregadíssims 
de paquets, motxilles i maletes. No sabem pas qui 
deuen ser, tot i que si són certs els rumors que corren 
per Queralbs, ens anirien d’allò més bé aquest grupet de 
minairons per poder organitzar la festa dels 25+1, que 
ja fa un any que la tenim encarregada i encara no hem 
començat ni amb els preparatius. 

PALLASSO Miguel Angel Triscornia? “I tant, al matí, 
després d’arribar a la Farga, he fet nous amics. Hem anat 
al camp de vòlei on hem fet uns jocs per saber com ens 
dèiem i després hem jugat a la bandera. Després temps 
lliure, i abans de sopar hem cantat una cançó. Després 
hem anat a la capella i hem fet una vetllada molt 
divertida.”
L’Arnau Dominguez del CÀTERING també ens explica 
com s’han conegut al seu grup “Avui a les tutories en 
grup, hem fet el joc del fil. Aquest consisteix a passar un 
fil de llana tot dient primer com et dius, que és el que 
t’agrada etc. Posteriorment, també és necessari dir a qui 
li passes el fil i el perquè. Així doncs, d’aquesta forma 
ho hem fet i a mesura que el fil volava i la xarxa creixia, 
també ho feien els nostres llaços, aprenent cada cop 
més els uns dels altres sobre els nostres gustos i aficions.”
L’escena doncs, era tal com us la imagineu, agrupats per 
grups de tutoria, uns aquí, els 
altres allà, uns altres encara 
una mica més enllà... Es notava 
que alguna en tramaven 
perquè se’ls veia ballar,  riure i 
alguns fins i tot s’oloraven. Ens 
ho explica el Pere Ballesté, un 
dels TARDANERS de la colònia. 

Maria Huerta, IL·LUMINATS LLUMINOSOS

Però parlant de preparatius, anem a investigar que 
traginen tant amunt i avall aquests minairons, i trobem 
a la PRODUCER Irene Gil que ens fa les següents 
declaracions: “Avui hem arribat a la Farga, no fa gaire fred. 
El primer que hem fet ha sigut prendre’ns la temperatura 
i els monitors ens han dit quin és el nostre grup. Després 
un monitor/a ens ha acompanyat a la nostra habitació 
on hem fet el llit i hem baixat amb el grup. Allà ens han 
explicat una mica que faríem durant el dia i després ens 
han donat el berenar.” I tot berenant el Ferran Muñoz, 
una BOMBETA TÈCNICA d’allò més emocionada ens diu 
“Ha estat molt divertit retrobar-nos amb els amics de 
Neret. Hi havia gent canviada i d’altra que no tant. Hem 
entrat a la casa i hem preparat les habitacions, que han 
quedat ordenades i netes. La roba ha d’estar plegada, 
perquè així els altres dies saps on trobar-la.” I quin goig 
de canalla, que endreçats el primer dia, ja veurem però 
com acaben aquests armaris Ferran... 
I a part de les cares conegudes, també n’hi ha que 
aprofiten i en descobreixen de noves, oi que sí, MINAIRÓ 

Neil Porter, RRPPs



“Avui, al grup d’adolescents ens hem hagut de repartir 
entre grups tutorials. El grup A àlies els Tardaners, el grup 
B àlies O’limpias, el grup C àlies els del Càtering i el grup 
D àlies RRPP. Per separar-nos entre tots aquests grups, 
ens hem assegut tots en rotllana al pati dels tarongers i 
amb els ulls tancats, els monitors ens han fregat el canell 
amb diferents fragàncies aromàtiques com colònies o 
cremes, i hem hagut d’anar olorant-nos el canell els uns 
als altres fins a reunir tot el grup sencer. Per exemple, el 
meu grup és el que tenia l’olor d’arbre de te.
Després, hem fet la tutoria i hem anat a fer les habitacions. 
Per fer-la, els monitors han penjat per tot Can Fong uns 
llistats per fer una activitat en grup sobre crear lemes o 
pancartes que poguéssim cridar si haguéssim d’anar a 
manifestacions per a les colònies a la plaça Sant Jaume. 
Un cop acabada l’activitat ens han dit que els grups eren 
els de les habitacions i hem penjat els nostres cartells a 
les portes i hem començat a desfer la bossa.”
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Mentrestant el Marc Romeu i els altres PINTAFUSTES del 
grup 1, què crieu que han estat fent? “Doncs això, hem 
pintat fustes i hem pensat rimes. Hem fet temps lliure i 
hem tocat la campana. També hem sopat i per a nit hem 
fet un espectacle.”
El PELO KANTEM Tomàs Gassó ens explica amb més de-
talls el show de la nit: “Avui hem hagut de fer mímica 
amb una cançó del cançoner i hem fet una coreografia, 
per així la gent ha hagut d’endevinar quina cançó hem 
fet. Ha sigut molt divertit perquè tothom ha endevinat 
la cançó dels altres grups.

Tot seguit, hem cantat algunes cançons de bona nit per 
acomiadar la vetllada i hem anat a dormir.”

I la BOMBETA TÈCNICA Clara Juncà ens revela la seva 
actuació. “Avui hem preparat una obra. Hem hagut de 
representar una cançó i també havíem de ser tècnics. 
Hem escollit la cançó de Camins i hem fet de tècnics de 
llum. Mentre uns estaven amb llanternes fent d’estrelles, 
els altres han vingut d’entre el públic com si vinguessin 
de caminar. En arribar a l’escenari hem apagat les llan-
ternes.”

Ivan Gassó, TARDANERS

Tinasoa Pascual, PINTAFUSTES

Roger Ferré, MAGS 9 3/4 Mariona Agatielle, ELS MINAIRONS PALLASSOS



Dia 2,  dilluns 5 de juliol

Primer dia en remull!
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Repassem el dia fil per randa a veure si les podem 
trobar. “Ens hem despertat a les 8 del matí, hem 
esmorzat i hem fet serveis, tot seguit hem cantat 
una estona a cant coral. Ens hem repartit per grups 
d’esports. Després d’esports, hem fet tallers; algunes 
coses per decorar Can Minairó. Hem dinat i ens hem 
preparat per anar al riu” diu la RRPP Lola Anadón.

Vaja, a veure si me les hauré deixat al riu. PRODUCER 
Roc Calzada si us plau, fes-me’n cinc cèntims, a veure 
si entre els dos fem memòria. “Un cop ja hem dinat 
i després del temps lliure, hem anat al riu. Primer 
hem tingut una estona per preparar-nos i canviar-
nos; quan ha sonat la campana ens hem reunit per 
grups i hem començat a caminar en direcció al riu. 
Després d’una estona caminant, hem arribat al riu. 
Allà ens hem pogut banyar, l’aigua estava bastant 
freda, i també hem tingut l’oportunitat de tirar-nos 
des de la roca. En acabar, hem tornat a la central per 
un camí diferent, hem berenat pa amb xocolata i 
hem tornat a la Farga per dutxar-nos. 

Jo tenia una tallarina, que voltava per aquí i voltava per allà, però ara no sé on punyetes s’ha ficat! Ostres, 
disculpeu, que treballo tot el dia a la cuina, entre fogons, però avui tinc el cap una mica emboirat i he perdut 

algunes de les meves receptes preferides.  

Salma López, IL·LUMINATS LLUMINOSOS

Joana Curcó, ELS MINAIRONS PALLASSOS

Clàudia de Bofarull, MAGS 9 3/

Aniol Folgado, PINTAFUSTES



Nyam nyam  Roc, tot i no haver resolt res encara, se 
m’ha fet la boca aigua. No et sabria dir si m’agrada 
més el xopan o el panxo, m’ho fiques d’allò més 
complicat. Però escolta, l’OLIMPIA’S Oriol Badosa 
potser sí que saps alguna cosa de les meves 
receptes. “Al tornar del riu, han arribat les primeres 
dutxes, musiqueta, i tots ben nets!

