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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)



El primer dia de 
colònies ja és aquí! 

Dia 1, diumenge 18 de juliol

Minairons i minairones! Benvinguts i benvingudes un 
any més a aquest màgic indret d’entre les muntanyes 
de la vall del Freser. No sé si ho haureu escoltat, però 
aquesta nit celebrem una gran festa a la Farga, i nosaltres 
en som els responsables d’organitzar-la.
Estem molt emocionats per l’esdeveniment d’aquest 
vespre, la celebració del 25è + 1 aniversari dels minairons 
cantaires. Però sigueu pacients… comencem per xerrar 
una mica de com ha sigut l’arribada i el començament 
d’aquesta fantàstica quinzena. 

La FREGGUINS Sònia Vico ens explica com ho ha viscut 
ella. “Avui, després d’haver estat esperant amb moltes 
ganes les colònies per fi hem arribat a la Farga. Estic molt 
contenta, ja que hi havia gent que no veia des de l’any 
passat i m’ha fet molta il·lusió retrobar-nos.
Se m’ha fet curiosament estrany venir amb cotxe i amb 
el meu pare, ja que jo sempre he anat amb autocar amb 
tots els amics junts. Tot i això no m’ha desagradat, ja 
que he tingut més temps per acomiadar-me de la meva 

Pau Rafat, CANTANTS SUPERONE

família. Quan m’he trobat amb tothom hem estat tots 
molt a gust, tot i portar la mascareta m’he emocionat de 
veure’ns tots junts altra vegada i desitjant de poder fer 
les dues setmanes de colònies.”
La Júlia Aguilera també ens parla de com ha estat 
trobar-se i conèixer als seus companys i companyes de 
grup, i com han estat preparant-se per la gran vetllada. 
“Avui, diumenge 18 de juliol, en arribar a la Farga, hem 
portat les maletes a l’habitació mentre els pares han 
firmat les autoritzacions. Després ens hem reunit amb 
el nostre grup per fer jocs per conèixer-nos millor. Tot 
seguit hem començat a preparar una actuació a la nit 
i finalment i per acabar hem decidit el nom del nostre 
grup: SUPERONE, som cantants.”
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Bruna Sala, FOCUTÈCNICS



Pel que ens expliquen aquests minairons i minairones 
avui ha estat un dia ple d’emocions i de nervis a la panxa. 
Han viscut retrobades molt alegres i han pogut per fi 
gaudir d’aquest ambient tan màgic. La Txell Clusellas i 
el Pol Torrent (FREGGUINS) parlen com ha estat el seu 
primer dia com adolescents de la colònia. “Avui ha estat 
un dia nou i intens. Han passat un munt de coses noves i 
també gent nova que he tingut l’oportunitat de conèixer. 
Al principi de tot, l’ambient ha estat una mica tens, i jo 
no acabava de trobar el meu lloc, però a poc a poc m’he 
anat obrint i he decidit que no em tancaria al meu grup 
d’amigues habitual, i llavors ha estat quan he començat 
a parlar amb altres companys i companyes de colònies i 
he començat a conèixer gent molt magnífica.
Al vespre hem sopat i després hem fet una mena 
d’obres de representació per representar el nostre grup, 
nosaltres, el grup B dels adolescents som “els freguis”. 
Ens diem així, ja que aquest any estem de celebració 
dels 25+1 anys de neret i cada grup té un nom relacionat 
amb tot el que podem trobar en una festa de celebració, 
tenim modistes, publicitaris, netejadors, clients... Ara 
hem d’aprofitar al màxim els quinze dies de colònies tan 
especials.”

Dia 1, diumenge 18 de juliol

“Avui diumenge hem arribat a la colònia molt 
emocionats. El primer que hem fet ha estat deixar les 
maletes i les motxilles. Com és el meu primer any en el 
grup B (adolescents) he aprofitat per donar una ullada 
a Can Fong. Ens hem reunit tots els adolescents i hem 
fet algun joc de coneixença, ens han explicat el centre 
d’interès d’aquest any, 25+1. Posteriorment ens hem 
començat a preparar l’obra de teatre que farem a la nit.
Hem anat a sopar i després hem anat a mirar els 
espectacles dels altres grups, finalment hem anat a 
dormir. Ha estat un dia una mica lent, però emocionant, 
el canvi de grup A a adolescents és molt gran, però 
tothom s’acostuma.” 
Per fi han pogut conèixer la misteriosa casa de Can 
Fong!!!

Txell Clusellas, FREGGUINS

Cadascú dels qui formen part d’aquesta colònia ha 
viscut el seu primer dia d’una manera diferent. I és 
que avui també han tingut els sentiments a flor de pell 
aquells qui han viscut  el seu ÚLTIM primer dia. Així ens 
ho explica un altre FREGGUIN, en Sébastien Dolivet 
“Avui ha estat el primer dia de la quinzena, ha estat un 
retrobament amb gent de tota Catalunya i també amb 
la natura. Quan parlem del primer dia a tots ens ve al cap 
les actuacions de la primera nit, i aquesta nit ha tornat 
el Freggie Mercury, la rockstar netejadora. També ha 
estat el meu últim primer dia, és una mica estrany. Els 
monitors d’adolescents em semblen molt joves, és una 
sensació que mai havia experimentat abans.”

Bernat Rafat, FOCUTÈCNICS

Però no és l’únic que aquest any acaba. La Laia Camps 
també ens explica quines han estat les seves sensacions. 
“Avui ha estat el meu últim primer dia, l’última vegada 
que m’instal·lo en una habitació de la Farga com a nena. 
Se’m fa realment estrany pensar que moltes de les coses 
que passaran durant aquests dies suposaran el fi d’una 
etapa increïblement bonica de la meva vida. He d’afegir 
que avui ha estat un dia molt cansat i temo que com 
la nit anterior els nervis no em deixin dormir com la nit 
anterior, per aquest motiu les activitats del dia, vetllada, 
dinàmiques, explicacions... se’m van fer entre pesades i 
emotives. Tinc molt bones expectatives per aquest any i 
espero que això només faci que anar cap a millor. Penso 
viure al màxim totes les experiències per acabar aquesta 
etapa de la millor manera possible.”
Per alguns minairons avui ha estat el primer dia a la 
Farga i han vingut amb els ulls ben oberts per observar 
que és el que esperava els quinze dies vinents. Així ens 
ho diu en Simon (FREGGUINS). “Avui ha estat un dia 
molt divertit i amb molta diversió, és el meu primer any i 
hi ha gent molt diversa i amable i crec que m’ho passaré 
molt bé. Avui hem jugat a futbol i a la nit hem fet uns 
espectacles de festa i tota la colònia ha participat.”
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El Lluís Pedraza (FOCUTÈCNICS) també ha estat el 
primer dia que trepitjava  Vila Fargueta, i pel que diu 
sembla que té moltes ganes de viure experiències noves 
com a minairó. “Avui parlaré sobre el que hem fet avui, 
primer dia de colònies i com m’he sentit. En primer lloc 
quan hem arribat a la Farga ens hem instal·lat i hem fet 
una dinàmica amb els adolescents que ha tractat de 
relacionar temes com per exemple la natura. Per últim 
hem preparat una obra de teatre que l’hem representat 
després de fer un bon sopar juntament amb tota la 
colònia.
Com a primer any i primer dia de colònies m’ha semblat 
molt interessant tot i que els companys m’han comentat 
que les activitats més divertides estan per venir. Puc 
acabar dient que em sembla que aquestes colònies 
seran bastant divertides i espero poder gaudir-les fins 
al final, a parts dels bons moments i somriures crec que 
d’aquí també m’enduré uns certs aprenentatges que 
m’enriquiran com a persona.”

