




Pòrt i c
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”.



                        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)

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 codi QR d’aquesta pàgina i també clicant al 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 
les vostres dots corranderes, us podeu grabar i enviar-nos els clips per missatge a l’Instragram @acneret. 
Esperem sentir les vostres veus i instruments... que comenci l’espectacle!

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 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:

Les  Corrandes de Beget

https://www.instagram.com/acneret/
https://youtu.be/AqNsGStfqbg
https://youtu.be/AqNsGStfqbg


Dia 1, diumenge 19 de juliol

Benvinguts  la Farga, 
Minairons !

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.
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Quina emoció! Ja tornem a ser aquí!!! Esteu 
preparats? La XIRUCA Anna Saba sí! 
“Quan hem arribat a la Farga, estava nerviosa per 
tornar a veure a tothom i perquè començava el meu 
primer any d’adole. Tenia por d’haver-me deixat 
alguna cosa a casa, ja que m’havia fet la motxilla al 
matí. A la nit hem fet teatre amb cançons, ha estat 
molt divertit. Després hem fet reunió els adoles i 
hem parlat de com havia estat el nostre primer dia”.

La FARISTOLA Txell Clusellas ens explica com ha 
anat pel nivell A aquest primer dia a la Farga després 
de tant temps de confinament: 
“Hem arribat a la tarda i ens hem retrobat amb 
els nostres amics i amigues. Hem jugat, parlat i 
ens hem posat al dia entre nosaltres, els grups de 
convivència. Després, al voltant de les 17:30h pa 
amb formatgets, i per desgràcia se’ns ha posat a 
ploure, així que hem decidit jugar. Els grups 5,6 i 
7 hem jugat a un joc molt entretingut anomenat 
“el llop”.  Temps després ha parat de ploure i hem 
acabat de desfer maletes, endreçar, fer llits... Com 
ja teníem l’estómac buit d’haver-ho cremat tot hem 
anat al menjador a sopar. Després de sopar hem fet 
els espectacles de primer dia, intercalant cançons 
amb gestos, quina bona idea! Vora les 23:30 h hem 
anat cap als llits a intentar agafar energia per a 
l’endemà”. 
Trobàvem a faltar la Farga... per això la FARISTOLA 
Clara Rosaura ens n’ha fet un dibuix!

L’Anna Escolà, dels XIRUCOS I XIRUQUES també vol 
dir la seva d’aquest dia tan especial...
“Després d’estar molt temps tancats als nostres 
domicilis, per fi ens hem pogut retrobar amb totes i 
tots les Minairones i Minairons. Ha sigut un dia molt 
surrealista, mesos enrere pensava que aquest any 
no tornaríem a la Farga, però gràcies a l’esforç de 

Clara Rosaura, FARISTOLS I FARISTOLES

Lola Balcells, FARISTOLS I FARISTOLES



totes i tots ha sigut possible dur a terme aquesta 
setmaneta de colònies. Tot i que durant aquest 
primer dia les Minairones i Minairons hem estat 
separats per barreres materials, ha sigut molt màgic 
poder estar juntes i junts aquest retrobament tan 
especial i ple d’amistat i alegria”. 
Tens raó, Anna, ha sigut d’allò més estrany! Però 
també divertit. Ja teniu l’habitació ordenada? La 
XIRUCA Duna Llorenç ens ensenya la seva:
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Dia 1, diumenge 19 de juliol

Adrià Llanes, XIRUCS I XIRUQUES

Duna Llorenç, XIRUCS I XIRUQUES

El XIRUC Joan Llinàs ens expressa amb aquestes 
paraules el que ha sentit avui: “Ha sigut un dia de 
moltes emocions, molt especial.  M’he despertat 
amb els nervis de sempre, tot i que aquesta 
vegada sabia que era l’última. El viatge també 
ha sigut estrany, ja que estava acostumat a pujar 
amb l’autocar i a dinar els famosos espirals amb 
tomàquet. Però a part d’això ha sigut un dia com 
sempre amb tots els retrobaments esperats, els 
nervis del primer dia i la vetllada de nit. Tot i els 
problemes externs, aquí a Can Minairó res ha 
canviat, això és l’essència d’aquestes colònies. La 
vetllada ha sigut igual de màgica, amb cadascun 
dels grups fent una representació de la cançó que 
li ha tocat, des de coreografies dels nois i noies del 
grup 1, fins a obres de teatre dels adoles. Un dia 
màgic”. 

Arnau Delgado, FARISTOLS I FARISTOLES

Sembla d’allò més divertida, aquesta vetllada! De 
fet el XIRUC Adrià Llanes ens ha il·lustrat l’escenari 
on tots els grups han fet la seva actuació... 
I el FARISTOL Arnau Delgado ens porta un 
passatemps per acabar d’arrodonir el dia! Ens 
proposa buscar les següents paraules: riu, muntanya, 
piscina, restaurant, taula, menjar i Farga.
Encara no les heu trobat?
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La també XIRUCA Carlota Granados ens explica 
què han fet els adoles quan el nivell A ha anat a 
dormir d’aquesta primera vetllada:  “A la nit, després 
de la vetllada, ens hem reunit tots i totes les adoles 
per parlar una mica. Com que no sabíem què fer, 
algú ha proposat de fer una ronda on tothom deia 
una paraula per descriure el dia. Han sortit moltes 
paraules com: emoció, estrany, diferent, nou, 
mogut, començament, etc. I és veritat que aquest 
any tot és diferent i estrany, però segur que serà una 
setmana molt guai. Pel que portem de colònies està 
sent molt millor del que imaginava”.  Segur que serà 
una setmana d’allò més profitosa per totes i tots.  
Mentrestant, la CAPELINA Sílvia Caballero ens 
mostra la distribució de les habitacions del nivell A, 
perquè no ens perdem...
I la també CAPELINA Sara Sisó ens fa un dibuix de 
la nostra estimada capella:

Sílvia Caballero, CAPELINOS I CAPELINES

Per acabar, el XIRUC Martí Ribé ens explica la seva 
experiència aquest primer dia  com a adolescent: 
“El primer dia ha sigut molt estrany perquè a més de 
la covid-19 també és el meu primer dia com adole. 
Com cada any hem fet tutoria i ens han proposat una 
activitat on hem hagut d’escriure en un paper coses 
no materials i després ho intercanviàvem. Després 
hem preparat una representació d’una cançó amb 
mímica o teatre. La meva reflexió d’aquest dia és 
que ha sigut cansat, estrany i divertit”. 
Així acaba aquest primer dia ple de retrobaments i 
emocions, demà més i millor! Bona nit, Minairons.

Dia 1, diumenge 19 de juliol

Sara Sisó, CAPELINOS I CAPELINES

HIMNE DELS MINAIRONS
Som, som els minairons cantaires

xics i grans ben riallers. 
A l’estiu cançons i danses 

som jolius i aventurers!

Sempre enmig de les muntanyes 
tot jugant ens trobareu 

ens agrada la natura,
en gaudim la respectem. 

Som, som els minairons cantaires...

Catalans i catalanes,
som fidels a aquest país,
tresquem cingles i rieres,

amb peu ferm i un dolç somrís. 

Som, som els minairons cantaires...

Les cançons ens fan alegres,
decidits i bons minyons,
l’amistat ens ill.lusiona,

som així som MINAIRONS!!!

Som, som els minairons cantaires...



Dia 2, dilluns 20 de juliol

Arrenquem la setmana amb 
una remullada al riu!

Ja comença la setmana,
cap al riu ens en anem,

Ai, que freda que està l’aigua,
m’ha gelat tot lo cervell!

Per sentir-nos com a casa,
tot ho volem decorar.

Amb enginy i molta traça
la Farga quin goig que fa!
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Bon dia minairons! Arrenquem el segon dia de 
colònies amb una crònica molt complerta del 
XIRUC Marc Araujo. Endavant! “Avui el segon dia 
de colònies amb aquesta magnífica família. Ens 
hem retrobat per fer el gran viatge al riu amb la 
seva aigua congelada on ningú aguanta 10 segons, 
amb la cara d’horror al congelar-se saltant i veient 
les cares d’alegria al gaudir la companyia i els salts 
al riu. Després del magnífic matí ens hem posat 
a dinar i a descansar una estona per gaudir de 
les magnífiques activitats de la tarda amb el cant 
coral, els tallers, els esports i molta alegria i diversió. 
Inesperadament, està sent molt millor del que em 
pensava, les limitacions no estan tan malament, 
excepte no poder relacionar-me amb tota la resta 
de gent de la colònia.” Carai, quin dia més mogut! I 
mireu, en tenim dibuixos!