Els primers a acabar han tingut una estoneta de 
temps lliure abans d’anar a sopar. A taula ens han 
servit pèsols amb patates, hamburgueses, amanida 
i una pera de postres. Finalment per acabar el dia 
i abans d’anar a dormir, hem fet un joc de nit que 
consisteix en el fet que algunes persones tenen els 
ingredients d’una recepta i altres, els “chefs”, tenen 
la recepta sencera. Aquests han de trobar tots els 
ingredients de la seva recepta, i un cop tots, s’han 
d’aprendre el nom, la procedència i les postres 
preferides de cada un dels integrants del grup. 
D’aquesta manera ens hem conegut tots una mica 
millor!
Ara sí que sí, receptes trobades, quin fart de buscar. 
Doncs res, ara us toca a vosaltres buscar una mica, 
us deixo amb la sopa de lletres que ens ha preparat 
la PELOS KANTEM Ares Domingo, una gran cuinera 
ella també.
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CANT CORAL
ESMORZAR
ESPORTS
TALLERS
SERVEIS
DORMIR
DUTXA
SOPAR
DINAR
JOC
RIU

Ares Domingo, PELOS KANTEM



Molt bona niiiiit...Sóc el Tomàs 
Molina, invitat especial pel dia 

d’avui. 
La previsió és precisa, matí i tarda 

de clarianes a la font de l’home 
mort amb una calor notable i a la 

nit un bon xàfec que deixarà els rius 
ben plenots d’aigua, un ambient 
fredot i alguna tenda una mica 

despentinada.
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Connectem amb el CÀTERING Joan Cortès que 
ens explica com ha anat el matí: “Són les 8 del 
matí, i els monitors ens estan despertant amb 
música de Manel. Ens aixequem plens d’energia 
pel llarg dia que ens espera. Els monitors ens han 
dit que hem d’acabar les motxilles abans d’anar a 
esmorzar, i tal dit tal fet. Ja estem tots a punt per 
sortir de la Farga. Poc a poc, ens anem acostant 
al nostre destí però encara falta una bona estona.
Al cap d’una hora i mitja hem parat a menjar 
unes galetes que els adolescents hem carregat.
Ja toca pla i una mica de baixada! Hem arribat 
a la Font de l’home mort. Aquí hem dinat un 
parell d’entrepans i un tall de síndria d’en Genís. 
Amb la panxa ben plena tornem a caminar cap 
al lloc d’acampada, i amb menys temps que el 
cant d’un grill ja estan les tendes muntades.

Joan Badosa, THE PRODUCERS

Dia 3, dimarts 6 de juliol

L’hotel de les 1.000 
estrelles
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“Hem arribat molt cansats i ara toca muntar les 
tendes on passarem la nit. Entre els adolescents i 
els monitors, ajudem als més petits amb les tendes, 
tots estan molt il·lusionats. Els adolescents hem fet 
les tendes ràpidament perquè tenim molta gana i 
volem berenar. Un cop recuperada l’energia juguem 
al joc de la molla, és molt divertit. Seguidament 
juguem al pedra, paper i tisora gegant. Ja hem acabat 
de jugar i ara tenim temps lliure per parlar amb els 
amics. Ara que ja s’està fent fosc els monitors tenen 
el sopar preparat. Avui toca fideus amb tomàquet, 
patates i botifarra. Per acabar disfrutem d’un bon 
sopar amb els companys, acompanyat d’unes 
bones vistes i d’un aire molt fresc.” Ens explica la 
Clara Cubero, TARDANERA com ella sola, però feliç 
i tranquil·la de poder estar al bell mig de la natura.

I per acabar, ara sí que sí, es comencen a veure llamps 
i s’escolten trons, cada cop amb menys separació 
temporal entre ells. Tot i així, nosaltres seguim amb 
el planning, que dubto que algú es vulgui saltar 
aquest deliciós sopar que ens està esperant. 

El PELO KANTEM Aimar Calicó Labazuy ho viu així: 
“A les 20:30 de la nit hem sopat pasta de fideus amb 
botifarra i patates. Cap a les 21:40 hem acabat de 
sopar i hem tingut una estona de temps lliure i cap a 
les 22:00 ens hem abrigat, hem agafat les llanternes. 
Després de tot això hem fet una vetllada a la foscor 
i a les 22:30 ha començat a ploure i hem anat tots i 
totes corrents cap a les tendes. Els monitors s’han 
quedat fora i ens han ajudat als que els hi ha entrat 
aigua a les tendes i a reforçar les altres.”

Laila Bentaher, PINTAFUSTES Max Adrover, LES BOMBETES TÈCNIQUES



Dia 4, dimecres 7 de juliol

Tornem a la Farga!
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La PELOS KANTEM Martina de la Cruz ens en fa 5 
cèntims: “Avui després de la pluja d’ahir ens hem aixecat 
a les 7:00h amb molt de fred, hem fet les motxilles amb 
tot el que havíem utilitzat. Tothom ha sortit de les tendes 
i hem anat a esmorzar. Hi havia una fila i uns quants 
monitors i monitores que havien preparat l’esmorzar, 
pa amb nocilla, galetes i llet amb nesquik. A l’acabar 
d’esmorzar hem anat a desfer tendes, ja que els toldos 
ja s’havien eixugat de la pluja de la nit, la vam plegar i 
guardar.

Abans de marxar uns quants minairons s’han canviat de 
roba, ja que portaven pantalons llargs, i uns altres han 
aprofitat per anar darrere d’un arbre al lavabo.
Hem agafat motxilles i… A CAMINAR!

La Carlota Bas, TARDANERA com ella sola, ens explica 
amb més detall el camí de tornada: “Quan tot estava 
ordenat i preparat hem començat a baixar cap a La 
Farga, eren les 10:00h. La baixada ha sigut fàcil i ràpida, 
ja que tot era baixada, però hi havia algunes parts més 
difícils perquè relliscaven i més d’un minairó ha fet un 
“BINGO!”. Abans d’arribar a La Farga hem fet una última 
parada a Queralbs, ja que tothom estava esgotat. Hem 
pogut veure paisatges molt bonics i per passar l’estona 
i gaudir també hem estat cantant cançons. A les parts 
més complicades els adoles hem ajudat al nivell A.
Ha sigut molt divertit però ara tothom té moltes ganes 
d’entrar a la dutxa!”

Encara bo que us heu passat una aigüeta Carlota, 
perquè fèieu un tuf que tombava d’esquena, i tothom 

sap que a dinar s’hi ha d’anar ben fargat!

Déu-n’hi-do quina nit més 
entretinguda hem passat. 
Però ara comença un nou 
dia, i de ganes no ens en 
falten, així que ens hem 

despertat amb els primers 
raigs de sol.

Marwa Hamed, IL·LUMINATS LLUMINOSOS



Després de recuperar les energies gastades en la 
travessia, el MAG 9 3/4 Steven Bardales ens explica com 
ha anat la tarda i quin ha estat el seu moment preferit: 
“Hem tingut una mica de temps lliure i desprès hem 
tingut cant coral. Avui hem après cançons noves, però 
també hem repassat lletres antigues. Els monitors ens 
han explicat una història d’una cançó i els adolescents 
ens han ajudat a cantar-la. A mi la part que més m’ha 
agradat ha estat una part d’aquesta cançó, la que ens 
han ajudat a cantar els adoles.” 
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Els llums s’han apagat,          
han tret el pastís

Aplaudien els pares, els tiets i els amics
Tots alhora, agrupats en un únic crit

Que demani un desig, 
que demani un desig!

I tu, nerviosa
Com sempre, que et toca ser el centre 

d’atenció
Has fixat els ulls en un punt imprecís 

del mejador
Un segon, dos segons, tres segons, 

quatre i cinc!
Emma Camps, THE PRODUCERS

I per acabar el dia, un clàssic, l’esperat, l’inigualable, 
l’extraordinari Joc del Macarró. 

Núria Calzada, BOMBETA TÈCNICA, quina ha estat 
la teva experiència?  “Com que avui hem tornat de 
l’acampada hi ha hagut gent que estava bastant cansada 
i en comptes de jugar al joc de nit han decidit marxar a 
dormir i descansar.
Els altres hem jugat al “JOC DEL MACARRÓ!”. En aquest joc 
hi ha dos equips, el nivell A i el nivell B. El joc consisteix 
en que tothom del nivell A s’amaga un macarró pel cos 
i l’ha d’aconseguir transportar fins la seva base, però els 
adolesecents son els encarregats de que això no passi, 
així que ells t’intenten pillar i trobar el nostre macarró 
contant 10 cocodrilets. Ha sigut un joc molt divertit, 
m’ha agradat molt.”

Marwa Hamed, IL·LUMINATS LLUMINOSOS



Dia 5, dijous 8 de juliol

Fem d’abelles i borinots
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Zzumm gali gali gali gali zzum gali gali! Comencem un 
dia melós, dolcet, juganer... Clar, doncs avui és el nostre 
dia, el de les abelles.

Aquest matí quan ha sonat la música de seguida ens 
hem despertat,  i mentre ens rentàvem les antenes hem 
topat amb el Pol Folgado pentinant-se el seu PELO 
KANTEM, i ens ha explicat que “Hem fet un matí normal 
i corrent, amb serveis, cant coral i esports. A esports, 
cada grup hem anat a la seva zona i, desprès, hem fet 
tallers. Però no han sigut els tallers de sempre, avui hem 
començat el minairó musical, que consisteix a triar una 
música d’algun valor, com amistat, per després fer un 
ball a la olla barrejada. Abans de començar tot això del 
musical, ens han vingut diferents personatges de la festa 
a explicar-nos-ho tot.

Pau Adrover, Els minairons pallassos

I és que potser moltes de vosaltres no ho sabeu, però 
la comunicació entre les abelles passa per una sèrie de 
moviments rítmics als quals podríem denominar dansa. 
I per això ens encanta el minairó musical!