Dia 1, diumenge 18 de juliol

Martina Leciñena, CANTANTS SUPERONE

Heu estat preparant moltes actuacions, m’hi he fixat bé i 
us he vist practicar tant balls com obres de teatre. Quines 
ganes de què arribi la vetllada i puguem conèixer-nos en 
persona, no patiu, que ja em veureu allà dalt l’escenari!
Abans de relatar la gran festa la Carme Rius i l’Helena 
Vazquez (FREGGUINS) ens fan cinc cèntims del dia 
d’avui. “Diumenge 18 de juliol, un dels dies més esperats 
pels minairons. Com cada any els minairons sabem que 
aquí dalt, a la Farga ens retrobarem amb els amics de 
cada any. Sempre és un dia estrany i llarg. Avui hem anat 
a dormir amb un cúmul d’emocions: nostàlgia, sorpresa, 
alegria... Però sobretot amb unes ganes immenses de 
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passar aquestes colònies d’una forma única i especial.”
“Avui hem arribat a la Farga amb totes les maletes i 
bosses i ens hem trobat amb els altres adolescents. Ha 
estat un dia ple d’emocions, ja que feia molt temps que 
no ens veiem amb uns quants dels companys. Hi ha 
gent nova i m’ha agradat conèixer-ls. Aquesta nit hem 
fet una vetllada, i ha estat un molt bon inici de colònies. 
Aquest any serà una mica diferent perquè hi ha covid i 
això fa que hàgim d’anar amb mascareta, però això no 
ens impedirà de fer res ni de passar-nos-ho bé.”
Hi ha dues minairones que amb moltes ganes ens 
expliquen com ha estat aquesta festa i aquestes 
presentacions dalt l’escenari. 
La CANTANT SUPERONE Gina Rius. “El diumenge 
després de dinar hem anat cap a Neret, un cop arribats 
hem jugat molta estona i hem pogut conèixer tots els 
nois i noies del nostre grup. Després hem berenat i 
hem anat a ordenar les habitacions, després hem anat a 
preparar la “festa” de la nit. Quan han sonat les campanes 

Arlet Domene, FOCUTÈCNICS

Arnau Rius, CANTANTS SUPERONE



tots hem corregut cap a sopar, hi havia gana.”
Una altra CANTANT SUPERONE, la Chloe Millet. “Avui 
ha estat la primera nit i hem fet uns balls molt divertits, 
altres grups també han fet mímica. Finalment hem anat 
a dormir i com que tots estem molt cansats ens hem 
adormit ràpidament.”
I ha arribat l’hora de dormir, després d’un dia molt intens 
i cansat els més petits van al llit a descansar mentre que, 
com ens explica la Marta Lara, els adoles han aprofitat 
per reunir-se una estona i compartir un moment molt 
especial abans d’anar a dormir. “Avui a la nit, després de 
sopar els adolescents ens hem reunit a Can Fong. Hem 
fet una petita dinàmica entre nosaltres per expressar el 
que hem sentit durant el dia, tots hem esperat durant tot 
un any perquè arribi aquest dia, a la dinàmica he parlat 
justament d’això, em sento emocionada i a la vegada 
confusa, no m’ho crec, no ha estat fins a la nit quan hem 

Marta Lara, FREGGUINS

Dia 1, diumenge 18 de juliol

Busca 10 objectes 
imprescindibles per anar de colònies!

Mar Llop, FOCUTÈCNICS

anat a dormir que de veritat he assimilat que estem a 
neret amb la gent que esperem tot l’any per veure.”
I així de ràpid ens ha passat el primer dia de la que serà 
una quinzena inolvidable! Abans d’anar a planxar les 
orelles, l’Iu Viola (FOCUTÈCNICS) repassa tot el que ha 
fet en el dia d’avui... “A les tres de la tarda, a la Farga hem 
començat arribar els minairons i minairones de totes 
les edats, ens hem reunit amb el nostre grup i ha estat 
aleshores quan ens hem començat a conèixer. Hem 
assajat una coreografia que hem acabat representant 
a la vetllada de la nit amb tots els minairons. Més tard 
ha sonat la campana per anar a sopar, de primer hi ha 
hagut sopa d’arròs calenta i de segon empanades amb 
tomàquet. Amb la panxa ben plena hem fet la vetllada 
i per acabar hem cantat algunes cançons i finalment a 
dormir.”
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Arnau Forcada, FOCUTÈCNICS



Primer bany de la 
quinzena al Freser! 

Dia 2, dilluns 19 de juliol

Petits i grans, aquest ha estat un dia especialment 
emocionant! Sabeu per què? Hem estrenat la temporada 
de bany al nostre estimat riu Freser!
Però no ens anticipem als fets, que aquest matí també 
hem fet un munt de coses. Després de treure’ns les 
lleganyes i carregar les piles amb un bon esmorzar, toca 
el ja tradicional matí rotatiu. Mireu, mireu com canten 
aquests minairons davant de la capella!

Entre serveis, cant coral, esports i tallers a la fresca, 
els temps passa volant! Havent dinat, aquells més 
cansats han pogut aprofitar l’estona de temps lliure per 
descansar, els més enyorats han escrit les primeres cartes 
a les famílies i els més juganers no han parat quiets.
Així doncs, al toc de campana i amb el banyador posat, 
hem fet camí cap al riu!
De cap, de bomba, sucant primer els peus... hi ha mil 
maneres d’entrar a l’agiua. Vegem com ho fan aquests!
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Quina sort que tenim els minairons de poder gaudir 
del riu en aquest entorn tan màgic. Aquest ha estat el 
primer de la quinzena, però vindran molts banys més! 
Així que, un cop secs, hem tornat cap a La Farga.
Per acabar de completar el segon dia, hem fet un joc de 
nit ben culinari: el joc de les receptes! Ingredients amunt 
i avall pel camp de futbol per completar unes receptes 
molt divertides.



Una acampada
per recordar
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Minairons, minairones! He vist com adoles i infants del 
nivell A enfilàveu camí amunt per passar una nit màgica 
d’acampada al Prat de Vacarisses. Però, fixeu-vos bé en el 
cel, vigileu que el temps no faci de les seves i converteixi 
l’excursió en una estrambòtica aventura a recordar.
Com bé ens explica un IL·LUMINAIRÓ, l’Oriol 
Coromines, de bon matí el dia apuntava a ser assolellat i 
ple de calma... “Amb totes les motxilles preparades, hem 
marxat de La Farga començant un camí que ens portaria 
al lloc de l’acampada. Txino-txano hem arribat fins a la 
primera parada, després de passar molta calor durant 
el tram més dur de l’excursió. Tot i això, l’aire és pur de 
natura i hem topat amb les flors més maques de tota la 
muntanya. Quan hem parat, ens han donat galetes per 
recuperar forces i hem omplert cantimplores a una font 
natural que hi havia a prop.
Una mica més endavant hem notat que queien les 
primeres gotes i ens hem afanyat per arribar al lloc on 
dinem. Poca estona després ja hem vist el Jeep que 
ens porta el menjar i quan hem arribat a la Font de 
l’Home Mort hem dinat. Després d’una mica de síndria 
i descansar ha plogut i parat de seguida, per això hem 
començat a pujar cap al prat. Un cop a dalt hem muntat 
tendes ràpidament i hem gaudit d’una estona lliure. Ha 
començat a plovisquejar mentre sopàvem i just després 

ha arribat la tempesta grossa.”
Però l’Oriol no és l’únic que ens vol explicar aquesta 
fantàstica i inserta caminada. En Guillem Minguez (ELS 
QUE ARRIBEN TARD) diu: “Ens vam aixecar d’hora degut 
al clima que hi hauria. Un cop en marxa, vam trigar unes 
tres hores a arribar al lloc on dinaríem, el qual s’anomena 
la Font de l’Home Mort.
Vam estar una hora dinant allà i en acabar va començar 
a pedregar i no sabíem si seguir pujant o tornar cap a 
Vila Fargueta. Al cap de pocs minuts va parar i vam 
decidir pujar. Quan estàvem pujant veiem que el cel no 
estava bé fins que finalment vam arribar al terreny de 
l’acampada i vam decidir instal·lar-nos ràpid per si es 
posava a ploure, i d’aquesta manera podríem refugiar-
nos dins les tendes.”

Duna Llorens, ELS QUE ARRIBEN TARDElisa Llanes, IL·LUMINAIRONS

Dia 3, dimarts 20 de juliol



Ui, que plovisqueja i sembla que arriba la tempesta, 
vigileu aixoplugueu-vos bé perquè sinó segur que us 
mullareu. Mira que he intentat avisar-vos ehhh. I és que 
jo sóc l’home del temps. Què em coneixeu? Sí, sí, sóc el 
Tomàs Molina.
Nois i noies, sembla que jo tenia raó! Escolteu com la 
IL·LUMINAIRONA Mar Reventós ens explica la gran 
pedregada que va viure: “Quan ens han servit el sopar 
s’ha posat a ploure poquet, però després més fort i més, 
fins que ens han dit que ens fiquéssim a les tendes. A 
partir d’aquí ha començat la pedregada. S’han desmuntat 
tendes, s’han omplert d’aigua, han marxat alguns pals... 
Uns quants nens ploraven i altres reien. Cap a les vuit 
alguns cotxes s’han endut els nens del grup 1, i els altres 
semblava que estiguéssim a la piscina, mentre que els 
monitors aguantaven les tendes des de fora perquè no 
marxessin volant. Al cap d’una estona hem sentit les 
veus dels monitors que ens deien que féssim la motxilla 
perquè marxàvem cap a La Farga.”
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I no és l’única minariona que ens parla d’aquesta 
experiència tan moguda! LA QUE ARRIBA TARD Carlota 
Granados continua amb la tarda nit accidentada... 
“Després de sopar, vam entrar tots a les tendes perquè 
plovia una mica. Les noies de la meva tenda i jo ens vam 
posar a jugar a cartes per distreure’ns, perquè encara 
eren les 20h i quedava molt de temps per anar a dormir. 
Més tard, una d’elles va dir: Doncs, ara s’ha calmat 
una mica, no?, i dos minuts més tard, va començar la 
tempesta. Un vent molt fort va començar a deformar la 
tenda, de manera que la funda de fora tocava la tenda, 
fent que comencés a entrar aigua a la tenda. A més a 
més, els pals de la tenda també va començar a caure, 
i vam haver d’estar aguantant-los des de dins. Llavors 
es va posar a pedregar molt fort, i la tenda començava 
a tenir aigua per tot arreu. A fora hi havia nens cridant, 
i tendes destrossant-se, però afortunadament, els 
monitors van decidir tornar a la Farga.”