Carla Negre, CAPELINOS I CAPELINES

Jan Estiu, FARISTOLS I FARISTOLES



I a tu FARISTOL Àlex Molina, què t’ha semblat la 
sortida al riu? “Avui dia 20 al matí hem anat al riu. 
Cada grup ha sortit en temps diferents i ha anat a 
llocs diferents. Nosaltres, el grup 7, hem anat per un 
camí pel que no havíem anat mai, i hem arribat a 
un cap d’acampada on hem jugat a diferents jocs. 
Al acabar hem agafat un camí pel riu fins arribar on 
estava tothom. Allà hem fet de tot, des de descansar 
a l’herba fins saltar d’una roca al riu.”
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I a la tarda... rotem! El FARISTOL Pol Torrent ens ho 
explica! “Aquesta tarda hem fet diferents activitats. 
Alguns han començat fent cant coral, altres han 
fet tallers i d’altres han fet esports. A cant coral 
hem començat a aprendre les cançons que farem 
al concert de dissabte. A tallers ens hem dedicat 
a decorar la Farga i a esports hem fet alguns jocs 
divertits. Normalment aquestes activitats no les 
hauríem de fer a la tarda, sinó al matí, però com que 
hi havia possibilitat de pluja durant la tarda, hem 
decidit anar al riu al matí. 
Aquest any hem hagut d’anar rotant per fer les 
activitats, ja que amb el COVID-19 no podíem estar 
tots junts, així que han creat grups reduïts per evitar 
que el virus s’expandeixi en cas que algú el tingui.” 
Déu n’hi do, minairons! Heu fet de tot avui!

Roc Juanós, CAPELINOS I CAPELINES

Hugo Navarro, CAPELINOS I CAPELINES

Àlex Navarro, CAPELINOS I CAPELINES

Dia 2, dilluns 20 de juliol



Dia 2, dilluns 20 de juliol

Un raconet  ben dive rt it !
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Renoi, quins jocs! I n’hi ha de tota mena! Vinga 
minairons, a veure si els podeu resoldre!

Sopa de lletres
A veure si trobeu els noms de tots els grups! Els haureu 
de buscar per la revista.

Sopa de lletres
Aquí les pistes estan dibuixades!

Júlia Almenar, FARISTOLS I FARISTOLES

Guillem Mínguez, FARISTOLS I FARISTOLES
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Pessigolles
Jaume Barri

Res hi ha en el món que a mi m’agradi tant
com aquella sensació que sento

quan les teves mans
s’acostan a sota el meu braç

una sota cada braç
i els dits es belluguen com gotes de pluja.

Pessigolles!
Les escamparem pel món

Sembrarem les rialles pels camps
i les muntanyes.

Res hi ha en el món que a mi m’agradi tant
com aquella sensació que sento

quan les teves mans
s’acostan a sota el meu peu

una sota cada peu
i els dits es belluguen com gotes de pluja.

Pessigolles!
Les escamparem pel món

Sembrarem les rialles pels camps
i les muntanyes.

Res hi ha en el món que a mi m’agradi tant
com aquella sensació que sento

quan les teves mans
s’acostan a sota l’orella

una sota cada orella
i els dits es belluguen com gotes de pluja.

Pessigolles!
Les escamparem pel món

Sembrarem les rialles pels camps
i les muntanyes.

Mots encreuats
Aquí teniu les pistes!

1. L’avi de la família Coll que toca el corn
2. El “nen” més gran de les colònies
3. Serveix per il·luminar
4. Instrument popular a Can Fong
5. Objecte que en aquests últims mesos és molt 
comú i obligatori en alguns llocs
6. Cançó del grup Esquirols que sempre fa plorar

Dia 2, dilluns 20 de juliol



Dia 3, dimarts 21 de juliol

Prepareu-vos  pel  d ia més 
aquàt i c  d e la setmana!

Avui toca caminar, 
a les Ribes hem d’anar. 

Enfilem-nos pels camins, 
quines ganes de saltar! 

Com que no ens hem mullat prou 
hem anat a la piscina, 
i a la nit el pare vaca 

ens ha fet pixar de riure.
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Minairons, minairons! He vist una gentada que marxava 
de La Farga! Deuen ser els adoles que marxen de 
travessa i ja enfilen camí amunt. Mentre ells caminen 
d’aquí cap allà, el nivell A tampoc es queda curt, i és que 
avui hem fet una excursió cap a les Ribes. La LOTA Mar 
Reventós ens ho explica amb tota mena de detall. “Avui 
hem anat a caminar i hem caminat quatre o cinc hores 
fins que hem arribat a les Ribes, on hi havia dues roques 
per saltar! Molta gent ha saltat però l’aigua estava molt 
freda! Després de 30 minuts hem anat a dinar entrepans 
i síndria a un altre lloc.” I tant que ho està de freda, l’aigua 
del Freser! Però no aturat els minairons més valents, que 
han saltat des de molt amunt, com ens has dibuixat a 
continuació:

La també LOTA Maria Rosés, a part d’il·lustrar l’entorn 
per on hem caminat, ens comenta la seva versió 
d’aquesta excursió que tant ens agrada. “Avui hem anat 
a les Ribes. Pel camí hem parat al salt del grill i el següent 
riu és el Freser entre el camí. Ha fet molta calor! I sempre 
sempre sempre paràvem al sol!” És que hem d’aprofitar 
aquest bon temps que ens està fent aquí dalt, no hi ha 
res millor que el sol del Ripollès! També dius que hem 
passat pel salt del grill? Pels que no conegueu aquest 
lloc tan fantàstic, mireu els dibuixos que han fet els 
XANCLETS Pau Rafat i el Carles Casull, és com veure’n 
una fotografia.

Maria Rosés, LOTS I LOTES

Mar Reventós, LOTS I LOTES Pau Rafat, XANCLETS I XANCLETES



Vinga, no parem! Quan tornin els adoles de la travessa 
tindrem un munt d’anècdotes per explicar-los. La LOTA 
Mar Fernández ens explica què hem fet després de 
dinar. “A la tarda hem anat a la piscina, l’aigua era molt 
freda! Llàstima que s’ha posat a ploure... Ens ho hem 
passat molt bé!”
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Carles Gasull, XANCLETS I XANCLETES

Pol Estiu, XANCLETS I XANCLETES

Mar Fernàndez, LOTS I LOTES

Emma Torrent, XANCLETS I XANCLETES

Dia 3, dimarts 21 de juliol

Quin dia més aquàtic! Riu, piscina i pluja. Potser aquesta 
nit algú es mullarà una mica més, ja que farem una 
vetllada de jocs on els minairons novells seràn els 
protagonistes. La LOTA Laia Rosaura ens explica quins 
jocs hem fet. “Després de sopar hem anat al Taller Gran. 
Allà hem fet jocs molt divertits. Primer hem jugat al joc 
del Pare Vaca, que consisteix en que dues persones se’n 
van de la sala i després entra un sol. Li expliquen que hi 
ha un Pare Vaca (tot i que en realitat no n’hi ha), i li diuen 
que tothom farà Muuu!!! tres vegades, i que ell haurà 
d’endevinar qui és. Quan ja hem fet Muuu!! per tercera 
vegada, ell dirà qui creu que és el Pare Vaca i tothom li 
dirà que sí. Després fan el mateix però ara, el Pare Vaca 
és el nen/a que ha entrat abans. Fan entrar a l’altre nen/a 
i li diuen el mateix que abans. Llavors, tothom fa Muuu!!! 
dues vegades però, a la tercera, deixen al Pare Vaca sol. 
Va fer molta gràcia. També vam jugar dos jocs més, 
també molt divertits.”
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Per acabar el dia, us animem a fer els mots encreuats 
que ens han preparat els LOTS el Bernat Santamaria, 
sobre la vetllada, i el Sergi Barón, sobre l’excursió,

Mots encreuats
Temàtica: vetllada
1. Activitats per divertir-nos en grup
2. Clavaré les meves ___, creixent de cara al cel
3. Allò fet amb propòsit de riure
4. Adjectiu atribuït a passar-s’ho bé
5. Fem πnya

Max Muros, XANCLETS I XANCLETES

Martina Leciñena, XANCLETS I XANCLETES

Temàtica: excursió
1. Lloc on anem d’excursió
2. Objecte imprescindible
3. Àpat
4. Allò que mengem
5. Lloc on ens banyem
6. Lloc on ens banyem a la Farga

Dia 3, dimarts 21 de juliol



Espec ial  Travessa
Anàvem de travessa
xino-xano fent camí,

i ens va costar déu i ajuda
arribar fins al cim.