Però espereu, que no hem parat de moure l’esquelet en 
tot el dia. Perquè Karim Hamed de THE PRODUCERS, 
què hem fet aquesta tarda? “Hem fet un joc de tarda! 
Tots en una base i amb grups d’esports....els minarions 
ens hem convertit en abelles i abellots. També hi havia 
una reina abella.... Aquest ha consistit en anar prenent 
cues i les pinces de la gran flor. M’ho he passat molt bé. 

Guifré Alsina, Mags 9 ¾

A l’acabar el joc, hem fet una festa i hem ballat ATOPE! 
Desprès hem berenat i abans de sopar, hem ballat unes 
quantes danses tradicionals.”
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Ai les danses tradicionals, que en són d’importants. La 
Berta Camps, de les BOMBETES TÈCNIQUES no vol que 
ens em perdem cap detall: “Hem fet danses tradicionals! 
Els del nivell A ens hem posat en rotllana i els monitors 
ens han anat marcant els passos perquè els féssim. 
Primer, ho hem practicat sense música i, desprès, amb 
ella. Ha sigut molt divertit! També, hem fet una dansa 
picant de mans i quasi totes han estat en parelles. 
A la nit també hem fet una vetllada tots junts, tant nivell 
A com els adoles. Ens hem posat en rotllana cantant 
cançons amb la guitarra. També ha estat molt xulo!”

Júlia Gallart, Il·luminats lluminosos

Zum gali gali
(tradicional hebrea)

Zum gali gali gali
Zum gali gali

Zum gali gali gali
Zum gali gal

Hashalom lema’an ha’amim,
Ha’amim lema’an hashalom
Hashalom lema’an ha’amim,
Ha’amim lema’an hashalom

Zum gali gali gali
Zum gali gali

Zum gali gali gali
Zum gali gal 

He-chalutz le’maan avodah,
Avodah le’ma-an he-chalutz
He-chalutz le’maan avodah,
Avodah le’ma-an he-chalutz

Zum gali gali gali
Zum gali gali

Zum gali gali gali



Dia 6, divendres 9 de juliol
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Cara’m  que ràpid que passen els dies, ja estem a divendres, 
a tocar del primer cap de setmana! Ostres, però que mal 
educat que sóc, no? Encara no m’he presentat. Jo sóc un 
desmemoriat, i tal com el meu nom indica, he perdut tota 
la meva memòria. Aixi que minairons, hem podrieu fer el 
favor de repassar que hem fet avui? Ja veieu que això de 
recordar coses no és el meu punt fort!

Vinga, ja tenim la primera voluntària! La Melody 
Katyana, de les BOMBETES TÈCNIQUES ens explicarà 
que hem durant el dia d’avui: “Avui al matí hem fet 
la motxilla. Després hem sortit de la Farga amb grups 
de tutoria. La primera parada ha estat el Salt del Grill. 
Després hem tornat a parar per menjar galetes i hem 
continuat caminant fins a la Font de les Marrades, on 
hi havia un altre riu. Allà hem menjat els entrepans i la 
majoria s’ha banyat al riu. Ha passat temps i hem anat 
a l’últim riu, a les Ribes, on alguns han saltat de la roca”.
L’il·luminat lluminòs, Gerard Muñoz, ens il·lustra amb la 
fauna que hem vist al riu. Sempre està ple d’animalons i 
una immensitat de plantes i arbres diferents!  Estela Barné ,Minairons Pallasos

Com la padrina, 
anem a la font
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Mira que no recordar el meu propi joc… que’n sóc 
de despistat! Sort que us tinc a vosaltres, minairons! 
Després d’aquest marevallós joc de nit ha sigut l’hora 
d’anar a fer nones, que demà serà un altre dia!

Joan Hernando, Pelos Kantem

Al tornar a la Farga, després d’una bona dutxa, hem anat 
tots a sopar. Emma Pardo, del grup the producers, oi 
que m’ajudes a recordar què hem fet després? “Avui 
a la nit hem jugat al joc dels desmemoriats. Tractava 
de 8 personatges que no recorden res del que havien 
fet durant el dia i els minairons els havíem d’ajudar a 
recordar. Ens hem separat per grups d’esports i ens 
hem posat a buscar les pistes dels nostres personatges. 
Hi havia de tot, un pallasso, una reina, una pagesa... 
Un cop hem trobat les peces de roba o els objectes de 
cada personatge, els hi hem portat, i en un dels objectes 
de cada personatge hi havia una frase per ajudar a 
recordar. Un cop amb tota la informació necessària, cada 
personatge ha llegit la seva frase i hem pogut endevinar 
que havien fet durant el dia i que estaven buscant. La frase 
de “fora de servei” no tenia sentit perquè no conjugava 
amb cap altra frase, aleshores alguns minairons se’ls ha 
ocorregut mirar als lavabos que hi havia un rètol que 
posava el mateix. Allà hi havia un gran pot de Nocilla. 
Aleshores els personatges ja s’han acabat d’enrecordar 
del tot, i com a premi, demà al matí per esmorzar ens 
menjarem la Nocilla. Ens ho hem passat molt bé i el 
premi final ha agradat a tothom”.

Martí Freitas, Mags 9 ¾



Dia 7, dissabte 10 de juliol

De minairó a minairó 
i jugo perquè em toca
Hola, hola, minairons! Bon dia! Suposo que ja em coneixareu, i és que jo sóc el famós pregoner. Si, si, exacte, 
aquell que mentre vosaltres encara esteu al llit fent el mandra us explica tot el que farem durant el dia! Quina 
vida que porteu eh… Apa, doncs què?
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Avui a La Farga hem tingut un matí d’aquells que se’n 
diu “normal”, és a dir: serveis, cant coral, esports i tallers. 
L’Aina Muñoz, dels MAGS  9 ¾ ens explica com han anat 
els esports: “Avui al matí, després de Can Coral, ens ha 
tocat esports a la piscina. Ha sigut molt xulo, però feia 
tand fred que fins i tot alguns nens i nenes han hagut de 
sortir de la piscina. Tanbé hem jugat a l’aranya peluda 
dins de l’aigua amb els monitors. Després de l’aranya, 
també hem jugat dues partides al “Qui es Qui”. Ha sigut 
divertit perquè el meu equip m’ha escollit scollir perquè 
sóc petita i a més hi ha moltes nenes”.

Després de dinar i de descansar una estona, hem fet 
tutories de grups. El Joan París, dels IL·LUMINATS 
LLUMINOSOS ens explica com ha anat això: “Avui hem 
fet tutoria. Cada grup ha parlat amb els seus monitor, 
i també hem aprofitat per jugar un mica amb el grup. 
Hi ha grups que han jugat a bàsquet, futbol, voleibol, o 
al rei. Ens ho hem passat molt bé!”. Ep! El PINTAFUSTES 
Andreu Garcia també ens vol explicar què tal ha anat la 
seva tutoria: 

“M’ho he passat molt bé a la tutoria. Hem fet dibuixos 
amb retolador i també alguns fer jocs. El joc de l’aro és el 
que més m’ha agradat perquè era el més divertit. També 
hem triat la cançó del Minairó Musical.  El grup 1 hem 
triat “Sota L’Aigua” i jo sóc un tauró. 

 Joan París IL·LUMINATS LLUMINOSOS



Després de les tutories, ens hem reunit tots els minarions 
per jugar a un gran joc de tarda: El Joc del Minairó! 
La Cèlia Pallàs, dels PELOS KANTEM ens explica el 
funcionament del joc: “Avui hem jugat a un joc molt 
divertit! Es diu el joc del Minairó. Consisteix amb un 
taulell gegant amb diferents caselles amb dibuixets, i 
has d’anar passant per cada casella fins arribar a dalt de 
tot, com si es tractés del joc de l’oca. Ens hem divertit 
molt!!!

CANÇÓ DE BRES PER A UNA PRINCESA NEGRA

Dorm, dorm, petitona dorm
Que en draps de fosca blava
T’embolcalla la lluna negra

Negra com tu

La nit teixies corrandes
Quan pensa en tu

Te les canta, les canta ta mare
Poniegú

Quan el vent
Quan el vent

Quan el vent arribi
Naixeran als teus ulls

Plors de bambú!

Dorm, dorm, petitona dorm
Que en draps de fosca blava
T’embolcalla la lluna negra

Negra com tu
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Ja després de sopar, avui tocava vetllada de jocs per 
donar la benvinguda als més nous. La Carla Curcó, de 
LES BOMBETES TÈCNIQUES, ens fa cinc cèntims de la 
vetllada: “Ens hem posat en rotllana i hem començat ha 
passar-nos el un porró amb suc tot cantant una cançó. 
Quan la cançó deia “que vegui” la persona que tingués 
el suc havia de veure! També hem jugat a un joc molt 
divertit, un nen es posava a sobre un banc amb els ulls 
tapats i uns altres aixecaven el banc. El joc consistia en 
aguantar l’equilibri. Hem jugat a molts jocs divertits 
i hem rigut molt! Després hem anat a dormir perquè 
estàvem tots molt cansats”.