Gael Garcia, IL·LUMINAIRONS

Nicolás Muros, IL·LUMINAIRONS

Dia 3, dimarts 20 de juliol

Marina Martí, IL·LUMINAIRONS

Queralbs, Muntanya, Prat, Fonts, Entrepans, 

Jocs, Tenda, Pedregada, Ventada, Sopar



Dia 3, dimarts 20 de juliol

Pel que ens explica la Carlota sembla que finalment el 
mal temps no us va deixar dormir al Prat de Vacarisses... 
Però tot i això tant els més grans com els més petits ens 
parlen de la tornada cap a La Farga com una història a 
recordar.
I com va ser aquesta tornada? Doncs la Cel Viola (ELS 
QUE ARRIBEN TARD) ens l’explica amb tots els detalls. 
“Com que feia tant mal temps, vam haver de marxar del 
campament. Primer van baixar amb cotxe els més petits 
mentre els altres ens esperàvem dins de les tendes. 
Després vam recollir les motxilles, vam deixar les tendes 
allà i vam començar a caminar baixant per la pista quan 
encara s’hi veia.
Quan vam arribar a un refugi, uns grups es van quedar 
allà esperant els cotxes que pujaven a buscar-los. Els 
altres vam seguir caminant, i quan ja portàvem un bon 
tros es va fer fosc i anàvem il·luminant el camí amb els 
lots. Llavors van arribar els cotxes a buscar els menairons 
del grup 5, després els del grup 6, després els del grup 7 
i finalment van començar a recollir els adoles.”

difícil per tots i totes. Estàvem ja acampats al prat, quan 
va començar a pedregar i a fer un vent impressionant. A 
la tenda on estava jo, hi faltava una part i el pitjor que 
podia passar era que fes vent i plogués, ja que se’ns va 
mullar tot.
Des del meu punt de vista va ser tot molt surrealista 
perquè ens estava caient la tenda a sobre i se’ns va 
inundar tota. Vam haver de posar tot a la motxilla abans 
que es mullés tot i acabés tot xop. Em vaig posar una 
mica neguitós, ja que hi havia molta gent cridant i nens i 
nenes més petits plorant, cosa que trobo normal perquè 
no va ser una situació gens fàcil. Quan vam començar a 
baixar, i els monitors i monitores van anar recollint els 
infants dels grups 1,2 i 3 amb els cotxes, em vaig quedar 
més tranquil i així va anar tot molt millor, tot i que tenia 
tota la roba mullada i vaig passar fred, però per sort, al 
final tot va acabar bé.”
Realment, va ser una acampada per recordar!

Lola Balcells, ELS QUE ARRIBEN TARD

També la IL·LUMINAIRONA Etenesh Guerras ha volgut 
parlar-ne: “Les monitores ens han avisat perquè féssim 
les motxilles per a tornar a La Farga. Ha sigut molt 
ràpid i després de caminar una estona cinc cotxes ens 
esperaven. Primer ha marxat el grup 1 i posteriorment 
ens ha tocat als grups 2, 3 i 4. Ens hem repartit uns 
quants a cada cotxe mentre que els grups més grans i els 
adolescents han hagut de caminar una estona més.
Un cop a La Farga, tots ben xops, hem deixat bosses i sacs 
a la capella i ens hem abrigat amb mantes. Quan tothom 
ha sigut al llit els monitors han tancat llums, després d’un 
dia que tots recordarem.”
I finalment el minairó Àlex Molina (ELS QUE ARRIBEN 
TARD) ens conclou l’experiència amb una opinió i 
experiència personal sobre els fets. “La situació va ser 
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Mots encreuats

1. Pluja de blocs de neu 

2. Animal que proporciona llet 

3. Casa petita que es munta i serveix per dormir a la 
muntanya

4. Lloc on es pot acampar 

5. Planta molt verinosa 

6. Es clava al terra per fixar la tenda

Yago Tristante, IL·LUMINAIRONS



Després de l ’aventura. . . 
un dia de relax!

Dia 4, dimecres 21 de juliol

Bon dia a tots i totes els qui planxen les orelles a Vila 
Fargueta! El dia d’ahir va ser esgotador i per reprendre 
les energies sembla que avui serà un dia ple de 
música. Aprofitem per presentar-nos: som Dj Petunia 
i Dj Meñique, reconegudes mundialment... no sé si us 
n’aneu assabentat, però la nostra música sona per tots 
els indrets d’aquesta vall. Ens ha arribat a les orelles 
que entre aquestes muntanyes s’hi troben uns eixerits 
minairons i minairones així que hem decidit fer-los una 
visita. Però shhht... No els hi digueu res que serà una 
sorpresa.
Durant el matí un grup d’excursionistes decidits i valents 
els toca anar a recollir tot el campament que vam haver 
de deixar ahir... i és que clar entre gotes i trons no vam 
poder endur-nos les tendes.
I així ens ho expliquen el Lluc Gríful i el Tomàs Caparrós 
(ELS ESPÀRRECS VERDS), escolteu-los atents que sembla 
que han tornat a la Farga amb alguna anècdota divertida 
sota el braç. “Mentre pujàvem, l’equipo A, hi havia un toro 
al mig de la carretera; semblava dòcil quan van passar els 
del primer cotxe, però nosaltres, que estàvem darrere, 
vam veure com, de sobte, alguna cosa no li va agradar i 
va decidir envestir al segon cotxe. Per sort, no va atacar 
molt fort; així i tot en va fer molta por. Els del darrere 
en vam espantar i li vam dir al Pol (conductor) que fes 
marxa enrere (encara que ja havia començat a fer-ho). 
El toro se’ns va quedar mirant i allà ens pensàvem que 
ens tombava, però, per sort, va preferir deixar un bon pi 
i se’n va anar. Vam patir una mica, però vam riure molt!”
Però no són els únics que hi han anat, la Berta Domènech 

i l’Anna Saba (ELS ESPÀRRECS VERDS) també han format 
part d’aquest fantàstic “Equipo A”!
“Avui al matí, un grup d’adolescents voluntaris i monitors, 
anomenat “Equipo A” hem pujat amb cotxe fins al lloc on 
teòricament havíem d’acampar, per a recollir les tendes 
que el dia anterior vam deixar acampades. En arribar, ens 
hem sorprès una mica, ja que pensàvem que les tendes 
estarien pitjor o que ens haurien robat alguna cosa, però 
no ha estat així, i per tant, ens hem posat mans a l’obra 
i hem començat a desmuntar el campament. Tot i que 
pensàvem que les tendes estarien pitjor això no vol dir 
que algunes estaven malmeses, de fet, a moltes se’ls han 
trencat els pals i algunes estaven força molles. Però res 
greu. Hem estat tot el matí desmuntant les tendes i hem 
arribat a la Farga a l’hora de dinar.”

Lluc Gríful i Tomàs Caparrós, ELS ESPÀRRECS VERDS
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“Al matí, després de la tempesta, alguns adoles 
voluntaris hem anat a recollir les tendes i tot el que havia 
quedat allà. En baixar amb els cotxes cap a la Farga ens 
han donat cacauets i anàvem tirant les closques per la 
finestra.”

Anna Saba, ELS ESPÀRRECS VERDS

Una pela de plàtan.
Dues capel·lines.
Un sac de dormir.
Una esterilla.
Tres mascaretes.
Quatre piquetes.
Cinc galetes.
Una gorra.
Dos cèntimplores.