Baixant se’ns va acabar l’aigua
i mig grup va embogir,
Però a l’arribar a Serrat

Moltes síndries vam cruspir!
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Que comença la travessa! Adoles, ho teniu tot llest? 
Comencem amb la crònica de la PIQUETA Sònia 
Vico, que repassa com ha anat el dia! “Avui ens 
hem aixecat  molt d’hora per acabar de preparar 
la motxilla de travessa. Hem preparat el menjar i 
l’hem guardat a la motxilla. Aquest any, com només 
anem dos dies, no hem agafat tant de menjar com 
altres anys. Quan ja ho hem tingut tot preparat, 
hem marxat de la Farga cap a Coma de Vaca.
Hem fet una petita parada al Salt del Grill i d’allà, ja 
no hem tornat a parar fins la Font de les Marrades. 
Al arribar allà, hem omplert cantimplores, carregat 
energies i hem tornat a caminar fins a arribar a 
Coma de Vaca. Al arribar hem muntat les tendes, i 
hem posat les coses dintre.
Al cap d’una estona s’ha posat a ploure i jo, i més 
persones, ens hem ficat en una tenda. He fet fotos 
i després hem sopat tots junts. Després hem estat 
explicant acudits i cantant, i al final hem anat a 
dormir.” Apa! Quina caminada! I a tu, PIQUETA Cel 
Viola, com has viscut el primer dia de travessa? “Vam 
matinar molt, ens vam vestir i vam anar a esmorzar. 
Després d’esmorzar, vam anar a acabar d’enllestir 

el que ens faltava per la travessa, portàvem: el sac, 
l’esterilla, la roba, el menjar, l’aigua...Ja ho teníem 
tot apunt per pesar les motxilles i començar aquesta 
aventura. A mi em pesava molt la motxilla i pensava 
que no arribaria fins al final, però amb històries, 
anècdotes i endevinalles se’ns va fer el recorregut 
molt més fàcil. També de tant en tant paràvem a 
beure aigua i a menjar una mica. 
Quan vam arribar als peus del Balandrau, on havíem 
de passar la nit, ens vam asseure a l’herba al costat 
d’unes vaques a menjar, i tot seguit vam anar a 
muntar les tendes i a deixar les motxilles a dins. 
Després uns quants vam anar al refugi a omplir les 
cantimplores i quan vam arribar els de més estaven 
jugant a l’assassí i ens hi vam unir. Al acabar es va 
posar a ploure molt fort i ens vam haver de estar 
durant un rato a les tendes. Quan per fi vam poder 
sortir, ja s’estava fent tard i vam sopar tots junts fent 
una rotllana, i com que el meu ou va aguantar sencer 
fins a l’hora de sopar me’l vaig poder fregir. Més tard 
va començar a fer molt fred, ens vam tapar i vam 
acabar el dia fent una vetllada d’acudits i cançons.”. 
Carai, ha de ser ben difícil, això de carregar un ou 
cru durant un dia sencer de travessa!



I ara, la PIQUETA Andrea Suverza ens explica com 
ha estat el seu primer dia de travessa, “Avui 21 
de juliol, primer dia de travessa amb els adoles, 
quina emoció! Moltes hores per davant per poder 
conèixer els meus companys. La primera hora ha 
estat tranquil·la, doncs encara hem pogut parlar 
amb la gent sense gastar molta energia i cansar-
nos. Una de les coses més difícils de la travessa és 
saber com gestionar-ho tot, des del menjar i l’aigua 
fins l’energia, ja que són moltes hores amb molta 
pujada. Després de la parada per recarregar aigua 
tot s’ha fet més difícil. M’he allunyat de les converses 
per poder gestionar-me millor. La gent ha deixat de 
parlar poc a poc pel cansament, i tot s’ha fet més 
pesat.” Vinga, un últim esforç! Que ja gairebé hi sou! 
El PIQUET Sebastien Dolivet està molt emocionat 
per marxar de travessa! Així ens ho explica, “Avui és 
un dia especial: marxem caminant cap a Coma de 
Vaca! Serà una travessa de només dos dies, però 
intensa! Arribar a Coma de Vaca ha estat increïble, 
una meravella!”. Ja ho pots ben dir! Els paratges de 
la nostra vall són un veritable tresor.
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I ara la PIQUETA Laia Camps ens explica com ha 
anat la pujada fins a Coma de Vaca. Endavant! 
“Després d’una bona estona caminant hem fet una 
petita pausa a la Font de les Marrades. Hem pogut 
omplir aigües, descansar una mica i menjar alguna 
peça de fruita. Al reprendre el camí ja començava a 
fer molta calor, la pujada era molt forta i semblava 
que no s’acabava mai. A mesura que anava passant 
l’estona, els ànims disminuïen clarament, així 
que hem començat a jugar als enigmes per així 
distreure’ns; així la pujada ha estat més amena. 
Al cap d’una estona hem fet una parada breu per 
esperar les persones que havien quedat enrere. En 
aquest moment, una dona que baixava de fer el cim 
ens ha dit que en mitja horeta ja arribaríem al refugi 
de Coma de Vaca, cosa que ens ha ajudat molt a 
motivar-nos per seguir. Li hem donat les gràcies 
i hem seguit caminant fins que, evidentment, al 
cap de mitja hora hem arribat al camp on hem 
acampat. Estem tots molt contents i, a més, el lloc 
és preciós! Un camp immens ple de vaques que ens 
fan companyia.”. 



Espec ial  Travessa

- 17 -

I com ha seguit la tarda, PIQUET Lucas Guerra? “Ja 
feia una estona que havíem arribat, estàvem jugant 
tots junts al llop i, de cop i volta veiem un núvol 
gegant. Ens hem espantat una mica, però res de 
l’altre món. Aquest núvol s’ha anat posant a sobre 
nostre, i ha començat a ploure de menys a més. 
Hem seguit la consigna que ens havien donat els 
monitors per si es posava a ploure, que era ficar-se 
dins la tenda (amb una mica de trampes...). Hem 
estat allà, amb una mica de por perquè s’havia 
posat a pedregar. Hi hem estat una mitja hora, però 
amb menjar que és lo important.”
I ja per acabar amb les cròniques del primer dia de 
travessa, el PIQUET Bernat Falcón ens en fa una 
reflexió, “Després de tant de temps tancat a la ciutat, 
sortir a fer una travessa ha estat un privilegi. Per 
molt que ens llevessin a les sis del matí, tots teníem 
moltes ganes. El primer dia ha estat força dur. La 
calor ens feia anar molt més lents. A més, a alguns 
ens faltava aigua. Però tot i aquests reptes, ho hem 
aconseguit! Arribar i descansar ha estat una de les 
millors parts del dia. Seguidament, ens ha pedregat 
i al meu company i a mi, quasi se’ns inunda la tenda! 
Tot i això hem dormit com uns troncs.”. Carai, quina 
tempesta! Devíeu estar força cansats, doncs! Vinga 
recupereu forces, que demà feu cim!