Alto aquí, abans d’anar a dormir, l’Amin Jillali, dels THE 
PRODUCERS, ens fa un resum del que ha sigut aquesta 
magnífica tarda a Can Minairó: “A la tarda hem fet una 
tutoria de grup. Hem anat a un lloc de la Farga i ens hem 
posat en rotllana. Allà hem parlat de com havia anat el 
que portem de colònies. Després hem fet un gran joc i 
a l’acabar hem tingut una mica de temps lliure. Després 
de sopar hem fer la vetllada on tots hem rigut molt”.
Ara sí! Tothom a dormir que es tard i vol ploure! Bona nit 
minairons i minairones. Fins demà, zzz…



Dia 8, diumenge 11 de juliol

De visita a la cova de 
les bruixes. . .
Qui m’ho havia de dir a mi, que després de tants anys amagada en aquesta mina a tocar de Queralbs, avui em 
vindrien a visitar una colla de xicots i xicotes que es fan dir minairons. Cara’m com m’ho he passat de bé! He 
pogut fer una colla d’ensurts que m’han fet caure la llagrimeta de tant riure i tot. Això sí, sempre amb bona fe! 
Espero que cap minairo o minairona s’hagi endut un sobresalt! M’han caigut d’allò més bé aquesta mainada, 
tant és així que repassarem junts tot el que han fet avui. Som-hi!
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La Maria Pérez, del grup THE PRODUCERS ens explica 
com ha sigut el matí d’avui: “Avui el matí hem anat 
primer a fer una petita excursió a una mina que hi ha 
al costat de La Farga. Per entrar-hi, cada grup havia de 
cantar una cançó. Ja a dins, hi havia monitors disfressats 
de bruixes que et feien ensurts agafan-te per les cames 
i els braços. Quan tots els grups ja han entrat a la cova, 
ens hem dirigit cap al riu del costat de La Farga. Allà ens 
hem instal·lat en “modo playero”, i fins i tot els monitors 
han muntat una paradeta amb menjar i beguda! Alguns 
minairons i minairones s’han banyat al riu, i d’altres hem 
preferit fer un partit de voley o simplement estirar-nos 
a la gespa.”

Després d’agafar forces amb un bon dinar i descansar 
una estona, ha arribat l’hora de fer tallers. L’Abel Freitas, 
de les BOMBETES TÈCNIQUES ens comenta com ha fet 
funcionar els seus ditets treballadors: “A la tarda, a l’hora 
dels tallers, ens hem dividit per grups: grup 1, 2 i 3 han 
fet instruments; grup 4 i 5 penjadors i tests; i grup 6 i 7 
un casino.
Jo he començat fent un petit test per a les plantes. Per 
fer-lo, he començat tallant un got en tires, que les he an 
nat lligant amb fil i al final m’ha quedat el test. Per fer el 
penjador he tallat un tros de cartó, l’he pintat i decorat i, 
finalment, li he fet dos forats als extrems fer passar-hi un 
fil a manera de penjador.” L’Enric Mercader, dels PELOS 
KANTEM, ens explica més en detall que han fet els grups 
6 i 7: Max Terrés, MINAIROS PALLASSOS

“A les quatre de la tarda hem anat a fer tallers, i els grups 
6 i 7 ens han dit que faríem un casino. Més tard ens hem 
posat en rotllana per començar a fer una pluja d’idees 
sobre les parades que podríem fer. Després, cada dues 
parelles, hem organitzat els diferents materials que 
necessitarem”. 
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DEIXA

Deixa que t’agafi el bé,
deixa que t’agafi el bo,
deixa que t’agafi fort

quan plora el cor.

Porto un món sencer que fuig de dins,
del que senten els teus ulls

del que toquen els meus dits.

Van tornant els ocells
i ho van fent tot menys trist,

primavera torna amb mi,
treu-me la buidor de dins.

Deixa que t’agafi el bé,
deixa que t’agafi el bo,
deixa que t’agafi fort

quan plora el cor.

En un prat de flors
s’escapa l’amor,

que creix amb els anys
i es desfà en segons.

No pateixis més,
tot anirà bé,

no et descuidis mai
tots aquells moments.

Deixa que t’agafi el bé,
deixa que t’agafi el bo,
deixa que t’agafi fort

quan plora el cor.
No passa res,
no passa res.

Oques Grasses

Laura Saèz, MAGS 9 ¾

Després de tallers tocava una bona dutxa, i quan tot 
just estàvem nets i pulits...Sorpresa! Ha arribat l’autocar 
dels adoles. La Maria Porter, dels IL·LUMINATS 
LLUMINOSOS, ens explica com ha sigut aquesta arribada: 
“Acabem les dutxes, sona la campana, i de cop arriba 
l’autocar dels adoles. Tots els nens i nenes aplaudint i 
cantant l’arribada. Quan han baixat de l’autocar, amb la 
seva característica olor perfumada, tothom els ha anat 
a abraçar contents de veure’ls, i ells ens han explicat 
les anècdotes que els hi havia passat. Tothom s’estava 
rient d’aquella cantimplora que havien perdut i de tota 
la neu que havien trobat. Sembla ser que al Ferran se li 
ha caigut un plat de llenties i una parella de gat se l’hi 
han menjat! Malgrat tots aquests entrebancs s’ho han 
passat molt bé. Finalment han anat a dutxar-se, ja que 
feien una mica de pudor...
 
Avui ha sigut un dia ben complet. Per acabar, una petita 
vetllada i tothom a dormir, que feu cara  de cansats. Apa, 
bona nit minairons i minairones, que descanseu! Us 
espero a la mina. Confio que vingueu d’aquí poc!



CERTASCAN 
Especial travessa

Ens aixequem i encara amb lleganyes al ulls acabem 
de fer els últims preparatius. ENS ANEM DE TRAVESSA! 
Tots estem preparats per començar l’aventura però, 
eps, que vols fer una declaració Agnès Alegret? 
(O’LIMPIAS) Si encara ni s’ha posat el Sol! Aviam, que 
ens vols dir:
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“Avui ens hem llevat molt d’hora i hem esmorzat ràpid, 
llavors ens hem acabat de preparar les maletes posant-
hi el menjar i la roba. Hem anat pesant les motxilles i 
pesaven entre 9kg fins a 14kg.  
En el bus primer hi hem estat 2 hores, hem parat a una 
gasolinera 30minuts i després hem fet 2 hores més de bus 
fins que ens ha deixat a Tavascan i allà ens hem repartit 
les parts de les tendes a les motxilles i hem menjat una 
mica de fruita. Després d’això hem començat a caminar.”

Entre pujada, pujada i més pujada, aixà sembla que no 
s’acaba mai! Em sento a descansar, però veig un minairó 
que s’apropa a mi concentrat en la seva caminada:
“Ja des de que hem deixat el bus, el viatge ha començat 
sent un xic desencoratjador donat que l’hora i quart que 
havíem de fer en minibus l’hem acabat fent caminant.
A part d’això, el començar la verdadera travessa i la 
veritable pujada per alguns ha estat un suplici. Ens hem 
enfrontat a innumerables pujades que semblaven no 
tenir final. En arribar cap a la meitat de la travessa ens 
hem posat a descansar en un poble de quatre cases, i tot 
i el cansament hem observat les vistes que ens ofereix la 
frondosa vall. A continuació hem començat la prova de 
veritat...” em diu el Marcel Pardo (TARDANERS).

Agnès Alegret, O’LIMPIAS



Com m’ha vist una mica apurat el Marcel m’ha anat 
acompanyat durant el camí fins a la zona d’acampada, 
però tot el campament ja estava tot muntat! Que ràpids 
aquests minairons! M’apropo a la tenda que estava 
millor muntada, aviam si és la meva.. Llàstima no ho és.
Al acabar de muntar la meva tenda em trobo a la Joana 
Vila (CÀTERINGS) que m’explica:

“Un cop hem arribat al lloc d’acampada ens hem 
disposat a muntar les tendes ben ràpid. Com que hem 
arribat força tard, hem hagut de sopar sota la tènue llum 
de les estrelles amb l’ajuda de les lots. Avui hem menjat 
espaguetis amb salsa pesto i ous remenats. Finalment, 
abans d’anar a dormir hem aprofitat l’ambient per a 
fer una mica de meditació. Hem tancat els ulls i hem 
focalitzat la nostra atenció en la nostra respiració i en el 
so de fons de la natura que ens rodejava.”