Dia 4, dimecres 21 de juliol

Mentre els més grans de la colònia s’enfilaven muntanya 
amunt direcció al Prat de Vacarisses la música sonava 
a la casa dels nens i nenes del nivell A. La Neus Sisó 
(MANIQUÍS) ens relata com ha estat el matí. “Avui ens 
hem aixecat mitja hora més tard perquè estàvem 
cansats després de la caminada d’ahir. Hem esmorzat 
pa amb nocilla i després hem fet els serveis. Un cop fets, 
ens hem posat el banyador i hem baixat a la piscina. Cal 
dir que tot i que no feia especialment calor, s’ha agraït 
aquesta estona per refrescar-nos i despertar-nos.
Teníem xurros, flotadors i pilotes, osigui que ens ho 
hem passat d’allò més bé. El que més m’ha agradat han 
estat les Dj’s Petunia i Meñique, dues monitores que han 
posat molt bona música d’ambient. Després hem anat 
a dutxar-nos i en acabar hem anat ràpidament a dinar, 
teníem molta gana!”.
Ei, ei! Heu vist com parlen de nosaltres? Sí, si som nosaltres 

Joel Sisó, ELS ESPÀRRECS VERDS

les que hem posat molt bona música d’ambient mentre 
els minairons i les minairones es remullaven a la piscina.
La Berta Viscens (MANIQUÍS)  també ens explica el dia 
d’avui des de la seva engrescada mirada. “Avui, hem anat 
a la piscina que tenim a la Farga. Ha estat un dia molt 
solejat i gràcies a la temperatura hem pogut fer moltes 
activitats aquàtiques com per exemple; zumba a l’aigua, 
volei a la piscina...
Hi havia gent dins la piscina però també a l’exterior, 
alguns jugant a cartes i d’altres descansant.
Hi hem estat tots els grups, tant els més petits del grup 
1 com els més grans. Més tard ens han cridat per grups 
d’habitació, és l’hora de les dutxes! L’habitació 12 com 
que hem estat les últimes a pujar, ens hem quedat sense 
aigua calenta.... tota una experiència!”.
Les cançons sonaven, tots i totes jugaven i xerraven 
animats fins que ha arribat l’hora d’afegir-li a la música 
una mica de ball! I és que el nostre estimat públic, sí 
els minairons i les minairones, han aprofitat per fer 
una emocionant classe de zumba. L’Ariadna Sánchez 
(ELS ESPÀRRECS VERDS) expressa que màgic ha estat el 
moment en què tota la colònia junta s’ha posat a moure 
l’esquelet! “Quan estàvem banyant-nos els monis van 
decidir fer-nos una sorpresa, fer Zumba! Van ficar música 
amb l’altaveu i dos monitors van començar a ballar. Tots 
els Minairons vam anar dins l’aigua i tot seguit vam 
començar a ballar.
Va ser un moment molt divertit, ja que vam poder fer 
alguna cosa conjuntament amb tot el nivell A i passar 
un moment al seu costat, com podíem fer abans de la 
Covid.”
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Troba els objectes perduts per la zona 
d’acampada i deixa net el prat!



La Cora Grau (ELS ESPÀRRECS VERDS) ens explica aquest 
moment tan esperat d’abans d’anar a dormir, el joc de 
nit. “Després de sopar, vam fer un joc de nit que consistia 
a escoltar una cançó tocada per la guitarra i intentar 
endevinar els acords. Per aconseguir-los el que havíem 
de fer era arribar fins a la base on estaven tots els acords 
sense que et robessin la cua. Si te la robaven pel camí 
havies de tornar l’acord i anar a buscar una altra cua. 
L’objectiu del joc era aconseguir tots els acords de la 
cançó.”
A reveure minairons!!

Dia 4, dimecres 21 de juliol
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Aran Domene, MANIQUÍS Eric Mulero, MANIQUÍS

Llum Martí i Guillem Rafat, MANIQUÍS

Apa cantaires! Quin moment més divertit hem passat 
totes juntes. Ha arribat l’hora de què nosaltres marxem 
perquè pugueu començar amb la tarda rotativa, però 
no patiu que segur que ens tornarem a veure algun 
dia. La Mireia Matamala (MANIQUÍS) ens explica com 
han funcionat les activitats de la tarda. “Aquesta tarda, 
després d’haver passat una bona estona de temps lliure, 
hem fet una tarda rotativa i a nosaltres ens ha tocat 
començar amb tallers. Cada grup ha fet alguna activitat 
i val a dir que tots estàvem força enfeinats. Al cap d’una 
estona hem berenat a l’aire lliure. Ha estat una tarda 
d’allò més entretinguda a la Farga!”
Mentre els nens i nenes del nivell A gaudien de la tarda 
rotativa, els i les joves del nivell B s’han estat preparant 
per a l’esperada travessa. Amb molta il·lusió l’Andrea 
Suverza (ELS ESPÀRRECS VERDS) ens ho explica. “Ahir 
a la tarda vam començar a preparar les tendes per a 
la travessa. Vam triar les tendes que ens emportarem 
i les vam organitzar. Estàvem tots molt nerviosos per 
començar la travessa, ja que tots portem cansament a 
sobre. Estem nerviosos per emprendre l’aventura dels 
tres dies vinents amb molta il·lusió.”

E A U X C V B N M K J G Y U F

S F G Y T C A N T C O R A L H

P H C J U N B E W Q A S D A G

O K G F N V M Z G B U J J C D

R K A E S E U K J H Y U B I D

T N H C N K Z J E I U Y T S U

S E R V E I S M L H B N V U C

B J U I A S C G T B J M K M A

F A A E H U I N J F D N P O S

N J U I K I Y T H J V C I R A

B H H N B C H L P O Y D S I S

A T Y I O G B C J D S V C A A

N A G G H K I T F T K B I N C

E U I J F C V N K G U Y N I A

X J H F M U S I C O G R A M A

Arnau Domènech, MANIQUÍS

Paraules a trobar: Esports, CantCoral, Minairó Musical, 
Zumba, Musicograma, Piscina, Serveis
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Busca el sopar que vam menjar ahir!!

C S M P P R C I A A

R R A S L A A A R N

O O O A D I N A M A

Q P W Q O I R A I S

A A I G U A P R A I

U P U E I E L N A S

E R I R R R G T A D

T A D N D U A E R R

E A I N G A J U S O

S L A I U L U M I S

- Croquetes
- Sopa
- Amanida
- Pernil
- Iogurt
- Aigua

El gran joc de 
les Abelles!

Dia 5, dijous 22 de juliol
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Zuuummm, zuummm…! Vola per aquí i vola per allà, ja 
veig la Farga ben a prop, avui passarem el dia envoltades 
de minairons i minairones. Però no tingueu por que no 
us picarem pas!
A nosaltres, les abelles, ens agrada començar el dia amb 
molta màgia i alegria, i és per això que hem decidit venir 
amb vosaltres a fer un matí rotatiu. De camí al menjador 
hem estat xerrant amb l’Àlex Navarro (PALLAMAGS 
SENSE NOM) qui ens ha estat explicant les cançons de 
cant coral. 
“A l’hora de cant coral hem cantat unes quantes cançons. 
Una d’elles era “Deixa”, un altre “Zum Gali Gali”, i també 
“Astronauta” que va escriure-la una antiga monitora de 
les colònies.”
Ostres, quines cançons més maques. Quines ganes 
d’escoltar-vos l’últim dia al concert. 
Però sabeu que? Després de dinar i d’haver fet una bona 
becaina, els minairons i minairones s’han engrescat 
a exercitar una mica el cos amb nosaltres. Què sabeu 
quin és el nostre esport preferit? Sí, si, aquest mateix. 
Zuuuumba a la piscina. I l’Adriana Ortells (PALLAMAGS 
SENSE NOM) que ha estat a primera fila ens en parla. 
“Avui al matí hem anat a la piscina. Unes monitores ens 
han proposat dirigir una classe de zumba!! La Sara i jo 

Arnau Romeu, PALLAMAGS SENSE NOM

Carla Negre, PALLAMAGS SENSE NOM

Busca el sopar que vam menjar ahir!!

Croquetes, Sopa, Amanida, 
Pernil, Iogurt, Aigua

Yago Tristante, PALLAMAGS SENSE NOM
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Dia 5, dijous 22 de juliol

hem acceptat i hem ballat amb música al màxim davant 
de tothom. Ha estat súper guai! Tothom ens seguia des 
de l’aigua. En acabar de ballar, hem estat una estona 
jugant a la piscina.”
Amb l’Oriol Coromines (IL·LUMINAIRONS) repassem fil 
per randa el dia d’avui. Però escolteu-lo atentament 
que veureu com explica amb emoció el gran joc que 
hem compartit aquesta tarda. “Ens llevem, esmorzem 
i fem un matí rotatiu normal. Després dels tallers, cant 
coral serveis i esports ja és l’hora de dinar. Amb l’arròs 
i el pollastre ens atipem i comença el temps lliure. A les 
16:00h anem cap a la piscina i, aleshores si, comença 
el joc del rusc d’abelles. Ens dividim en 8 equips i ens 
repartim entre les bases. Preparem la nostra estratègia 
i ja pot començar el joc. Tenim exactament 10 nèctars 
(representats amb taps de suro) tot i que en podem robar 
més. Al mig del camp de futbol hi ha nèctars penjats de 
la porteria on només poden anar-hi les abelles reines 
(les que duen la cua daurada), per robar-los. Els abellots 
són aquells que duen la cua verda, i les abelles obreres 
duen una cua normal.