Bon dia adoles! Preparats per el segon dia de 
travessa? Comencem amb la crònica del SÀRRIO 
Gerard Barón! “Després d’una gran nit els monitors 
han vingut a despertar-nos. Ens han dit que ens 
abriguéssim perquè fora feia molt fred. Un cop 
vestits, ens hem fet les motxilles i hem estes els 
toldos de les tendes per no guardar-los molls.
Al final no s’han pogut assecar gaire bé, però havíem 
de començar a caminar.” Doncs vinga, posem-nos 
les botes! Però abans, cal que fem un bon esmorzar! 
El SÀRRIO Joel Sisó ens ho explica! “Després d’haver 
menjat un bon tall de meló, un grup d’adoles ha 
agafat un bon grapat de cantimplores i les ha anat a 
omplir al refugi, mentre d’altres han complementat 
el meló amb entrepans o altres fruites. D’altres 
han fet una última mirada pel prat i han acabat les 
últimes converses amb els companys.
També hi ha hagut controvèrsia amb el tema de les 
samarretes de màniga llarga, però al final tots hem 
fet el que hem volgut. Al final, quan hem tornat 
amb les cantimplores plenes, hem emprengut el 
camí cap al cim.” Ara sí, comencem a enfilar-nos cap 
al cim! 
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El SÀRRIO Nil Viola ens relata com ha anat i aprofita 
el missatge per fer una petita reflexió.
“Avui hem fet cim! Balandrau!
Tot i ser un grup molt nombrós el ritme ha estat 
lleuger i s’ha fet molta pinya, tant a la pujada com a 
l’estona que hi hem estat.
Per molts és l’última travessa, així que és d’agrair 
el suport, la confiança i la motivació que ha estat 
aportada al grup constantment, cosa que fa 
l’experiència molt més bonica i prospera.
L’arribada al Coll ha estat probablement la part més 
complicada i difícil de la pujada. La pendent era 
molt pronunciada i la calor era agressiva, així que 
com he comentat abans estic orgullós i content de 
que el grup hagi estat unit en tot moment.
Moltes gràcies de tot cor!”.

Seguim amb la crònica del SÀRRIO Martí Oliver, 
que ens explica amb tota mena de detalls com ha 
estat la tornada fins la Farga, “Després de cantar 
l’himne dels Minairons Cantaires i descansar una 
estona hem començat a baixar.
L’inici del descens ha estat dur, ja que la pendent era 
considerable i amb el pes de les motxilles els genolls 
se’ns han carregat ràpidament. Hem caminat uns 40 
minuts per la carena i llavors ens hem endinsat en 
un bosc de pi roig, on hem caminat dues horetes. 
A la majoria dels Adoles se’ns ha acabat l’aigua al 
cim i durant tota la baixada no hi ha hagut cap font, 
provocant que algun Adole no es trobés del tot bé, 
degut a la calor i l’esforç físic.
A l’arribar a Serrat, el Francesc i el Genís ens han 
sorprès amb unes síndries. Hem descansat uns 30 
minuts i en Genís ha carregat les nostres motxilles 
al seu remolc.
Els últims Km fins a La Farga els hem fet sense 
motxilles i ens ha permès arribar molt més ràpid.” 
No hi ha res com un bon tall de síndria per recuperar 
les forces! 

Gràcies a tu! I ara, el SÀRRIO Ignasi Gonzàlez ens 
explica com ha estat fer el cim del Balandrau, “Ja 
després de dos dies de caminada hem arribat al 
cim. Molts dels adoles s’han quedat a prop de la 
creu menys alguns que han volgut anar a investigar 
el cim o a contemplar les vistes des d’altres llocs.
A dalt hem pogut veure una maqueta amb els 
desnivells de les muntanyes més properes, en 
aquesta, sota hi havia un compartiment on es 
podien guardar coses, encara que havies d’anar amb 
compte, ja que el vent s’ho podia endur. Aquí hem 
trobat una carta dedicada a nosaltres felicitant-nos.
Hem descansat una bona estona i abans de tornar 
a baixar hem cantat i felicitat a la Marta, ja que 
ha sigut el seu aniversari.” Quina celebració més 
especial!

I ara ja sí, per acabar amb aquest especial travessa, 
el PIQUET Joan Rius ens fa arribar un comiat molt 
especial. 

Com a la meva última travessa, ha estat molt 
emotiva. En tots els anys que he estat aquí he 
anat sentint diverses emocions, però aquest 
últim any ha estat diferent ja que en un únic dia 
caminant he aconseguit reviure viatges fets en el 
passat amb persones diferents però amb moltes 
característiques en comú. M’agradaria dir a tots 
els minairons i minairones que llegeixin això que 
aprofitin tots i cadascun dels segons que estiguin 
aquí ja que el temps passa molt ràpid i jo, en un 
obrir i tancar d’ulls, he passat els millors últims 8 
estius.
Molts records a tots,
Joan Rius



Dia 4, dimecres 22 de juliol

Tots  a punt pel 
retrobament. . .

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.
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Ja són aquí, ja han arribat… Els adoles!!! Però abans 
d’anar-los a rebre, toca saber què ha fet el nivell A durant 
tot el dia. 
La TOVALLONA Glòria Goicoechea ens en fa un breu 
resum amb el més destacat: “Avui hem fet moltes coses, 
cant coral, jocs, tallers, etc. Però el que més m’ha agradat 
han estat els jocs d’aigua. Ha fet molta calor i ens hem 
mullat molt. A la tarda, han arribat els Adoles molt 
cansats de la travessa i a la nit hem fet una vetllada molt 
xula on hem cantat i ballat moltes cançons”. Mentrestant, 
més TOVALLONS que hi volen dir la seva! L’Elisa Llanes 
ens dibuixa la sessió d’avui de Cant Coral:

Però això no és tot, el TOVALLÓ Bernat Rafat ens explica 
què ha fet durant l’hora de la migdiada, i ho acompanya 
amb un dibuix:  “Avui al migdia hem anat amb el Francesc 
a collir ortigues per fer una truita d’ortigues”. 

Un altre TOVALLÓ que ens explica els jocs divertidíssims 
d’avui… Miquel Vilalta, endavant: “Avui hem esmorzat 
pa amb Nutella. Després hem jugat a jocs d’aigua amb el 
grup 4, un ha estat el joc del cementiri i hem petat molts 
globus. A la tarda hem jugat al joc del “PETAGLOBUS”. 
Depèn de la música que sonés, havies de córrer o saltar 
de diferents maneres.” 
Quants globus doncs, avui! De fet, el també TOVALLÓ Iu 
Viola n’ha fet un dibuix. 

Elisa Llanes, TOVALLONS I TOVALLONES Iu Viola, TOVALLONS I TOVALLONES

Bernat Rafat, TOVALLONS I TOVALLONES



I mentrestant els adolescents, què feien? La SÀRRIA 
Ariadna Sànchez ens narra el retrobament: “Abans 
d’arribar a La Farga, tots i totes teníem moltes ganes de 
veure a tot el nivell A, ja que portàvem dos dies sense 
veure’ls. A l’arribar, tots els adolescents ens hem assegut 
al costat del rocòdrom i hem vist als nens i nenes del 
nivell A venint des de la piscina. Aquest any no ha estat 
una benvinguda com la dels altres anys, ja que hem 
hagut de mantenir les distàncies per el tema covid-19. 
Però a l’arribar, els del nivell A ens han cantat una cançó 
de benvinguda. El nivell B ha fet al mateix. Al final hem 
ballat amb alguns nens des de la distància i cap a la 
piscina!” Que emocionant! La SÀRRIA Berta Domènech 
ens acaba d’explicar la tarda: “Després d’arribar a La Farga 
amb tota la pudor, hem anat a la piscina. La majoria ens 
hem banyat, tot i que no ha fet gaire sol i l’aigua estava 
bastant freda. Després de banyar-nos, ens han començat 
a cridar per habitacions per anar-nos a dutxar i mentre 
uns es dutxaven, els altres hem decidit anar a jugar un 
partit de bàsquet i “fer una mica d’esport”, ja que no hem 
caminat gens ni mica i no estàvem prou cansats! Quan 
ja hem fet bona oloreta, ens hem desfet la motxilla i 
hem ordenat una mica les habitacions. Un cop fet això, 
a sopar!” 
Per anar obrint la gana, la TOVALLONA Gisela Juanós 
ens porta un joc; a veure qui troba les 7 diferències! 
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I després, vetllada. Ens ho expliquen dues SÀRRIES més, 
comença la Raquel Rio: “A la nit hem fet una vetllada. 
Els adoles i nivell A ens hem assegut en rotllana davant 
de La Farga. Ha estat una nit molt tranquil·la, ja que 
hem cantat moltes cançons calmades i sense gaire 
moviment. Aquesta nit m’he sentit molt a gust i relaxada 
després d’haver fet la travessa. A part d’això, també 
m’he sentit molt acompanyada per la resta d’adoles, ja 
que s’ha respirat molta calma en l’ambient. Crec que ha 
sigut una de les meves nits preferides.” I la Sara Torres 
li agafa el relleu i finalitza aquest dia tan xulo:  “Un cop 
finalitzada la vetllada els adoles hem anat a Can Fong 
a fer una dinàmica. La dinàmica ha consistit en escriure 
en un post-it alguna cosa que volguessis agrair a la resta 
d’adoles o a la natura i després enganxar-ho a la paret 
sobre un mural amb una muntanya dibuixada. Després 
d’aquesta dinàmica, ens hem posat el pijama i hem 
marxat a dormir.”