Jo ja no puc més! Estic massa cansat, així que trucaré 
l’helicòpter que em vingui a recollir i ja m’explicareu 
minairons (els beneficis de ser reporter).  
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Joana Vila, CÀTERINGS



CERTASCAN
Especial travessa
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Avui quan em retrobo amb el grup el Bernat Giménez 
(RRPP) em resumeix el dia:
“Cansats, agulletes a les cames, però ens llevem 
amb unes vistes màgiques. Comencem a 
desmuntar i recollir les tendes amb la frescor que 
ens acompanyen les muntanyes perquè avui hi ha 
un pic que ens ha guardat un lloc. Anem pujant fins 
arribar a una vall entre muntanyes, allà descansem 
i descarreguem les motxilles per començar la gran 
pujada, el pic de Certascan. Mentre pugem les 
difícils pedres i roques de la gran muntanya algunes 
cantimplores cauen rodolant tot volent descobrir 
més món.  Un cop arribem al cim cantem cançons i 
disfrutem de les meravelles vistes.  Després de baixar 
del cim anem a dinar a un llac, el qual uns quants 
s’hi refresquen. Un cop recarregades les forces 
seguim baixant tot passant per un refugi. Fins que 
arribem a la zona d’acampament. Cansats, agulletes 
a les cames i amb ganes de dormir disfrutem de les 
estrelles meravelloses. “

“Avui ens hem despertat a les sis del matí, llavors ens 
hem preparat i hem desmuntat les tendes i preparat 
les motxilles per començar a caminar. Feia sol i calor 
i hem caminat fins arribar al coll del pic que hem 
pujat, Certascan, on hem deixat les motxilles. Un cop 
allà hem començat a pujar i hem tingut alguns “mini 
accidents” i hem perdut dues cantimplores. Un cop 
dalt del cim hem cantat algunes cançons i després 
hem començat a baixar fins arribar on hem deixat 
les motxilles. Posteriorment, hem seguit baixant i 
en un moment de la baixada hem trobat neu per 

Bernat Giménez, RRPP

la qual alguns hi ha baixat més ràpid del normal. 
Llavors hem seguit baixant fins arribar al refugi on 
hem fet una parada per descansar. Després hem 
seguit caminant i hem acampat on estava planejat. 
Hem muntat les tendes i després hem estat jugant 
fins a l’hora de sopar. Llavors hem anat a dormir per 
a recuperar forces per seguir.” Afegeix la Bet Vidal-
Folch (RRPP) al que ha dit abans el Bernat.
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Amb ganes d’afrontar l’últim dia i de finalitzar 
aquest reportatge per la muntanya, algú em pica a 
l’espatlla i em demana que vol sortir a la revista. Pau 
Romero (RRPP), oi tant que pots sortir! Explice’ns 
com ha anat el dia:
“Avui ens hem llevat després d’haver acampat a 
l’últim lloc. La caminada fins al poble de Tavascan 
ha estat ràpida: 1h i 30 min de descens per la 
muntanya i 2h 30min de pista en línia recta. Al 
arribar a Tavascan, just al lloc des d’on havíem sortit, 
una sensació de descans ens ha inundat el cos.
Ens ha encantat banyar-nos al riu on hem dinat una 
amanida de llenties, tomàquet, ceba i tonyina feta 
per nosaltres mateixos allà al costat del riu. Un cop 
dinats i ben frescos hem pujat a l’autocar que ens 
portaria de nou cap a La Farga. Ha estat un trajecte 
moooolt llarg i he estat a punt de vomitar, igual que 
molts altres. L’arribada ha estat molt reconfortant, 
el nivell A ens ha esperat cantant cançons al carrer 
principal de La Farga i ens ha fet molta il·lusió. Tot 
ha estat super guai, i crec que tots els records que 
m’emporto seran inoblidables. “

Bet Vidal-Folch, RRPP

Alba Graells, O’LIMPIAS

Aleix Puig Galí, CÀTERINGS

Adrià Guitiérrez, O’LIMPIAS



Dia 9, dilluns 12 de juliol

Un dia eixerit a la 
Farga
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Tot baixant de Collsacabra hi ha una petita taberna, on 
hi ha quatre excursionistes a la llum d’una llanterna … 
Ei Minairons, que us sabeu aquesta cançó? Un ocellet ens 
ha dit que us la sabeu de memòria, i que és la cançó que 
més triomfa aquesta quinzena! Ep, però encara no ens 
hem presentat. Nosaltres som els quatre excursionistes 
de la cançó. Si, si, tal com llegiu. Ja que us heu après la 
nostra cançó, hem decidit que per donar-vos les gràcies, us  
acompanyarem durant tot el dia!

Al matí ha sigut un d’aquells típics a La Farga, oi? Amb 
serveis, cant coral, esports i tallers. La Mara Mellada, 
del grup PELOS KANTEM, ens explica com han sigut els 
esports d’avui: “Avui hem fet esports i els grups A i B hem 
anat a la piscina. Hem jugat a un joc similar a l’handbol 
però a l’aigua. El joc consisteix en dos equips que per 
sumar punts han de tombar un con del contrari amb 
la pilota. Hi ha tres cons per equip i qui tombi els tres 
cons contraris guanya. Després de jugar, la majoria de 
gent ha sortit de la piscina perquè l’aigua estava gelada 
i hem jugat al “Qui és qui”, un joc molt divertit per jugar 
en conjunt. Al final tots i totes ens ho hem passat molt 
bé! Després d’aquests esports passats per aigua, els 
minairons i les minairones han anat a fer tallers. La 
Noa Escandell, dels PALLASSOS MINAIRONS ens farà 
cinc cèntims dels tallers que ha fet avui: “Avui hem fet 
tallers per grups. Al meu grup hem fet un instrument: 
les maraques. Primer hem tallat una ampolla i ens hem 
quedat amb els dos extrems. L’hem decorat amb la llana 
de colors i per últim li hem posat pedres per el tap per a 
que fes soroll i ha quedat súper bonic”. 

I els adoles? Què han fet aquest matí? A veure què ens 
explica la Núria Hernando, del grup CÀTERINGS: “Els 
“adoles” ens hem aixecat cap a les 8:30h com cada dia. 
Després d’esmorzar hem fet serveis, que en el nostre 
cas ha sigut netejar tots junts Can Fong degut a que 
el dia anterior havíem tornat de la travessa i estava tot 
molt brut. Després de serveis hem fet cant coral i ens ho 
hem passat d’allò més bé.  Els que toquem instruments 
ens hem coordinat per tal de tocar tots junts i assajar 
les cançons. Finalment hem aconseguit tocar alguna 
cançó bastant bé. Seguidament, a l’hora d’esports, els 
“adoles” hem seguit endreçant Can Fong per tal que 
quedés tot net i polit. Quan hem acabat de netejar hem 
anat al camp de voleibol i hem estat fent temps lliure i 
banyant-nos al riu. A continuació, un súper monitor ha 
vingut i ens ha comunicat que a l’hora de tallers havíem 
de preparar el Tutte (paraula clau per descriure el Túnel 
del Terror). Aquesta activitat l’hem preparat tots plegats 
per representar-la en dos dies als minairons i minairones 
del nivell A. Ens hem repartit en dos grups més petits i 
hem començat a preparar-ho. Finalment, cap a la 13:30h 
hem anat a dinar. I per si això encara no fos prou, també 
tenim la Martina López, dels OLIMPIA’S, perquè ens 
digui encara més coses del matí dels adolescents: “Avui 
hem fet un matí rotatiu, és a dir, primer hem esmorzat 
i després hem fet serveis (els serveis consisteixen en 
organitzar-se per netejar la Farga). Després hem fet 
esports (a esports ens dividim per grups d’esports i 

Max Gómara, Pinta fustes
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barregem diferents edats). Més tard hem fet cant coral 
per preparar les cançons pel concerts als pares i hem 
fet tallers, on hem plegat les tendes que vam utilitzar 
a la travessa, ja que les havíem estés perquè s’havien 
mullat. Per últim hem preparat el túnel (una sorpresa 
pel nivell A que més tard descobrireu) i hem anat a dinar.

Cara’m minairons i minairones, que bé que us ho passeu! 
Ara a sopar, i després una petita vetllada per a tots 
aquells i aquelles que encara tinguin forces. Després a 
descansar tots i totes, que demà segur que serà un dia 
ben llarg! Nosaltres ens en tornem cap a Collsacabra. 
Bona nit minairons!

Després d’un bon dinar, avui era tarda de joc a La Farga. 
Ja ens han explicat que us agrada molt jugar, i encara 
més si es tracta del Gran Joc de Queralbs. A veure què ens 
diu l’Agnès Vivas, dels MAGS 9 ¾, sobre aquest gran joc: 
“Avui a la tarda havíem d’haver anat a Queralbs per jugar 
al Gran Joc de Queralbs, però per culpa del coronavirus 
hem hagut de fer-lo a la Farga. Amb els grups d’esports 
havíem de superar cinc proves per aconseguir un 
objecte que pel meu grup, el grup A, era una guirnalda.” 
I també tenim a la Daniela Lòpez, dels RRPP, que encara 
entrarà més en detall sobre el funcionament del joc: “A la 
primera prova que hem fet hem posat a prova els nostres 
sentits. Primer hem hagut d’olorar els peus de la resta 
dels membres del grup amb els ulls tapats i després amb 
els ulls oberts hem hagut d’ordenar les sabates de més 
pudor a menys. També hem hagut d’endevinar què eren 
unes imatges de siluetes molt fosques. La segona prova 
era un joc en que hem hagut de pintar un cartell on hi 
posés “25é+1 aniversari dels minairons cantaires” en 
diferents parts del cos com els colzes, els peus, el nas… 
i després hem agafat el pinzell amb la boca i hem hagut 
de dibuixar a la panxa d’una altra persona. Cada vegada 
que superavem una prova guanyàvem un codi que ens 
donava una pista per acabar el joc.”