Al final del joc, després d’un recompte,  ha guanyat 
l’equip negre amb 12 taps.
Finalment hem anat a dormir.”
Abans d’anar a planxar les antenes la Neus Pedraza 
(PALLAMAGS SENSE NOM) ens detalla com ha estat 
l’estona del joc de nit. “Vam anar al camp de futbol a fer 
un joc de nit que consistia que hi havia tres monitores 
tocant amb la guitarra la cançó de bona nit. Havíem 
d’aconseguir trobar quines eren les notes de la cançó per 
poder-les agafar de la rotllana. Com hi havia diferents 
equips, portàvem una cua i si els altres equips ens les 
prenien, havies d’anar a buscar una altra.
M’ho vaig passar bé. Vaig poder agafar moltes notes i 
algunes cues.”

Arnau Martín, PALLAMAGS SENSE NOM

Roc Juanós, PALLAMAGS SENSE NOMSara Sisó, PALLAMAGS SENSE NOM

Nico Muros, IL·LUMINAIRONS



Dia 6, divendres 23 de juliol
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Qui saltarà des de la 
roca més alta?!
De bon matí ens aixequem de pressa amb el peu dret i 
comencem un dia ple d’activitats i dubtes.
Ostres!, no recordo que farem avui! Sort de l’horari i 
d’uns quants minairons que ens ho explicaran amb més 
detall! A veure si entre tots m’ajuden a fer memòria...
La minairona Carla Continente (ELS COMEDIANTS) 
m’ajuda a explicar-vos tots els elements màgics de la 
natura que no recordo i ho fa amb uns mots encreuats.

El minairo Sergi Barón (ELS QUE VESTEIXEN) ens fa una 
crònica d’aquest matí: “Avui ens hem llevat i els adoles ja 
havien marxat de travessa. Seguidament hem esmorzat 
i sense esperar gaire hem començat a fer camí cap a la 
Font de les Marrades. La primera parada l’hem fet al Salt 
del Grill, on poques persones s’han atrevit a banyar-se i 
llavors ja no hem parat més fins a l’hora de dinar, quan 
hem arribat a la Font de les Marrades. Quan hem arribat 
a la font, s’ha acumulat molta gent fent cua per omplir la 
cantimplora. La primera parada al tornar ha estat a una 
pedra bastant alta que sempre visitem però aquest any 
el nivell de l’aigua estava molt baix i no ens hem pogut 
tirar. Un cop hem arribat a la Farga ens hem dutxat i 
després hem fet uns balls i unes danses abans de sopar.”

5

4

1

2

3

Carla Continente, ELS COMEDIANTS

Luca de Palma, ELS QUE VESTEIXEN

“Pel matí després d’esmorzar hem marxat cap a la Font 
de les Marrades. Una estona després hem parat al Salt 
del Grill, abans d’arribar al nostre destí. Allà ens hem 
banyat al riu i hem dinat. Després hem anat cap les Ribes, 
on hem aconseguit molta escorça.”, l’Hugo Navarro (ELS 
COMEDIANTS) ens fa un breu resum del matí!

La Luca de Palma (ELS QUE VESTEIXEN) també vol dir la 
seva: “Avui hem anat d’excursió, passant pel Salt del Grill. 
Hem arribat a la Font de les Marrades, allà hem omplert 
les cantimplores a la font, envoltada de tora. Hem dinat 
i hem estat una estona pel riu, dins o fora estirats sobre 
una pedra.” 

1. es pot escalar
2. hi ha corrent   
d’aigua
3. surt aigua que es 
pot beure
4. els fills de les 
granotes
5. per banyar-te

Joan Canales, ELS COMEDIANTS



Dia 6, divendres 23 de juliol
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Anna Albertí, ELS QUE VESTEIXEN Hugo Navarro, ELS COMEDIANTS

Iris Santaugini, ELS COMEDIANTSHelena Vargas, ELS QUE VESTEIXEN

Lluis Cermeno, ELS COMEDIANTS



Però no només hem anat d’excursió, oi? La COMEDIANT 
Gisela Juanós ens explica com ha estat el temps lliure 
tan especial d’avui: “Quan hem tornat de l’excursió ens 
hem organitzat per habitacions i hem anat a dutxar-nos. 
Després, hem tingut temps lliure i els que hem volgut 
hem fet danses. Hem ballat: sardanes, la dansa de picar 
de mans, la de seguem i La Polca. Quan hem acabat hem 
anat a sopar, mmm quina bona pinta! Finalment hi ha 
hagut joc de nit.”
Hi ha alguns minairons que s’hi sumen a explicar-ho. 
Però aquest cop ho han a través d’un dibuix. 

Arnau Llobet, ELS QUE VESTEIXEN

Però el dia no acaba aquí. Ha arribat el moment que els 
desmemoriats us revelem aquella sorpresa que se’ns 
havia oblidat. Per això, necessitem l’ajuda de tots els 
minairons.

Arnau Van de Berk, ELS QUE VESTEIXEN

Mariona Saba, ELS COMEDIANTS

Kevin Reina, ELS QUE VESTEIXEN

El COMEDIANT Unai Bachs ens explica la seva 
vivència:”Aquesta nit hem jugat al Desmemoriat. El joc 
tracta d’uns personatges que ho han oblidat gairebé 
tot. Cada grup havíem de trobar 3 peces de roba del 
nostre desmemoriat, que estaven escampades per 
La Farga, però si ens equivocàvem de peça havíem 
d’estar dos minuts quiets. A les peces de roba hi havia 
enganxades unes pistes, i al final del joc quan ens hem 
ajuntat tots els grups hem trobat el que havien oblidat 
els desmemoriats: un pot de Nocilla per berenar demà. 
Un joc xulíssim!”
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El Martí ens fa trobar
...

Excursió, Font, Roca, Cascada, Entrepans
Salt, Sardanes, Escorça, Memòria , Nocilla

La Júlia vol que trobem 
les següents paraules: 

Pont, Precipici, Calor, Muntanyes, 
Gorra, Riu, Roca, Salt, Font, 

Diversió, Aigua, Banyador, Riure, 
Flors, Pedres, Excursió, Paisatge, Tora, 

Sol, Amics, Sorra, Caminar, Arbres

Mots encreuats:
1. La font de les...

2. Activitat que fem quan s’acaba el dia
3. Anem al Salt del...

4. Ruta pel bosc

A M E M O R I A U V T L C

V S M Ç D P E S C O R Ç A

I E I A I A P H O N J A R

N L U C J R L A J F T E V

S O Q A A I O R R O H N A

N F C S M U P C U N V O L

A G X C B P S L A T U G L

P U S A R D A N E S J E I

E N N D E O B V I A B T C

R O B A F V M R U S L N O

T C A E I A Z E Q A C A N

N L S D T Ç B C S N E H C

E X C U R S I O E L R T U

solucions

A M E M O R I A U V T L C

V S M Ç D P E S C O R Ç A

I E I A I A P H O N J A R

N L U C J R L A J F T E V

S O Q A A I O R R O H N A

N F C S M U P C U N V O L

A G X C B P S L A T U G L

P U S A R D A N E S J E I

E N N D E O B V I A B T C

R O B A F V M R U S L N O

T C A E I A Z E Q A C A N

N L S D T Ç B C S N E H C

E X C U R S I O E L R T U

C A A B N O L C S K R U Q N P W N           

O S S O R R A P R E C I P I C I O           

I A R A S E V A N I C O F T R I N           

A R I O N X C I S M I L N U U R G           

O C S I U C N G U A O O L M P N O           

S I S C U U N U C R I U R E C A R           

R O C A G R A A S R J A N J A L R           

I U C L A S I A N A F O N T M A A           

C A U O B I E P E D U I O N C A S           

L U M R I O C O P A I S A T G E P           

O J I A K Q R E B A N Y A D O R S           

O U C R I R N E O U K Q U N O R I           

O C L B F D I V E R S I O L S R V           

M T V R R P E A I M O C U S L D E           

P O B E V I N E Y C A A L M A N T           

O R I S O B U M W R A M E S S I O           

N A M I C S W R I V E I R S A M N           

T M U N T A N Y E S C N E I L L I           

O S I M A M S D J M F A Q U B O T           

A P E D R E S E U T Y R V N S O L           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martí Miralles, ELS COMEDIANTS

Júlia Pedraza, ELS QUE VESTEIXEN

 

           4           

                      

      1                

                      

                      

    3                  
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Bernat Santamaria, ELS QUE VESTEIXEN
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I per acabar de concloure el dia ens han preparat uns passatemps molt divertits. A veure si sou capaços de resoldre’ls.

Dia 6, divendres 23 de juliol



Avui els minairons han decidit explicar-nos el dia a través 
de la seva basant més artística. Però abans, com a bon 
pregoner us l’explicaré perquè pugueu entendre millor 
les imatges. Hem començat el dia fent un dels nostres 
matins, un matí rotatiu. Com ja sabeu, aquests matins es 
divideixen en quatre activitats.