I per acabar d’arrodonir el dia, el TOVALLÓ Pablo 
Guerra ens proposa recordar una de les cançons més 
emblemàtiques de cant coral: 

Gisela Juanós, TOVALLONS I TOVALLONES

Dia 4, dimecres 22 de juliol

Han d’estar tots ben cansats, amb tanta travessa i tants 
globus! Bona nit, Minairons.

DO-RE-MI

Do, el més gran dels talents

Re, és el contrari de tot

Mi, sóc jo si no us sap greu

Fa, és molt lluny en anglès

Sol, ardent esfera és

La, és nota de bon to

Si, afirma aquell qui ho diu

I altre cop tornem al Do (oh-oh-oh)

Les set notes aprenem

I així podem cantar bé



Dia 5, dijous 23 de juliol

Avui  una m ica de pluja i 
molts  jocs !

Quin matí més culinari,
hem hagut de ser cambrers,

hem fet llapis pastanaga
i moltíssims més tallers.

Ai, que ens agafa la pluja
però això no ens aturarà,
travessa màgica i símbols

mai no parem de jugar.
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Amunt, minairons! Els dies a La Farga passen volant i ja 
ens hem plantat a dijous. Tenim un dia per endavant 
carregat de sorpreses, així que comencem. Després d’un 
bon esmorzar, fem el ja famós matí rotatiu. La FARISTOLA 
Txell Clusellas ens narra quin esport ha fet. “Avui, dia 
23 de juliol, hem fet de cambrers. Hem hagut de fer un 
circuit que constava a transportar en una palangana 
girada una pilota petita i una baqueta. En el circuit hi 
havia un banc, que havies de passar de peu per sobre, 
uns cavallets, que havies de creuar pel forat, un altre 
banc, però aquest havies de passar-lo amb les cames 
obertes, uns cons, per fer una ziga-zaga, uns xurros, 
per saltar-los, i per acabar una corda per fer el «limbo». 
Després de tot això hem estat jugant a saltar a la corda 
tots junts.”

Com pronosticava el nostre home del temps particular, 
el CAPELÍ Hugo Navarro,  a la tarda ha caigut un xàfec. 
Però com diu la corranda, això no atura els minairons. Així 
doncs, havent dinat hem jugat tots plegats a la Travessa 
Màgica. Connectem amb els nostres corresponsals al 
taller gran. Endavant, FARISTOL Àlex Molina! “Avui hem 
fet un joc que es diu «Travessa Màgica» al taller gran, ja 
que estava plovent. El joc consisteix en el següent: en un 
cartell que han preparat els monitors hi havia dues

Júlia Almenar, FARISTOLS I FARISTOLES

Hugo Navarro, CAPELINS I CAPELINES



coses semblants a cada fila (gat i gos, per exemple). 
Els minairons hem apostat entre la victòria del gat (1), 
empat (X) o la victòria del gos (2). Per representar cada 
categoria han sortit 2, 3, 4 o 5 minairons com a voluntaris 
i han fet proves com portar un ou amb una cullera, 
buscar tres caramels entre farina, ajupir-se i aixecar-se 
bevent aigua d’un porró i moltes més!”. 
Seguim amb la crònica del també FARISTOL Guillem 
Mínguez, “A la travessa màgica hi havia dues paraules 
per cada ronda i cada paraula representava un equip. 
Cadascú ha posat quin equip creia que guanyaria el 
duel. En cada duel s’havien d’oferir voluntaris que 
representaven un equip. Entre tots feien proves i la 
persona que havia apostat per l’equip guanyador 
s’emportava un punt. Al final havies d’intentar encertar-
les totes.”
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Aprofitant que ha parat de ploure, sortim a prendre l’aire 
i juguem al clàssic joc de la bandera. A veure qui l’amaga 
millor, l’equip blau o el rosa. Mireu, mireu com ho ha 
il·lustrat la CAPELINA Sara Sisó.

Carla Negre, CAPELINS I CAPELINES

Silvia Caballero, CAPELINS I CAPELINES

Jan Estiu, FARISTOLS I FARISTOLES

Què juganers que esteu avui, minairons! Com que us 
va la marxa, rematem el dia amb un joc de nit, “El joc 
dels símbols”. Així ens ho conta el FARISTOL Pol Torrent: 
“Dijous a la nit hem jugat al joc dels codis. Teníem la 
nostra base amb un codi de fletxes, estrelles, rodones, 
quadrats, llunes i altres símbols de diferents colors. Les 
altres bases tenien codis similars. El joc ha consistit a què 
ens hem hagut d’infiltrar a les bases dels altres grups i 
si ens pillaven fèiem un pedra-paper-tisora gegant. Si 
guanyàvem podíem continuar, si no guanyàvem havíem 
de tornar a la nostra base. Quan entràvem a una base 
no ens podien pillar i teníem 10 segons per memoritzar 
els màxims símbols possibles. Llavors havíem de tornar 
a la nostra base i dir-li al monitor que tenia el paper de 
l’equip tots els símbols que recordàvem i la seva posició, 
ja que estaven en una graella. Ha estat un joc molt guai 
que no havíem fet mai!”. 

Sara Sisó, CAPELINS I CAPELINES

Dia 5, dijous 23 de juliol



Dia 5, dijous 23 de juliol

Sabeu qui també ha gaudit molt del joc de nit? El CAPELÍ 
Àlex Navarro. Escolteu, escolteu: “Avui hem fet un joc de 
nit molt divertit, hem jugat al joc dels símbols. Teníem 
10 segons per memoritzar un full amb uns símbols. Els 
monitors il·luminaven la caixa on estaven els fulls i clar, 
s’havien de defensar. Si pillaves algú, feies un pedra-
paper-tisora gegant. Hi havia una base marcada amb 
una corda i si entraves a la base, ja no et podien pillar.”

Quines ganes de jugar llegint les vostres anècdotes! 
Encara en llegiríem una més. A veure com l’ha viscut la 
FARISTOLA Clara Rosaura. “Avui dia 23 a la nit hem fet 
un joc molt divertit de memòria. L’activitat ha consistit a 
dividir-nos en grups de convivència (1, 2, 3...) i cadascun 
ha format un equip. Cada grup tenia una base i en 
cadascuna hi havia una capsa amb un codi de formes 
geomètriques (quadrats, estrelles, llunes, fletxes, etc.) 
rodejada per un perímetre. La missió de cada equip 
era passar el perímetre de les bases enemigues i en 10 
segons recordar tots els símbols que poguessis. Quan 
ja havia passat el marge de temps, havies de tornar a la 
teva base a apuntar el que recordaves. Guanyava el joc 
qui aconseguia tenir més codis enemics. Fins aquí bé, 
però tu podies protegir la teva base pillant a la gent i 
fent un pedra-paper-tisora es decidia si l’atacant podia 
seguir fins a arribar a la base, on tenia immunitat i no se’l 
podia pillar, o tu guanyaves i se n’havia d’anar.”
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Lola Balcells, FARISTOLS I FARISTOLESRoc Juanós, CAPELINS I CAPELINES

Quin munt de coses que hem fet avui! Per recapitular 
aquestes mil i una activitats, llegim atentament el resum 
del dia que ha fet el FARISTOL Arnau Delgado. “Avui al 
matí després d’esmorzar hem fet el matí rotatiu i el nostre 
grup ha començat per serveis i hem hagut d’escombrar 
tota la casa. Després de fer serveis hem anat a fer esports 
i hem jugat a un joc que era com una cursa d’obstacles i 
l’equip que arribava abans guanyava. Quan hem acabat 
el joc hem anat a fer cant coral per acabar d’aprendre’ns 
les cançons pel concert. Després hem fet tallers i quan ja 
portàvem una estona s’ha posat a ploure i ho hem hagut 
de recollir tot i entrar-ho al taller gran.”

més anècdotes !



Coses de l’idioma 

La Trinca

Vaja un embolic, jo t’ho dic,
coses de l’idioma;

un senyor petit i eixerit
de Santa Coloma

vol anar a Madrid decidit:
s’ha de viatjar.

Però el pobre home
fa temps que ha perdut

el costum de parlar en castellà.

Si vol dir que el cotxe li fa figa,
ha de dir que el cotxe “le hace higo”.