Jean Tsaramana, Mags 9 ¾
Guillem Sàez, Il·luminats Lluminosos

Can Coral,  Esports, Tallers, Cantar,  Esmorzar, Despertar, 
Serveis, Netejar, Ordnear Jugar

Ferran Seguí, Tardaners



Dia 10, dimarts 13 de juliol

Sardanistes a 
l ’aventura
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Bon dia Minairons! Sabeu què toca avui oi? Exacte, 
sardanes! I qui millor per acompanyar-vos en un dia com 
aquest que jo, la sardanista més reconeguda de tot el 
Ripollès! Vinga va, que són les vuit i ja comença a sonar la 
música!

De bon matí els minairons i minariones han fet Sardanes, 
tal com ens explica la Marina Muñoz, del grup 
CÀTERING: “Dins de les colònies dels Minairons Cantàires 
hi ha dies on es fan coses especials. Avui ha sigut un 
d’aquests dies, a dos quarts de nou ens hem posat en 
rotllana al carrer major i hem ballat sardanes. Com cada 
any, aquest és un moment molt màgic. Tota la colònia 
agafada de les mans i ballant una única cançó, i no una 
cançó qualsevol sinó una de les danses més famoses i 
populars de Catalunya. Durant trenta minuts hem ballat 
i disfrutat del fet d’estar tots junts ballant”.

Arnau Noguera,The Producers

Després d’aquestes maravelloses sardanes, tocava agafar 
forces amb un bon esmorzar. I mai millor dit, perquè juts 
després, tots i totes hem enfilat camí cap a l’Estret del 
Forn. La Clara Vivas, del PELO KANTEM, ens comenta 
com ha sigut aquesta excursió matinal: “Avui hem anat a 
l’Estret del Forn. De la Farga hem anat a Queralbs i hem 
seguit per un camí que es diu La Font del Coronel i quan 

hem arribat a la font hem continuat per un camí que 
cada cop entrava més en el bosc, al final del camí ja hem 
trobat un riu que entrava dos parets de pedra, aleshores 
la gent que volia continuar pel riu podia, i la gent que es 
volia quedar a banyar-se es va banyar. A l’Estret del Forn 
feia fred i no era obligatori banyar-se. Hi havia persones 
que estàven jugant a cartes i d’altres que parlaven, ha 
sigut molt divertit i la gent que s’havia banyat ha dit 
que l’aigua estava molt freda i tot seguit s’han eixugat i 
abrigat amb al tovallola. Quan hem tornat els que havien 
entrat al riu han dit que havia sigut molt emocionant i 
divertit. De tornada aquí La Farga a esta bé i a mi se m’ha 
fet més curta”.
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tiraven la pilota amb els ulls tancats. El equip que ha fet 
de bitlles es posen de manera estratègica per intentar 
que els hi derrumbin el menor número de bitlles 
possibles, els altres per parelles es van anar tornant, un 
era el que tirava la pilota amb els ulls tancats i la seva 
parella l’anava guiant de manera que tirés el millor 
possible. Les persones que feien de bitlles  es podien 
moure cap als costats o ajupir-se però sempre tenien 
que mantenir els peus al terra i sense poder mourel’s. 
Si et tocava la pilota estaves eliminat. Aquest joc l’hem 
jugat per grups d’esports i ha estat molt graciós al veure 
com la gent es derrumbava”.

Al arribar a La Farga ens esperava ja un bon dinar. De 
moment portem un dia ben complet. Sardanes i Estret 
del Forn. Cara’m, si que s’ho passen bé a La Farga. Un cop 
dinats i després de descansar una estona, hem fet tallers, 
esports i cant coral. La Júlia Vendrell, de les BOMBETES 
TÈCNIQUES, ens explica quin joc ha jugat a esports: “Avui 
hem jugat a les bitlles humanes. Per jugar-hi, ens hem 
dividit en dos equips: uns han sigut les bitlles i els altres 

Roc Francia, Minairons Pallassos

Jana Solsona, Il·luminats Lluminosos
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Després d’aquesta tarda tant completa, tocava sopar i 
omplir-se bé la panxa per donar-ho tot al joc de nit. Avui 
hem jugat a la Bandera. El Gerard Saéz dels IL·LUMINATS 
LLUMINOSOS ens comenta com ha sigut el joc: 
“Avui hem jugat a atrapar la bandera. Hi havia dos equips, 
un de blau i l’altre de vermell. Ens han dit els equips i ens 
hem dirigit a la nostra part de La Farga. L’equip vermell 
tenia des de la meitat de la rampa cap a dalt i el blau de 
la meitat cap a baix. 

Miriam Fathi, RRPP

Cada equip ha hagut d’amagar la bandera i escollir qui 
defensava i qui atacava, un cop s’ha tocat la campana ha 
començat el joc. El primer que aconsegueix la bandera 
rival guanya, a banda d’agafar la bandera també es 
podia ‘pillar’, és a dir, la persona a la que la tocaven havia 
de tornar a la seva base. El joc ha sigut divertit, però com 
que ningú aconseguia trobar la bandera de l’latre equip, 
hem decidit deixar-ho en un empat”.Altres minairons i 
minairones ens proposen alguns jocs d’entreteniment 
per acabar d’arrodonir aquest gran dia. 
Que bé minarions, quin dia més xulo! La sardenera més 
esplèndida del Ripollès es despedeix aquí. Bona nit i 
descanseu, que demà més!
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Tot baixant de collsacabra
Adapt. Esquirols

 
Tot baixant de Collsacabra

hi ha una petita taverna
on hi ha quatre excursionistes

a la llum d’una llanterna.
 

De consells de bona mare
porten plena la motxilla
han fet llarga matinada
i les cames els fan figa.

Mestressa, jo vull ratafia
i una coca-cola per mi

porteu-me una aspirina
demà hem de fer camí.

 
D’aquests quatre excursionistes

un n’hi ha que no carbura
vol sortir de matinada

és tossut com una mula.

Mestressa, jo vull ratafia
i una coca-cola per mi

porteu-me una aspirina
demà hem de fer camí.

 
El diàleg que mantenen
ens el priva la censura

cadascú que s’ho imagini
contemplant-se la natura.

Mestressa, jo vull ratafia
i una coca-cola per mi

porteu-me una aspirina
demà hem de fer camí.

Si passeu per Collsacabra
i trobeu una taverna

no deixeu de fer la tassa
a la llum d’una llanterna.

Mestressa, jo vull ratafia
i una coca-cola per mi

porteu-me una aspirina
demà hem de fer camí.

David Morell, Olimpia’s

· Amics
· Bandera
· Joc de nit
· Riu



Dia 11, dimecres 14 de juliol

Un dia terrorificament 
divertit. . .
Avui a primera hora del matí he sortit a buscar unes plantes i uns fuits per preparar-me alguna coseta per 
esmorzar, tot amagant-me i sense fer cap mena de soroll per tal que el maleït Comte Arnau no em trobi. Però 
entre camí amunt camí avall m’he despistat i el temps ha passat volant i m’he trobat un grup de gent fent 
xivarri. Sí, sí, a aquestes hores de la matinada. 
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Aquí teniu una representació que ha fet l’Ona Freixanet 
(Minairons Pallasos) 

Com que eren un grup de nois jolius he pensat, 
“mira Pyrineé, acompanya a aquests minairons (o 
així han dit que es deien entre ells) i així estaràs 
acompanyada i et protegiran del Comte Arnau”, i 
així ha estat. M’he passat el dinar i la tarda jugant al 
riu com ho il·lustren el Guim Martinez (PINTAFUSTES) 
i l’Agnès Travé (MAGS 9 ¾)

He tornat a la Farga després de sopar a retrobar-me 
amb els meus nous amics minairons i la Marta Castaño 
(O’LIMPIAS) m’explica:
“Avui a l’hora de sopar, hem recollit tots els plats i 
coberts menys les culleretes. El Francesc s’ha aixecat 
i ha agafat al minairó més petit i a la minairona més 
gran, per representar el passat, present i possible futur. 
Acte seguit han marxat i han entrat al menjador amb 
pastissets col·locats en forma de rectangle i amb un 25 
d’espelmes. Hem cantat “un prat molt verd” i després 
l’himne dels minairons cantaires.”