Uns quants minairons han començat afinant la veu i 
cantant aquella cançó que diu aquella que fa... Som som 
els minairons cantaires! Sí, sí, a molts de vosaltres ja us 
deu sonar. Doncs avui ha estat un cant coral diferent! 
L’hem fet tots junts al carrer major. I això no és tot, demà 
farem una vetllada en commemoració d’un minairó molt 
especial, en Gerard Mínguez. Així que hem repassat unes 
quantes cançons molt nostres per tal que tot surti rodat.

A l’hora de tallers ens hem dividit en grups, alguns 
han fet tallers monogràfics i d’altres han estat fent 
tallers de decoració per la vetllada de l’endemà. Les 
IL·LUMINAIRONES Mar Reventós i la Marina Martí ens 
ho mostren amb uns dibuixos.

Després de dinar, hem jugat a un joc que ja forma part de 
la història d’aquesta casa. Consisteix en un gran taulell, 
semblant al del joc de l’oca. Cada grup ha d’anar tirant 
el gran dau i anar avançant per les diferents caselles, 
que compten amb proves diferents i que les podem 
trobar a diferents punts de la Farga. L’equip guanyador 
és aquell que arriba abans a l’última casella i realitza 
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Dia 7, dissabte 24 de juliol

Ditets treballadors i 
un joc ben especial

Marina Martí, IL·LUMINAIRONS

Mar Reventós, IL·LUMINAIRONS
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Dia 7, dissabte 24 de juliol

la prova amb èxit. Ja sabeu de què parlo, oi? El Joc del 
Minairó! L’Ettenesh Guerras i l’Elisa Llanes, unes gran 
IL·LUMINAIRONES, ens ho ensenyen:

I ara sabeu que toca? Doncs tal com ens mostra 
l’IL·LUMINAIRÓ Otto Grau amb el seu super dibuix... 
Anem a la piscina! Xip- Xap!

I després d’un dia tan intens l’acabem amb una vetllada 
molt màgica. Anem fent silenci! Shhht... Bona nit, 
minairons!

Elisa Llanes, IL·LUMINAIRONS Ettenesh Guerras, IL·LUMINAIRONS

Otto Grau, IL·LUMINAIRONS

Astronauta
UAL·LA!

 
Esta noche es diferente 

pues le han robado al cielo una estrella.
Mi pequeño astronauta 

se da cuenta y quiere ir a por ella.

Sube y sube y sube sin parar
diciendo adiós a toda la ciudad
en su pequeñita nave espacial. 

El universo atravesando va
y en un planeta se para a descansar

viendo pasar cometas y una estrella fugaz. 

Mira abajo hacia la tierra 
ve que alguien le está haciendo señas.

Con mi viejo telescopio 
yo lo observo y le pido que vuelva. 

La estrellita que alguien robó
está arropadita dentro de tu colchón.

Pequeño astronauta,
 ese ladrón soy yo.

Le pedí al cielo un pequeño favor
para darte luz y un poco de calor, 

pequeño astronauta, 
hasta que salga el sol. 



Coves, vermut, riu i . . . 
arriben els adoles! 

Dia 8, diumenge 25 de juliol

Avui hem viscut un dia especial i màgic per a tots els 
minairons i minairones. Però abans que els minairons 
ens expliquin la vetllada tan maca i emotiva, ens faran 
cinc cèntims que han fet durant el dia.
La Bruna Sala ens fa una crònica del dia: ”Avui després de 
dinar, hem tingut estona lliure com de costum. I després 
ens hem ajuntat per grups tutorials, i hem jugat a jocs 
com l’home llop, per esperar als adoles, ja que el bus 
anava tard.
Quan ha arribat el bus, ho hem preparat tot per 
l’acomiadament d’un minairó, i hem cantat cançons 
molt boniques. Més tard ja hem començat a parar taula 
per sopar, unes patates amb mongetes seques i unes 
bones mandonguilles. Després de sopar hem fet alguns 
jocs i tots junts hem cantat cançons.”

De bon matí, amb la panxa ben plena hem sortit a donar 
un tomb. La Chloe Millet (grup 1:Cantants SuperOne) 
ens explica quin es aquest lloc tant misteriós on hem 
anat: “Avui hem anat a la cova d’Alí babà, i també hem 
ajudat a obrir-la i al final hem pogut conèixer-lo i ens ho 
hem passat pipa”.

Iu Viola, FOCUTÈCNICS

En Bernat Rafat s’hi suma a explicar-nos ho: “Hola, sóc 
el Bernat i avui hem anat a una mina de ferro on hem 
pogut entrar. La mina era bastant petita però ha sigut 
divertit!”
La Laia Rosaura també vol dir la seva: “Quan vam tornar 
a La Farga després d’haver anat a la mina, vam passar 
per les habitacions per posar-nos el banyador, agafar les 
sabates de riu i la tovallola. A continuació vam anar al 
camp de vòlei.
Algunes persones es van banyar i altres es van banyar i 
altres es van estirar a les tovalloles, jugar a cartes, jugar 
a pales, aros,...
Aleshores els monitors ens van sorprendre amb un 
vermut: hi havia patates, dos tipus de fuet i cocacola o 
fanta, tot estava molt bo!!!
Al cap d’una estona jugant i descansant, vam anar cap a 
les habitacions a canviar-nos i després vam anar a dinar, 
el dinar també estava molt bo!!!”
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vergonya, cançons, moneda, jocs, 
guitarres, nous, diversió, vaca, vetllada

Biel Eixarch, FOCUTÈCNICS



Per acabar d’imaginar-nos aquest magnífic matí, la 
Cristina Corral ens ho explica des de la seva perspectiva: 
“Avui al matí quan ha tocat la campana hem anat a fer 
una excursió a la mina. Dins de la mina hi havia l’Alí Babà, 
i hem hagut de dir una contrasenya perquè pogués sortir. 
Quan hem encertat la contrasenya correcta, ha sortit de 
la mina i hem pogut entrar nosaltres.
Després de la visita a la mina, hem tornat a la Farga. Hem 
anat a les habitacions i ens hem canviat per anar al riu, on 
ens hem banyat i hem jugat a cartes. També hem fet el 
vermut!!! Hem seguit jugant i després hem anat a dinar”

Dia 8, diumenge 25 de juliol

L’Emma Torrent afegeix: “Avui hem recordat el Gerard, un 
minairó. Ha vingut la seva família i hem cantat cançons 
molt boniques. Quan hem acabat hem dinar uns regals 
a la seva família. Després hem anat a enterrar les cendres 
al costat del riu i hem plantat dos arbrets molt bonics”.
Després d’acomiadar-nos i amb la pell de gallina, fem 
fila cap al tancament de la nit. Una vetllada ben divertida 
que ens acabarà d’arrodonir tot el dia.
L’Arlet Domène ens explica el funcionament d’un joc de 
la vetllada:  “El joc consisteix que una persona és el pare 
vaca, i ha de cridar muuuu! més fort que tots els altres.
Tot això és repetirà 3 cops i a l’últim cop el pare vaca es 
quedarà sol cridant muuuuu! “
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Arnau Forcada, FOCUTÈCNICS

Després de dinar, han arribat els adoles amb l’autocar, 
en arribar els hem rebut amb cançons. Tot seguit, amb 
les emocions a flor de pell, hem viscut una vetllada 
per commemorar al Gerard Mínguez, un minairó molt 
estimat per a tota la Colònia.
Hem cantat unes cançons molt colonieres i boniques.
Uns quants minairons ens volen explicar com ha estat 
aquesta vetllada.