I si li fa un pet com una gla,
“hace un pedo como una bellota,

señor, eso rai “.
Com que l’home és un somia truites,
senyors meus, és un “sueña tortillas”.

Ell es pensa que és bufar i fer ampolles.
I se’n diu: “soplar y hacer botellas,

señor, eso rai”.

Vaja un embolic, jo t’ho dic,
coses de l’idioma.

Talment hi ha per llogar-hi cadires,
vull dir que “hay para alquilar sillas”.

El pobre home treu foc pels queixals,
i és que “saca fuego por las muelas,

señor, eso rai”.
S’ho rumia i pensa: ull viu!

que en castellà se’n diu: “¡ojo vivo! “
i per fi se’n va a escampar la boira,

vull dir que se’n va a “esparcir la niebla,
señor, eso rai”.

Vaja un embolic, jo t’ho dic,
coses de l’idioma.

I com veieu, no hi ha res en català
que no es pugui traduir al castellà. Olé!

Dia 5, dijous 23 de juliol

Per anar entrenant els ditets treballadors per les properes 
colònies, us proposem un dels tallers estrella que van fer 
els XANCLETS I XANCLETES i els CAPELINS I CAPELINES. 
Aneu preparant el material!

Llapis pastanaga
Material necessari
~ Un llapis de fusta de color

~ Paper de diari

~ Cordill de ràfia o cordill de colors

~ Cola blanca

~ Pinzells i tisores

~ Pintura de colors

Procediment
1. Enganxeu trossos de ràfia a la “cua” del llapis.

2. Envolteu el llapis amb paper de diari i cola blanca.

3. Feu boles de paper de diari i enganxeu-les amb 

cola blanca, modelant la forma segons la verdura que 

vulgueu fer. Cal posar força cola blanca, i anar posant 

tires de paper de diari a sobre per tal que les boles 

quedin ben enganxades.

4. Quan ja tingui la forma desitjada feu una última capa 

de paper de diari llis.

5. Pinteu la verdura amb els colors corresponents o els 

que més us agradin.
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Dia 6, divendres 24 de juliol

Una g imcana ben dolça!

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

Per tancar aquest gran dia
amb espelmes soparem,
entre bromes i havaneres
amb l’avió ens enlairem.
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Bon dia Minairons! Preparats pel divendres? Perquè ve 
carregat de sorpreses!
La BARRIOLA Marina Muñoz comença a explicar-nos 
com ha començat el dia de la gran gimcana. “Avui al matí 
hem fet la gimcana guarra, una de les activitats mítiques 
de Neret. Ens hem dividit en vuit grups. El meu grup 
hem començat per Fustanyà i després hem continuat el 
circuit. De camí a la prova ens hem trobat a un cérvol, 
ha sigut impressionant! Aquest any la gimcana ha sigut 
sobre el cacau i a totes les proves ens embrutàvem amb 
xocolata, ha sigut una gimcana dolça! A cada prova hem 
fet diferents activitats, desde dir un embarbussament 
amb nesquik a la boca fins a hidratar a una altre persona 
amb nata i nocilla. El nostre grup ha sigut el primer 
en completar-la sencera. El millor moment ha estat 
sense dubte l’arribada a la Farga tots bruts, ens hem 
posat directament a la dutxa! Poca estona després ja 
estavem tots i totes ben nets.” Quanta xocolata! i fins i 
tot hem vist un cèrvol! El CANTIMPLOR Martí Miralles 
ens ha il·lustrat aquesta troballa: “Avui al matí de camí 
a Fustanyà, un poble petitó i molt maco de prop de La 
Farga, hem vist un cérvol jove. Tenia les banyes petites i 
ens mirava atentament.”
A més a més, els CANTIMPLORS Yago Tristante i Otto 
Grau ens repten a trobar els sis llocs on trobem les 
proves de la gimcana… LES PROVES DE LA GIMCANA

Otto Grau i Yago Tristante, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

Martí Miralles, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES



Però no només hem estat fent la gimcana, oi? La 
CARMANYOLA Laia Clusellas té una altra anècdota per 
nosaltres: “Ens hem despertat més d’hora de l’habitual 
perquè és el sant de la Cristina (una monitora) i teniem 
decidit fer-li una sorpresa. Tot havia estat organitzat la 
tarda abans amb l’ajuda dels monis. Aquest matí doncs, 
ens hem despertat aviat i hem anat tots cap a Can Fong, 
ens hem posat en rotllana a esperar que la Cristina es 
despertés per cantar-li una cançó i així felicitar-la. S’ha 
emportat una gran sorpresa a primera hora del matí! Tot 
i estar cansats ens ho hem passat molt bé i ha estat molt 
bonic.”
I a la tarda, les ja conegudes rotacions! Però hi havia 
altres plans... Com ha anat això BARRIOLA Llum Martí? 
“A la tarda hem intentat anar al riu però a mig camí s’ha 
posat a ploure. Hem tornat a la Farga per aixoplugar-nos. 
Com que estava plovent hem fet tarda rotativa, canviant 
els esports per olla barrejada, també hem fet tallers, cant 
coral i serveis”. I la Gabriela Lasalle, una altra BARRIOLA, 
ens explica una mica més sobre les activitats d’avui: 
“El meu grup ha començat preparant l’olla barrejada, 
és a dir, l’actuació de la següent nit. Després hem anat 
a fer Cant Coral. Hem practicat les dues cançons que 
cantarem, també la propera nit. Més tard hem fet tallers 
al menjador. A nosaltres ens ha tocat fer llibretes. Hem 
fet la portada amb cartró i després hi hem posat els 
fulls. Per últim l’hem decorat. Per acabar la tarda hem 
tingut una altra estona per preparar l’actuació de l’olla 
barrejada.” Una tarda plena d’activitats! 
Però els adoles també han fet tallers, i la CARMANYOLA 
Marta Lara ens comparteix els passos que han seguit: 
“Els adoles a tallers hem fet una llibreta amb cartrons. 
A l’hora de cosir les tapes, vam utilitzar una tècnica 
japonesa. Aquí us deixo pas a pas el cosit.”
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Però el dia no acaba aquí, i és que avui hem tingut un 
sopar molt especial.
La CANTIMPLORA Bruna Sala ens en fa cinc cèntims: 
“Aquesta nit a l’hora de sopar no ha sigut normal, enlloc 
de fer servir llums artificials hem encès espelmes i hem 
posat música. De sopar hi havia macarrons, botifarra 
amb amanida i de postres hi havia fruita; prunes, plàtan 
o nectarina. Estava molt bo (sobretot els macarrons), 
hi havia com 20 plates.” Això pinta bé! Voleu veure-ho? 
Tenim uns quants dibuixos perquè us en feu una idea, 
de la ma del BARRIOL Guillem Rafat i la CANTIMPLORA 
Mariona Saba:

Guillem Rafat, BARRIOLS I BARRIOLES

Mariona Saba, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

Marta Lara, CARMANYOLS I CARMANYOLES

Dia 6, divendres 24 de juliol
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Fins i tot tenim uns passatemps sobre el sopar, gràcies 
BARRIOLA Cora Grau i CANTIMPLOR Ferran Muñoz!

Paraules a trobar: llum, menjador, silenci, escalfor, 
amanida, música, espelma, gel i mascareta.

Per acabar aquest dia tan mogut hem preparat una 
vetllada ben completa. Ens ho explica la CARMANYOLA 
Helena Vàzquez. “Cap a les 22:30 de la nit hem anat tots 
a la capella, hem segut en rotllana i hem felicitat a dos 
nens ja que era el seu aniversari. Després hem cantat 
algunes cançons i hem fet uns jocs de novatades pels 
més petits. En un joc, els nens simulaven que estaven en 
un avió; en un altre, un monitor tapat amb una manta 
feia veure que era un ase. Quan el nivell A ha anat a 
dormir, els adoles hem baixat a Can Fong i hem jugat 
al “zip zap”. Quan t’equivocaves t’eliminaven, ha sigut 
divertit i entretingut.”