Ona Freixanet, MINAIRONS PALLOSOS

Agnès Travé, MAGS 9 ¾

Guim Martinez, PINTAFUSTES
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Després d’aquesta celebració, he explicat als Minairons 
més grans, els adoles, la meva història amb el Comte 
Arnau. I ells han volgut fer un túnel del terror per a tota 
la Farga. Una de les adoles explica:
“Després de menjar el gran postre, els adoles hem anat 
cada grup a la seva parada de la farga. 
Jo estic als lavabos del camp del futbol i estem preparant 
la parada. A mi i al meu germà, Ferran Seguí, ens han 
amagat dins d’un pou; quan ha arribat el primer grup 
estàvem nerviosos però ho hem aconseguit! Entre que 
el meu germà portava una motoserra i jo crido molt fort, 
hem fet bastanta por. La nostra prova tracta de l’element 
de la terra i la prova ha estat posar la mà dins d’un bol 
ple de fulles, sorra i aigua i treure una pedra. 
Ho hem acabat fent 6 cops i els tres últims cops ho hem 
fet davant dels adoles. Entre crits i ensurts hem acabat 
fent plorar i espantar als nens del nivell A, ens sap molt 
de greu!”  Ens explica la Berta Seguí (CÀTERINGS).

Solució Sopa de lletres 1: Terror, Túnel, Locura, Crits, 
Morts, Neret
Solució Sopa de lletres 2: Ballar, Neret, Balu,  Mar, 
Sireneta. Os. Rei Lleó, Disney

Max Solsona, IL·LUMINATS LLUMINOSOS

Roger Tudela, RRPP

La Hannah Soto (BOMBETES TÈCNIQUES) i la Dora 
Yembi (THE PRODUCERS) ens han preparat un jocs de 
sopa de lletres del túnel del terror i del Minairó Musical 
per a finalizar el día! A veure si sou capaços de trobar 
totes les paraules amagades. Per si de cas us deixem les 
solucions (però no si val mirar-les avanç eh)



Dia 12, dijous 15 de juliol

La Gimcana i el foc de 
camp ja són aquí
Uff, quina suada! Porto tot el matí carregant desde Ribes de Freser tot de caixes de petards per a una casa de colònies 
que celebren una festa. Però ves per on que quan he arribat a la Farga no hi havia cap minairó elegant preparat per a 
la festa sinó el contrari, TOTS BRUTS i plens de fang!
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Per sort la Júlia ens explica que fan totes així: 
“Avui hem fet una “Gimcana”. He anat a diverses proves. 
La prova que més m’ha agradat ha estat la del sabó. 
Havíem de relliscar per una plàstic amb sabó i aigua. 
També hi havia una prova per tastar moltes coses i saber 
que era. ( jo vaig tastar la xocolata) M’ho he passat bé! “

Jo no entenc res de tot això, tacar-se per divertir-se? 
Més val que vagi fent tos els preparatius de la festa per 
a la nit. Entre caixes amunt i caixes avall sentia unes 
veus que cantaven al fons, coses estranyes que fan a la 
Farga, però com volia acabar aviat he demanat ajuda 
a una minairona que estava sentada al terra, i mentre 
m’ajudava m’ha explicat el que he fet durant la tarda.

CAMÍ DE LA FONT

La fadrina va a la font
a buscar un cantiret d’aigua,

refilant com un ocell
i saltant com una daina.

Al passar prop del molí
troba algú que l’esperava,

troba el fill del moliner
que li fa mitja rialla.

“Si em donessis un clavell
jo te’n tornaria quatre.”

Si em fessis un petó, 
jo te’n tornairia un altre

Quan arriba de la font
li botzina així sa mare:

- Molt trigaves a tornar.
- És la font que a penes raja.

- Molt despentinada vas!
- És que el vent m’ha escabellat!

- Molt enfarinada véns!
- És la pols que aixeca l’aire.

- Jo no veig que faci vent
ni que aixequi pols tan blanca!
- Aquí a dalt pot ser que no...

allà baix fa un altre oratge. 

Guifré Alsina, MAGS 9 ¾
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“Avui hem fet tallers i el grup 6 i 7 anàvem junts. Primer 
ens hem col·locat en dos taules i ens han repartit una 
fusta i un llapis a cada un. Amb el llapis hem hagut de 
dibuixar una forma senzilla. Un cop dibuixada, hem 
anat a fora amb l’Enric que ens ha ajudat a posar-hi 
claus. Per aquests claus hi hem passat una llana del 
color que hem triat i ens ha quedat una forma amb 
relleu.” M’ha dit la Martina de la Cruz (PELOS KANTEM).

Lea Vadez, RRPP

Un cop arribada la nit ha començat el meu espectacle. 
Ràpid encenent les metxes I més ràpid encara per a 
córrer lluny del petard. Es clar no hi ha ningú en tota la 
comarca que ho faci millor que jo, en Pere el petarder.
A tot això encara no sabia per a que celebraven 
la festa, Ana Vadez (TARDANERS) expliquem-ho:
“Avui he fet el Foc de Camp com cada any. Aquest any com 
que celebrem l’aniversari 25+1 de Neret hi ha hagut focs 
artificials a més a més encès el foc amb un pal de cartó per 

simbolitzar els 25+1 (que era el nom del centre d’interès 
aquest any a Neret). Tothom ha cantat, ballat i saltat 
vora del foc amb molta energia. hem cantat les cançons 
clàssiques de Neret i a les 23:30 el nivell A ha marxat a 
dormir i el nivell B s’han quedat mig hora vora del foc 
cantant.  L’Oriol ha tocat la guitarra i els altres hem cantat. 
Després hem tornat a can fong per celebrar l’aniversari 
de la Joana!!!”
“Quan els adolescents ja pujàvem cap a Can Fong, hem 
fet una petita celebració per l’aniversari de la Joana Vila, 
ja que avui ha fet 18 anys! Així que, quan hem arribat 
a Can Fong, li hem fet bufar les espelmes d’un pastís 
fet per amigues seves. Cal mencionar que el pastís era 
un “brownie” molt bo. Després de menjar un tros de 
pastís, hem vist un vídeo d’un conjunt de fotos de la 
Joana molt emotiu (el vídeo l’ha preparat la família de 
la Joana). Finalment, com que ja era tard i tots estàvem 
cansats, hem anat a dormir. “ Afegeix el Isaac Solsona 
(CÀTERING).

Martí Garcia, PELOS KANTEM



SOM I SEREM MINAIRONS! 
Com cada any hi ha minairons que es fan grans i els arriba l’hora de marxar.  Però abans ens regalen  unes paraules 
com a record dels anys que han passat per Can Minairó...

IVET VIVES
Encara recordo el meu primer any de colònies quan, 
els primers dies, l’única cosa que volia era marxar a 
casa i no tornar-hi mai més. Al final d’aquells quinze 

dies, però, la Farga ja s’havia convertit en la meva 
segona casa. Onze anys més tard, continuo sentint-

me de la mateixa manera, potser d’una forma encara 
més forta. Al cap i a la fi, aquestes colònies m’han fet 
la persona que soc avui en dia i els minairons s’han 

convertit en la meva família, tant que se’m fa estrany 
imaginar-me un estiu sense colònies. Estic molt 

agraïda d’haver passat totes aquestes quinzenes 
de juliol en un lloc tan màgic i acompanyada de 

persones tan especials i que mai oblidaré. Per 
últim, m’agradaria donar les gràcies a tot l’equip 

de monitora que cada any fa tot el possible perquè 
tots nosaltres puguem viure una experiència com 

aquesta!
NÚRIA HERNANDO

Després de nou anys molt intensos, bonics i 
difícilment oblidables, avui m’acomiado d’una 
part d’una aventura plena d’emocions a flor de 

pell. Tanco una etapa de la meva vida que ha sigut 
increïblement bonica i irrepetible. Han sigut quinze 
dies que des del primer any fins l’últim m’han passat 

volant, i n’estaré eternament agraïda. Neret m’ha 
fet créixer com a persona, com a companya i com a 
minairona, i m’ha fet gaudir de milers de moments 

màgics i irreemplaçables. Me’n vaig feliç d’haver 
tingut el privilegi de poder fruir i gaudir de tants 

anys envoltada de tanta natura, música i d’una gent 
que val mil. Sembla mentida que ja s’acabi aquest 
meravellós viatge dels Minairons Cantaires, cada 

any he estat esperant l’estiu amb unes ganes i una 
il·lusió enormes i no sé què hagués sigut de mi si no 
hagués conegut a la família Minairona. Heu sigut un 
pilar fonamental al llarg d’aquests anys i la veritat és 
que se us trobarà a faltar. Agrair enormement a tots 
els minairons i minairones que m’han acompanyat 
durant tots aquests anys tan especials i que tant he 

gaudit. Però sobretot donar les gràcies a tot l’equip de 
monitors pel  sentit de l’humor que tenen i les ganes 
que hi posen en el projecte per que continuí un any 

darrere l’altre. Per acabar,  animar també a tots els 
minairons que aprofitin i gaudeixin al màxim els anys 
com a alumnes, ja que sembla que no, però  els anys 

passen voltant. 
Moltíssimes gràcies de tot cor!!