Mar Llop, FOCUTÈCNICS

Max Muros, CANTANTS SUPERONE



Especial Travessa
Travessa 2021

Que ràpid passa el temps aquí a la Farga! Mireu si passa 
ràpid que ja estem encetant el primer cap de setmana... 
i això vol dir que els nostres estimats i estimades Adoles 
marxen de Travessa! Se’n van a explorar la Vall de 
Tavascan, i si el temps els ho permet, faran el cim del 
Certascan! Els nostres cronistes d’aquests 3 dies són els i 
les Adoles del grup ELS FREGGUINS.
“El primer que vam fer el divendres després de llevar-
nos va ser esmorzar unes magdalenes i un got de llet 
per agafar energia. Després vam acabar de fer les bosses 
i preparar el menjar que ens enduríem a la travessa. Tot 
seguit vam carregar les motxilles a l’autocar i ens vam 
posar còmodes per les 4 hores de trajecte. Vam sortir 
des de Ribes de Freser, vam anar en direcció Puigcerdà i 
vam travessar dos ports de muntanya. A la Seu d’Urgell 
vam fer una paradeta i finalment vam arribar a Tavascan 
on vam fer un canvi ràpid d’autocar, que ens va deixar 
al punt de sortida d’aquesta divertidíssima travessa 
des d’on vam començar a caminar.” ens explica en Lluís 
Pedraza, que dona el relleu a la Carme Rius i ens segueix 
narrant l’arribada a Tavascan i l’inici de la caminada: 
“Un cop a Tavascan ens vam posar a caminar. Al cap 
d’una hora i mitja vam arribar a Noarre on vam poder 
dinar i agafar forces per seguir caminant unes horetes 
més. Divendres va ser el dia més dur, ja que va ser el 
dia que més desnivell vam haver de fer. Ens va costar 

molt sobretot el tros que vam fer entre les 4 i les 5 de 
la tarda, però finalment vam aconseguir acampar al lloc 
on teníem previst fer-ho, cap a les 7 de la tarda. Quan ja 
teníem el campament muntat vam sopar els macarrons 
i la llonganissa que aquell matí havíem carregat a les 
motxilles. Més tard vam cantar algunes cançons i quan 
es va fer fosc vam anar a descansar cadascú a la seva 
tenda”.
Primer dia de travessa superat! A planxar les orelles 
mirairons, que ja ens ho diu en Simon Höppner, haureu 
de matinar força per seguir caminant durant el dissabte: 
“A las 6:30 de la mañana nos levantaron los monitores 
para deshacer las tiendas. Después de levantarse y 
guardar las tiendas en las mochilas, desayunamos. Todos 
teníamos mucho sueño y era un poco duro. Además en 
las montañas siempre hace frío. Después de desayunar 
empezamos a caminar de nuevo. Los primeros metros 
siempre eran los más duros porque el cuerpo se tenía 
que acostumbrar, y la mochila de 10 kilos no lo hacía fácil. 
Aunque fue un poco duro, fue también muy divertido y 
ha sido una buena experiencia. ¡Seguro que repetiría!”
I camina que caminaràs, envoltats de natura i bona 
companyia, els nostres adoles van aconseguir arribar fins 
al cim del Certascan, ens ho explica l’Helena Vázquez: 
“Quan vam arribar al coll de la muntanya, va començar 
a fer molt de vent. El vent era tan fort que alguns ens 
agafàvem de les mans per no sortir volant. Finalment el 
vent va anar disminuint i vam decidir deixar les motxilles Laia Camps, ELS FREGGUINS
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al coll i començar a caminar cap al cim. Era un camí entre 
les tarteres. Quan vam arribar al cim de Certascan vam 
cantar algunes cançons i ens vam fer fotos. Una cosa que 
em va sorprendre molt va ser que estàvem per sobre 
dels núvols!”.
Felicitats pel cim minairons! Però ara que heu aconseguit 
gairebé tocar els núvols torna a ser hora de posar-se a 
caminar altre cop. La Txell Clusellas ens segueix narrant 
el descens del cim: “Després d’haver fet el cim, vam anar 
a un refugi d’alta muntanya poc després d’haver dinat 
a la vora d’un llac on alguns adoles van banyar-se. Al 
refugi vam demanar refrescos. Quan ja vam haver begut 
el refresc, vam enfilar camí avall per poder anar cap al 
lloc on havíem d’acampar. Durant la baixada vam fer 
molta pinya i vam explicar molts acudits i enigmes. Va 
ser un camí molt agradable.”
Segon dia de travessa gairebé a la butxaca!!! Ja es 
comença a notar el cansament, per això és important 
que descansem bé! La Sònia Vico ens relata la seva 
experiència de la segona nit: “Després d’estar tot el dia 
caminant i haver pujat el Pic de Certascan, per fi vam 
arribar al lloc on vam muntar les tendes. Estàvem tots 
molt cansats i amb ganes de sopar i descansar. Tots 
esperàvem el sopar d’aquella nit, ja que teníem la xistorra 

Sebastien Dolivet, ELS FREGGUINS

Travessa 2021

i ens moríem de ganes de menjar-ne. En acabar de sopar 
vam jugar al telèfon amb frases que ens inventàvem 
nosaltres mateixos. Ens ho vam passar molt bé! Després 
vam anar a dormir i les de la meva tenda, la Laia Camps 
i al Txell Clusellas, vam passar molt fred perquè ens vam 
deixar la finestra de la tenda oberta.”
I per acabar aquesta emocionant i alhora cansada 
aventura, l’Adrià Llanes ens fa cinc cèntims dels últims 
moments de la travessa abans d’arribar a la Farga: “Ens 
vam aixecar ben d’hora, i vam poder veure la sortida del 
sol. Vam haver de plegar les tendes i vam començar a 
caminar cap al poble de Tavascan. Després de 3 hores 
llargues vam pujar a l’autocar després d’haver dinat 
amanida de llenties mentre fèiem pinya. Vam estar 4 
hores dins l’autocar per poder arribar a la Farga.”

Marta Lara, ELS FREGGUINS
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Dia 9, dilluns 26 de juliol

Dia del gran joc del 
MACARRÓ (i més)
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Bon dia, minairons i minairones! Arrenquem la segona 
setmana amb una excursió que fa goig! Avui els 
excursionistes de Collsacabra baixem a la taverna i fem 
una tassa amb els minairons que tot engrescats a la llum 
de la llanterna ens comenten el que han fet durant el 
dia.

“Ahir al matí els adoles ens vam llevar una mica més 
tard del normal, ja que després de tres dies de travessa, 
ho necessitàvem. Havia de ser un matí normal segons 
l’horari, fins que a l’hora d’esmorzar hi va haver un canvi 
de plans. De cop, un dia el qual no tenia cap esdeveniment 
previst, es va convertir en el dia de l’excursió a l’Estret del 
Forn. Un cop vam haver acabat d’esmorzar, ràpidament 
vam començar a desfilar cap allà. Va ser un camí ràpid i 
alguns van entrar a dins l’Estret i alguns altres no. Com 
sempre, es va posar a ploure i seguidament vam tornar 
a correcuita cap a la Farga a dinar.”, això ens ho explica el 
Bernat Falcón (THE BUSINESS CREW), un minairó que 
s’ho ha passat d’allò més bé a l’estret del forn.

I no és l’únic! L’Àlex Navarro (PALLAMAGS SENSE NOM) 
també vol dir la seva:”Ahir vam anar a l’Estret del Forn, 
on l’aigua estava més freda que la del Salt del Grill. 
L’excursió en si no va ser gaire forta, la major part va ser
muntanya, però també vam passar per Queralbs. Quan 

vam arribar, al 
principi no em 
volia banyar, però 
després, em vaig 
animar i vaig 
entrar a l’Estret. 
Era bastant difícil 
d’escalar i per això 
vaig haver d’anar 
a quatre grapes la 
majoria del camí... 
tot i així, va ser 
molt divertit!” Carla Negre, PALLAMAGS SENSE NOM

Sara Torres, THE BUSINESS CREW



Dia 9, dilluns 26 de juliol
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Un cop a la Farga, tot afamats, hem dinat i, al acabar, 
com cada dia, hem tingut una estona per descansar. La 
minairona Neus Pedraza Martínez (PALLAMAGS SENSE 
NOM) ens explica ell que ha fet: ”Al temps lliure podíem 
fer polseres, dibuixar, jugar, descansar... No obstant, 
quan plovia no podíem anar per fora i ens aviem de 
quedar dintre de la cassa. A part d’això, també podies 
escriure cartes a la família i amics, o preparar-li algun 
detall a l’amic invisible. Alguns dels joc als que també 
ens agradava molt jugar era el llop i a l’assassí, eren molt 
divertits!”

I ara si! no guardeu les llanternes que ha arribat un dels 
jocs de nit més divertits de Can Minairó…

El joc del Macarró!

Pels que no el conegueu la minairona Laia Bescós (THE 
BUSINESS CREW) us l’explicarà!

L’ Ares Tartera (THE BUSINESS CREW) ens fa cinc cèntims 
de com ha estat aquesta tarda tan moguda d’avui:”Ahir 
a la tarda vam fer el que normalment faríem durant un 
matí normal: cant coral, tallers i esports; menys aquesta 
última, ja que al matí vam anar d’excursió.
El meu grup, després del temps lliure, es va reunir per 
fer tutoria, parlar de la travessa i comentar com estaven 
anant les colònies. Més tard, vam tenir temps per acabar 
de desfer motxilles i endreçar Can Fong.
Després vam fer la nostra estona de Cant Coral i vam 
continuar amb tallers, on vam preparar el joc del dia 
següent, ja que estava protagonitzat pels adolescents.”

Júlia Gallego, PALLAMAGS SENSE NOM

Arnau Martín, PALLAMAGS SENSE NOM

Arnau Romeu, PALLAMAGS SENSE NOM
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“Ahir a la nit va tocar fer un joc de nit que es diu Macarró. 
El joc consisteix en el fet que el nivell A s’amaga un 
macarró a alguna part del cos com per exemple a la 
jaqueta, als pantalons o a les sabates. Els adoles els 
havíem de trobar amb un temps de “10 cocodrilets”. 
Quan trobàvem els macarrons, els havíem de portar a la 
nostra base. Si no trobàvem els macarrons, el nen o nena 
del nivell A podia continuar fins a la seva base. Quan es 
va fer el recompte de macarrons, vam saber que el nivell 
A havia guanyat.”