Ferran Muñoz, CANTIMPLORS I CANTIMPLORESCora Grau, BARRIOLS I BARRIOLES

Lluc Gríful, CARMANYOLS I CARMANYOLES

 I el també CARMANYOL Lluc Gríful ens dóna el seu punt 
de vista dels jocs de la nit: “Avui hem fet una vetllada 
que ha coïncidit amb l’aniversari de dos minairons ben 
eixerits. Primer els hem felicitat i després hem cantat 
cançons típiques de Neret. Els monitors han tocat la 
guitarra i l’Oriol, el Martí i jo hem tocat l’ukelele per 
impressionar (no ha funcionat… o sí). També hem fet 
jocs de broma, com el joc del burro, que consisteix en 
fer creure a un infant que està muntat sobre un ase. I el 
joc de l’avió, en el que es fa una simulació d’un aterratge 
forçós, amb algun drap moll pel mig”. 

1. És pasta i és cilíndric (plural)
2. Està feta de fusta i té potes (plural)
3. Quan tothom se’n va a dormir és de…
4. Tenim molta… molta…
5. Un àpat a les 20:30h

Dia 6, divendres 24 de juliol



Com podeu veure hem tingut una vetllada plena de 
jocs, la CANTIMPLORA Marina Martí i la BARRIOLA Luca 
De Palma ens els mostren: “Aquesta nit hem fet una 
vetllada de cançons, però també hem fet el joc de l’avió. 
Sobre un banc, un adole ha fet veure que anava en avió 
i darrere seu el seguia un minairó nou. Al aixecar-se, una 
monitora li ha posat una baieta humit al cul.” 
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“Oriol, Llinàs i Anne, Martí, Joan Rius i Nil, a tots us acomiadem però això no s’acaba aquí” 

Luca De Palma, BARRIOLS I BARRIOLES

Marina Martí, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES

I per anar a dormir, i com que ja es nota que això s’acaba, 
la CARMANYOLA Xènia Bosch ens parla de despedides: 
“Hem tingut un inconvenient molt trist, els germans 
Torres han hagut de marxar abans d’hora. Ha sigut un 
comiat molt trist, després de dir unes paraules i cantar 
unes cançons, a la Sara i el Dani se’ls ha emportat el 
seu pare. No obstant, no ens hem oblidat d’ells, més 
tard a l’hora de tallers jo mateixa els hi he acabat les 
seves llibretes. Nois, sense vosaltres aquest fi de la mitja 
quinzena no serà el mateix, però us tenim molt presents.” 

Quina llàstima! Però aquest any hi ha més Minairons a 
qui hem de despedir, oi CARMANYOL Martí Vàzquez?

Dia 6, divendres 24 de juliol



Dia 7, dissabte 25 de juliol

Llums, càmera i  acc ió:  el 
d ia de l ’espectacle

Netegem-nos bé la cara
una foto ens farem,
i pujem a l’escenari

que el concert assajarem.

Amb la panxa tota plena
als adoles jubilem,

mots, cançons, plors i rialles,
emocions a flor de pell.

Després d’una tutoria 
a la piscina ens refresquem.
Mentres uns juguen a cartes

els altres ens esquitxem.

Ja comença l’espectacle,
al concert tots cantarem

i a l’olla barrejada
ja veureu, ho petarem!
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21 segons
Judit Neddermann

Moriran tots els records,
només serem pols d’estrelles.

Finirà qualsevol nom,
qualsevol gesta.

Fluiran lliures els rius,
s’estendran les oceanes,

volaran ocells captius
racons agrestes.

I tot tornarà a començar,
milions d’estels brillaran.

Som 21 segons

Faran via al pas del vent
sota la llum de la lluna

dunes que en un altre temps
eren temudes.

Brotaran els antics camps,
naixeran de nou els boscos,

criatures brunziran
ja mai vençudes.

I tot tornarà a començar,
milions d’estels brillaran.

Som 21 segons

“Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos 
mundos que el mundo contiene: las distintas músicas 
de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras 

de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, 
jugar, amar, sufrir y celebrar”.
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Roger Llanes, CARMANYOLS I CARMANYOLES



Dia 8, diumenge 26 de juliol

És  l ’hora dels  adéu s . . .  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.
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Ja sabeu que a La Farga el temps vola i, en un 
obrir i tancar d’ulls, ens hem plantat a l’últim 
dia de colònies.  Recordem  plegats uns quants 
moments d’aquesta setmana tan intrèpida!
 

Nico Muros, CANTIMPLORS I CANTIMPLORES



Als adoles  acom iadem
 amb tot  el  cor
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Anna Escolà Joan Llinàs Martí Oliver

Oriol Pelegrí Joan Rius Nil Viola



Qualsevol començament implica un final, i qualsevol salutació implica un adeu o un fins després. I això més que 
un adeu, és un gràcies. Moltes gràcies per fer que puguem créixer. Gràcies per ensenyar-nos tot el que hem après. 
Gràcies per la implicació i esforç que feu l’equip de monitores i monitors per fer possible aquesta utopia que vivim 
les Minairones i Minairons cada any. Gràcies per totes les estones de “carcajada limpia” i acabar amb mal de panxa. 
Gràcies per enfollir com bojos i perdre el seny tantes vegades. Gràcies per cuidar-nos tant els uns als altres. Gràcies 
per tots els plors al vostre costat. Gràcies per tots el enraonaments, reflexions i sinceritats. Gràcies per totes les 
esbroncades. Gràcies per les caminades plegats. Gràcies per totes les amistats perquè us estimo moltíssim i us 
enyoraré molt. Gràcies per fer que aquests quinze dies siguin per mi els més esperats de l’any. 
Tal com va dir una Minairona, no és un adeu per sempre, sols un adeu per un instant.
Fins aviat,
Anna Escolà i Folguera
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Bé, s’ha acabat una etapa de la meva vida, han sigut 8 anys plens de màgia, emocions i aventures. Durant aquesta 
etapa he après molts valors, he fet moltes amistats i he sigut molt feliç. Només agrair a tota la gent que fa possible 
que els minairons segueixin endavant i que sigui tan màgic.
Sempre guardaré al record amb molt d’amor aquests anys. 
Moltes gràcies per tot minairons!
Joan Llinàs

Quan vaig arribar a la Farga per primera vegada tenia uns 12 anys i només coneixia a dues persones les quals eren 
més grans que jo i ja tenien el seu grup d’amics fet. No sóc una persona molt sociable i en un inici pensava que no 
m’adaptaria però amb el temps vaig conèixer molta gent amb gustos similars.
Gràcies a la música vaig acabar trobant el meu grupet dintre de les colònies i en els darrers anys aquests amics s’han 
acabat convertint en els meus millors amics dins i fora de les colònies tot i estar separats per 200 km de distancia. 
Només em queda agrair a tots els monitors per organitzar aquestes colònies perquè aquí he trobat els millors amics 
que un podria desitjar, moments i memòries increïbles i sobretot, valors. 
Moltes gràcies per tots aquests anys.
Martí Oliver de Cruz

Benvolgut/da minairó/na,
T’escric per agrair-te, després de tots aquests anys, el haver format part d’aquest viatge que per mi transcendeix als 
quinze dies de colònies. Per agrair-te el haver ajudat a conformar una persona a partir dels valors i la música que els 
monitors/es (també minairons) han treballat per transmetre any rere any. Per fer-me feliç.
És indescriptible la petjada que heu deixat en la meva vida i m’és impossible enumerar les tantíssimes coses que 
m’heu ensenyat d’aquest viatge compartit que anomenem vida.
Lamento dir-te que el temps passa ràpid i que un dia tu també hauràs d’acomiadar-te d’uns altres minairons i 
minairones que des d’allà baix t’observaran amb els ulls plorosos. 
Per això vull demanar-te que visquis tots els dies com si fossin l’últim, que gaudeixis de les riallades amb amics fins 
que et faci mal la panxa, i que estimis i et deixis estimar tant que et sigui impossible posar-ho en paraules. 
Moltes gràcies,
Fins aviat.
Nil Viola Morera, Minairó.
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4 Martí Vàzquez Carmanyoles

6 Irene Roig Monitora

9 Júlia Povo Monitora

12 Ferran Muñoz Cantimplores

17 Oriol Pelegrí Carmanyoles

20 Marta Alsina Monitora

23 Marina Martí Cantimplores

25 Otto Grau Cantimplores

31 Mar Vidal-folch Monitora

G
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E
R
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B
R
E
R
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Y