PERE BALLESTER
Per començar d’alguna manera, diré que haver de dir 
adéu a neret o acceptar que aquest ha sigut el meu 
últim any, per mi és com una muntanya que fa costa 
amunt i que és molt difícil de superar. Però, si alguna 

cosa he après aquests onze anys a neret, és que 
els minairons se’ns dona molt bé pujar muntanyes 

i superar-les amb èxit i sempre ens queda una 
miqueta d’energia per celebrar-ho i passar una bona 

estona tots junts o ajudar i animar als que encara 
estan pujant. Precisament això, aquest bon ambient 
constant, aquest companyerisme, aquesta il·lusió i 
moltes coses, records i valors més és una part de la 

que m’emporto, més tot el que he après en aquestes 
colònies, que són petites coses sovint poc valorades 
però importants. I ja per acabar, voldria agrair de tot 
cor a tothom qui fa possibles aquestes colònies per 

haver fet que cada any aquests hagin sigut els quinze 
dies més esperats i desitjats, quinze dies que sempre 

esperava pero que no vaig pensar que poguessin 
acabar de lu molt que els disfrutava. Moltes gràcies a 

tots!!

LEA VADEZ

MARCEL PARDO
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13 Júlia Tartera Monitor

14 Roc Calzada The producers
15 Max Adrover Bombetes tècniques

17 Aniol Folgado Pintafustes

30 Martí García Els minairons pallassos

31 Noa Escandell Els minairons pallassos

4 Ana Vadez Tardaners

11 Guim Martínez Pintafustes

21 Núria Sanfeliu Monitor

2 Núria Calzada Bombetes tècniques

4 Max Gómara Pintafustes

6 Maria Huerta Il·luminats lluminosos

9 Aleix  Puiggalí Càterings

10 Salma López Il·luminats lluminosos

14 Pau Romero RRPP

15 Clara Vivas Pelos Kantem

21 Marcel Pardo Tardaners

22 Lola Anadón RRPP

23 Núria Hernando Olimpia’s
26 Anna Domingo Monitor

27 Tinasoa Pascual Pintafustes

27 Pau Soler Monitor

28 Miguel Angel 
Triscornia

Els minairons 
pallassos

31 Marta Marquillas Monitor
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7 Cèlia Pallàs Pelos Kantem

7 Marwa Hamed Il·luminats lluminosos

9 Hanna Soto Bombetes tècniques

12 Blanca Lamolla Monitor

15 Joan Cortès Càterings

16 Bernat Giménez RRPP

16 Mara Mellado Pelos Kantem

17 Martina Lopez Olimpia’s

17 Daniela Lopez RRPP

20 Marina Muñoz Càterings

21 Guillem Saez Il·luminats lluminosos

21 Mireia Ardèvol Monitor

22 Jean Tsaramana 
Pascual

Mags 9 ¾

22 Estela Berné Els minairons pallassos

23 Enric Mercader Pelos Kantem

28 Arnau Noguera The producers

28 Joana Curcó Els minairons pallassos

5 Josep  Pané Bombetes tècniques

5 Clara Juncà Bombetes tècniques

11 Guifré Alsina Mags 9 ¾

12 Ferran Muñoz Bombetes tècniques

17 Martí Freitas Mags 9 ¾

21 Mariona Agatiello Els minairons pallassos

22 Bet Gríful Monitor

27 Ares Domínguez Pelos Kantem

29 Lea Vadez RRPP

29 Eudald Alegret RRPP

29 Carla Curcó Bombetes tècniques

1 Júlia  Vendrell Bombetes tècniques

3 Arnau Dominguez Càterings

8 Amin Jillali The producers

8 Mireia Agustí Monitor

13 Agnes Trave Mags 9 ¾

16 Marta Castaño Olimpia’s

19 Marc Romeu Pintafustes

21 Adrià Gutiérrez Olimpia’s

23 Andrea Bertolero Monitor

24 Marina Lafuerza Monitor

31 Júlia Sàez Monitor

3 Steven Bardales Mags 9 ¾

4 Bet Vidal-folch RRPP

4 Martina Gríful Monitor

5 María Pérez The producers

7 Cèlia Pallàs Pelos Kantem

7 Marwa Hamed Il·luminats lluminosos

9 Hanna Soto Bombetes tècniques

12 Blanca Lamolla Monitor

15 Joan Cortès Càterings

16 Bernat Giménez RRPP

16 Mara Mellado Pelos Kantem

17 Martina Lopez Olimpia’s

17 Daniela Lopez RRPP

20 Marina Muñoz Càterings

21 Guillem Saez Il·luminats lluminosos

21 Mireia Ardèvol Monitor
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4 Maria Porter Il·luminats lluminosos

9 Roger Ferré Mags 9 ¾

11 Tomas Gasso Pelos Kantem

12 Pol Gríful Monitor

13 Aimar Calico Pelos Kantem

15 Xavier Roses Monitor

16 Aina Muñoz Mags 9 ¾

18 Melody Katiana 
Carrión

Bombetes tècniques

22 Francesc Ignasi 
Freixanet

Monitor

23 Andreu García Pintafustes

25 Oriol Badosa Olimpia’s

26 Júlia Olarieta Monitor

28 Agnès Alegret Olimpia’s

28 Abel Freitas Bombetes tècniques
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 EPÍLEG 
El primer torn fou molt viscut pels minairons. Tant és així que fins al dimecres de la segona setmana tot 
era alegria i entusiasme. El grau de confort i de felicitat entre els participants convidava a un final feliç. No 
obstant, entre el darrer dijous i matí del divendres van aparèixer símptomes que presagiaven el pitjor, pel 
que fa a la Covid-19. 

El mateix divendres, a part de febres altes que ens preocupaven i ens obligaven a obrir els protocols..., un 
cas positiu confirmat va accelerar el desenllaç com ja sabeu. El divendres cap al migdia fèiem la darrera 
valoració i decidíem tancar el primer torn. Ens va envair una gran tristesa però la decisió era ferma. En 
acabar de dinar ho vam comunicar a la resta de la Colònia i només calia veure les carones i mirades dels 
nois i noies. Es va fer un gran silenci mentre justificàvem el tancament. 

Després de dinar, i de manera espontània, vam acomiadar (no tocava fer-ho fins el dissabte) als adolescents 
que acabaven enguany i, de manera molt accelerada, vam poder fer les fotos de grups. Al mateix temps, 
monitores i monitors començaven a trucar a les famílies per a explicar la situació i demanar que vinguessin 
a buscar als joves minairons. També els nois i noies i els propis monitors/es començàvem a fer les motxilles 
i a preparar-nos per un comiat trist i especial.

Un percentatge força gran dels minairons van anar marxant aquell divendres sota un ambient tristoi i 
gèlid. No ens ho acabàvem de creure! Els que no van poder fer-ho, perquè les famílies no podien recollir-
los, van anar marxant el mateix dissabte al matí. Enmig de tot, les colònies eren vigents i continuaven... 

Els monitors i les monitores, esgotats però il·lusionats com sempre, encara ens vam quedar a endreçar les 
instal·lacions per tal de deixar-les a punt pels del segon torn. Vam poder dinar plegats i, després de l’àpat, a 
la Farga només hi van quedar tres o quatre monitors/es fins diumenge al matí. Un cap de setmana, doncs, 
trist que recordarem malgrat que els bons records són els que han prevalgut posteriorment. 

Aquesta tardor, en fred, ens sentim orgullosos dels resultats del primer torn i també ens sentim impotents i 
enfadosos per tot allò que potser no vam saber gestionar millor. Però, sobretot, elevem una crítica objectiva 
a la pròpia Administració que va arribar tard, massa tard, pel que fa al món del  lleure, i respecte a les 
mesures que sí que van posar-se en marxa aquell mateix cap de setmana, ja acabada la primera quinzena 
de juliol; ens referim als  Tests Antigènics Ràpids que es podien comprar a les farmàcies i que tant ens van 
ajudar de cara al segon torn. Fou una llàstima que no s’activés la mesura des del mes de juny.

Mor lentament qui es transforma en esclau dels hàbits. Qui no s’arrisca, qui evita una passió, qui no arrisca 
el cert per l’incert, qui abandona abans de començar, qui es queixa de la seva mala sort, qui no viatja, ni 
llegeix, qui no somia ni persegueix els seus somnis, qui no confia, qui no ho intenta, qui no estima(...) el 
contrari és estar viu. -Pablo Neruda-



GRUP 4
Il·luminats      
Lluminosos

Martina Gríful, Anna 
Domingo, Clara Gríful, 

Miquel Hernando

GRUP 5
Pelo Kantem

Clara Soler, Júlia Sàez, 
Xavier Rosés

GRUP 6
Les bombetes 

tècniques

Bet Gríful, Pau Soler
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 GRUP 7      The producers
Marina Lafuerza, Marta Marquillas, Enric Quindós

GRUP A      Tardaners
Sergi Domènech
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GRUP B
Olimpia’s

Pol Gríful

GRUP C
Càtering

Mireia Agustí

GRUP D
RRPPs

Josephine Take
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