M
A
R
Ç

M
A
IG

A
B
R
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JU
LI
O
L

Aniversaris
5 Duna Llorens Xiruques

7 Joan Llinàs Xiruques

12 Llum Martí
Bernat Rafat

Barrioles
Tovallons

13 Maria Roses Lots

23 Pol Guasch Monitor

25 Sergi Roses Monitor

3 Joel Sisó Sàrrios

4 Anna Escolà
Sara Escolà

Xiruques
Monitora

13 Martina Leciñena
Àlex Molina

Xancletes
Faristols

15 Xènia Bosch Carmanyoles

21 Clara Rosaura Faristols

5 Bruna Sala Cantimplores

7 Adria Llanes Xiruques

9 Lola Balcells Faristols

14 Miquel Vilalta Tovallons

17 Emma Vilalta Barrioles

24 Gemma Delgado Monitora

30 Júlia Almenar Faristols

31 Joel Martí Monitor

8 Carlota Granados
Hugo Navarro

Xiruques
Capelines

13 Biel Tarragó Carmanyoles

23 Nil Viola Sàrrios

28 Guillem Rafat Barrioles

30 Martí Oliver
Bernat Falcón

Sàrrios
Piquetes

5 Berta Domènech Sàrrios

6 Cristina Artola Monitora

7 Carlota Pastó Monitora

8 Mar Fernández Lots

16 Meritxell Clusellas Faristols

19 Raquel Rio
Josep Blanch

Sàrrios
Monitor

20 Glòria Goicoechea Tovallons

21 Joan Rius Piquetes

24 Laia Ballesté Monitora
26 Ignasi Gonzàlez Sàrrios

29 Arnau Domènech Lots

30 Sílvia Caballero Capelines

4 Mª Àngels Latorre Monitora

5 Luca De Palma Barrioles

10 Àlex Navarro Capelines

14 Mar Pons Monitora

17 Nicolas Muros Cantimplores

23 Helena Vázquez Carmanyoles

7 Lucas Guerra
Arnau Delgado

Piquetes
Faristols

9 Yago Tristante Cantimplores

12 Andrea Suverza Piquetes

14 Carla Negre Capelines

20 Cora Grau Barrioles

24 Roc Juanós
Guillem Mínguez

Capelines
Faristols

25 Jan Estiu Faristols

26 Laia Soldevila Monitora

27 Cel Viola
Marc Araujo

Piquetes
Xiruques

29 Anna Olomí Monitora
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3 Carme Rius Xiruques

4 Lluc Gríful Carmanyoles

11 Sara Sisó Capelines

13 Mar Reventós Lots

19 Laia Camps
Iu Viola

Piquetes
Tovallons

20 Marina Muñoz Barrioles

22 Marta Lara Carmanyoles

24 Sara Torres Sàrrios

1 Anna Caixàs Monitora

2 Sebastien Dolivet Piquetes

7 Gerard Barón Sàrrios

9 Pol Estiu
Ariadna Sanchez

Xancletes
Sàrrios

10 Emma Torrent Xancletes

11 Anna Saba Xiruques

12 Gabriela Lasalle
Ona Vives

Barrioles
Monitora

13 Carles Gasull Xancletes

15 Laia Clusellas Carmanyoles

18 Sònia Vico Piquetes

23 Mateu Gríful Monitor

25 Elisa Llanes Tovallons

28 Marc Reguant Monitor

7 Daniel Torres Carmanyoles

9 Max Muros Xancletes

11 Gisela Juanós Tovallons

16 Marta Castaño Piquetes

19 Bernat Santamaria Lots

21 Laia Rosaura
Jan Alvarez

Lots
Monitor

22 Sergi Barón Lots

26 Pau Rafat Xancletes

3 Ares Tartera Sàrrios

7 Mariona Saba Cantimplores

12 Martí Ribé Xiruques

14 Sira Vives Monitora

18 Pol Torrent Faristols

19 Roger Llanes Carmanyoles

22 Francesc I. Freixanet Monitor

23 Pablo Guerra Tovallons

26 Martí Miralles Cantimplores

Un prat molt verd
Jaume Barri

Un prat molt verd
per descansar.

Un riu que sempre et mulli la panxa i el nas.

Un caramel
amb molt bon gust.

Un floc de neu, un somi i una posta de sol.

I cada dia et fas més gran, 
dia a dia, any per any.

Volem dir-te per molts anys, per molts anys!

I cada dia et fas més gran, 
dia a dia, any per any.

Volem dir-te per molts anys, i que tinguis...

Un prat molt verd
per descansar.

Un riu que sempre et mulli la panxa i el nas.

Un caramel
amb molt bon gust.

Un floc de neu, un somi i una posta de sol.

I cada dia et fas més gran, 
dia a dia, any per any.

Volem dir-te per molts anys, per molts anys!

I cada dia et fas més gran, 
dia a dia, any per any.

Volem dir-te per molts anys!
Per molts anys!



El conce rt

Diapasons
No serem moguts - Xesco Boix

21 segons - Judit Neddermann

Metrònoms
Pessigolles - Jaume Barri

Quan calla la ciutat - Txarango

Batutes
Zombies - Infantil

M’agrada ser pagès - Jordi Oró

Partitures
Shosholoza - Tradicional Zulú

Coses de l’idioma - La Trinca ...i tots junts
Do-Re-Mi!



Marta Alsina C/ Ramon Turró 47, 1r 1a 08005 Barcelona

Jan Álvarez C/ Mare de Deu Del Coll 21, pral 1a 08023 Barcelona

Cristina Artola C/ Huelva 102, 5è 4ta 08020 Barcelona

Laia Ballesté C/ Pisuerga 8-10-12, 1r 3a 08028 Barcelona

Josep Blanch C/ Jaume Balmes 15 25600 Balaguer

Bernat Bozzo C/ Gaudí 20, 2n 2a 08243 Manresa

Anna Caixàs C/ Urgell 104, 5è 1a 08011 Barcelona

Gemma Delgado C/ St. Pere Regalat 4 08254 El Pont de Vilomara

Sara Escolà C/ Tarragona 44, casa 25600 Balaguer

Francesc I. Freixanet Av. Meridiana 328, 4t-3a 08027 Barcelona

Mateu Gríful C/ Sales i Ferré 33, casa 08041 Barcelona

Pol Guasch C/ Doctor Roux 107, 1r-1a 08017 Barcelona

Mª Àngels Latorre C/ Taquígraf Martí, 9 4t 4a 25008 Lleida

Joel Martí Ronda General Mitre, 146 9-1 08006 Barcelona

Anna Olomí C/ Sardenya, 493, 2n 2a 08025 Barcelona

Carlota Pastó C/ Cartagena, 290 3er-3a 08025 Barcelona

Mar Pons Av. Josep Tarradellas 47-49 6è 2a 08029 Barcelona

Júlia Povo C/ Sant Cugat del Vallès, 4 2n 1a 08024 Barcelona

Marc Reguant C/ Joan Xxiii, 60 08251 Santpedor

Irene Roig C/ St Francesc, 34 2n 4a 08221 Terrassa

Sergi Rosés C/ Gomis, 58 1r 1a 08023 Barcelona

Laia Soldevila C/ Providència 72, Escala 2, 1r 2na 08024 Barcelona

Mar Vidal-Folch C/ Luís Antúnez, 24-26, 7è1a 08006 Barcelona

Ona Vives C/ Bruc, 97 3r-1a 08009 Barcelona

Sira Vives C/ Bruc, 97 3r-1a 08009 Barcelona

A d r e c e s  d e
c o r r e u  p o s t a l



GRUP 1, XANCLETS I XANCLETES
Sira Vives, Joel Martí i Júlia Povo

GRUP 2, CAPELINOS I CAPELINES
Mar Vidal-Folch, Sergi Rosés i Marta Alsina



GRUP 3, CANTIMPLORS 
I CANTIMPLORES

Mateu Gríful, Laia Ballesté
i Gemma Delgado

GRUP 5, LOTS I LOTES
Mar Pons i Pol Guasch

GRUP 4, TOVALLONS 
I TOVALLONES

Anna Caixàs, Jan Álvarez 
i Carlota Pastó



GRUP 7, FARISTOLS 
I FARISTOLES

Marc Reguant i Ona Vives

GRUP 6, BARRIOLS 
I BARRIOLES

Sara Escolà i Irene Roig

GRUP A, SÀRRIOS
 I SÀRRIES

Laia Soldevila



GRUP B, PIQUETS 
I PIQUETES

Cristina Artola

GRUP C, XIRUCOS 
I XIRUQUES
Josep Blanch

GRUP D, CARMANYOLS
I CARMANYOLES

Anna Olomí



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!

Epíleg
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