Sara Sisó, PALLAMAGS SENSE NOM

Però el dia per alguns minairons no acaba aquí, per 
poder seguir gaudint es necessari descansar. Mentre 
que els minairons del nivell A van a planxar orelles, els 
adoles fan una dinàmica molt maca per acabar el dia 
amb un bon gust de boca.

La pallamaga Silvia Caballero Perez (PALLAMAGS 
SENSE NOM) també vol explicar-nos com ho ha 
viscut:”Per la nit vam jugar al gran joc del macarró. És un 
joc molt divertit que consisteix en que els nens del nivell 
A s’han d’amagar un macarró pel cos i l’han de portar 
a una base. Si pel camí un Adole els pilla, han d’aturar-
se i contar 10 cocodrilets mentre l’intenten trobar, si no 
el troben els nens poden seguir el seu camí però, si el 
troben, els adoles se’l queden i el porten a la seva pròpia 
base.
Després del recompte de macarrons, van dir que els 
resultats van ser…
Nivell A : 400 macarrons
Nivell B: 63 macarrons
Monitors: 863 macarrons
…Però tothom creu que va ser “TONGO, TONGO…!!!!”
Jo me’l vaig amagar al pantaló i no me’l va trobar ningú!“

Laia Clusellas, THE BUSINESS CREW

Adriana Ortells, PALLAMAGS SENSE NOM

Dia 9, dilluns 26 de juliol
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es renoven, les amistats es creen o reforcen. També s’ha 
de dir que l’excursió a l’Estret del Forn no va ser massa 
apropiada, les queixes ressonaven per Can Fong i els 
esbufecs també.”

Gerard Barón, THE BUSINESS CREW

Jan Estiu, THE BUSINESS CREW

1. Pasta que els avis fan molt bona.
2. Utensili de cuina per escalfar i fer menjar.
3. “Trip” en català.
4. Part de la natura on els minairons hi anem sovint.
5. Hora del dia on els minairons ho passem molt bé.
6. Després de la travessa hem de desfer “…” .

Roc Juanós, PALLAMAGS SENSE NOM

1. El que bevem en els àpats 
2. Sinònim de passejar 
3. El contrari de calent 
4. Sentiment d’afecte amb persones no relatives de sang
5. Quan salem de la roca caiem al ...

L’Ignasi González (THE BUSINESS CREW) s’hi suma , 
però aquest cop amb un poema:

“Un dia de la tornada de la travessa,
als adoles van fer una broma pesadeta,

a l’estret caminant tocava anar
i ni de la meitat no es va passar.

A la tarda la pluja va cessar
i el sol per fi vam contemplar,

a cant coral vam repassar una cançoneta
i per últim tocava fer endreça.”

El Biel Tarragó (THE BUSINESS CREW) ens fa cinc 
cèntims: “Després d’un llarg dia carregat amb activitats 
diverses, s’acostava l’hora d’anar al llit a dormir. Però 
abans, com és tradició a Vila Fargueta, ens vam reunir 
tots els adoles per fer una curta dinàmica tranquil·la per 
no anar al llit agitats.
Vam fer una dinàmica que no havíem fet mai abans: 
necessitàvem tres voluntaris, un cop escollits aquests, 
cada un d’ells havia d’explicar una història de la seva vida 
en la qual hi hagués algun element fictici, és a dir, que 
no fos cert. Després, un portaveu de cada grup d’adoles 
deia el que crèiem que no era cert.
Un cop van passar els tres voluntaris, vam cantar una 
cançó i ja vam anar cap al llit a dormir, on vam sentir 
sorolls de petards i focs artificials que probablement 
eren de les festes de Queralbs.”

Per acabar el dia, la Xènia Bosch (THE BUSINESS CREW) 
ens vol fer una breu explicació dels seus sentiments un 
cop passada la travessa: ”La nit de descans va passar 
com un llamp, com aquelles nits que no descanses bé 
i l’endemà et sents cansat. La música del matí per poc 
no em desperta. Les agulletes es van fer sentir des del 
primer instant, les cames ens feien figa. Tot i això, ens 
sentíem satisfets i molt més units del que estàvem abans. 
La travessa no és només caminar tot el dia i acabar amb 
mal de tot. És un procés molt intens, on les emocions i a 
confiança estan a flor de pell. Els vincles s’enforteixen i 

Dia 9, dilluns 26 de juliol



Dia 10, dimarts 27 de juliol

Passeu passeu. . . 
El passatge del terror
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Ei! Segur que ja coneixeu milers de llegendes catalanes… 
però que en sabeu cap que hagi passat aquí a la vora?, 
doncs avui els menairons i les minairones en coneixeran 
una, i no qualsevol, avui escoltaran la meva llegenda... i 
no tan sols la coneixeran! Gràcies als Adoles, que l’han 
portat fins a la Farga, podran viure una nit plena de 
misteri! Va, ja us deixo que els minairons us l’explicaran 
de primera mà. Però tampoc cal començar pel final... ui 
se’m tira el temps a sobre!, ja comença a sonar la música 
i els més matiners es comencen a posar en peus!

“Avui hem fet un matí dels d’abans: enlloc de separar-
nos per grups corals, hem cantat tots junts. Els que 
portem instrument hem començat a tocar les cançons i 
ens ho hem passat molt bé! Després del cant coral hem 
fet jocs com el mocador o el drac (en aquest moment si 
que ens hem separat per jugar). Més tard, hem fet tallers 
que seran la decoració del concert. Per acabar el matí 
hem jugat a alguns jocs amb el grup de tutoria i hem 
anat a dinar.”, en Biel Eixarch (FOCUTÈCNICS) ens fa cinc 
cèntims de com ha anat aquest matí.

Després, hem jugat a uns quants jocs més i un d’ells ha 
sigut el de “l’aranya”, que per mi, ha sigut el més divertit.”

Tomás Caparròs, ESPÀRRECS VERDS

Qui és aquell minairó que camina per allà? Al final no 
ens hi veure’m amb tanta pols! Ha arribat el moment de 
posar la farga a to. La Cristina Corral (FOCUTÈCNICS) 
ens explica com han estat distribuïts els serveis: “ De 
serveis hi ha sis: Planta 0 + WC, parar taula, exteriors, 
interiors, planta 1 + WC i menjador. Ens ha tocat tres 
vegades revista, una vegada Planta 1 + WC, Planta 0 + 

WC i parar taula. Avui ens ha tocat parar taula per 
esmorzar, per dinar i per sopar.”

En Lucas Guerra (ESPÀRRECS VERDS) també vol dir la 
seva:”Avui el meu grup de coral ha fet esports al camp 
de bàsquet. Hem començat jugant a la “xarxa” que es 
tracta d’un “pilla-pilla” però quan pilles a algú, aquest ha 
de donar la mà al que l’ha pillat i junts han d’atrapar a la 
resta de persones.

Avui hem tingut un cant coral especial. La Berta 
Domènech (ESPÀRRECS VERDS) ens l’explica: ”Avui al 
matí tot ha començat com un matí normal; ens hem 
llevat, hem esmorzat, hem fet serveis i a l’hora de cant 
coral ens hem trobat amb una sorpresa: totes les corals 
faríem cant coral juntes! Així que han posat el piano i els 
bancs al carrer major, ens hem assegut per corals i hem 
començat a cantar.
Hem après una cançó anomenada Aniversari dels 
Manel, ja que aquest any Neret està d’aniversari. També 
hem repassat les altres cançons que ja sabíem i els que 
toquen instruments han començat a assajar les cançons. 
Ha sigut un cant coral com els d’abans!”

Com ja sabeu, fa dos anys que tenim un integrant 
especial, la Covid, i per tal de protegir-nos hem hagut 
d’adaptar la colònia.

L’Arnau Delgado (ESPÀRRECS VERDS) ens explica quins 
han sigut els visitants que hem tingut avui:” Avui just 
quan hem acabat d’esmorzar i anàvem a fer un matí 
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rotatiu hem vist que arribaven un home i una dona que 
no sabíem qui eren. Hem preguntat als monitors i ens 
han dit que eren de Salut i que venien a fer una inspecció 
rutinària per veure com anava tot i en què podia millorar 
el funcionament de la colònia. Després d’estar tot el matí 
per aquí observant, han vist que tot estava funcionant 
molt bé, però ens han fet recomanacions perquè hi 
hagués més espai al menjador i es han dit de posar dues 
taules a fora.”

Clong clong!!!, ja és l’hora!, tots cap a Vilamanya! Uns 
quants minairons ens volen explicar com ha anat.

Bruna Sala (FOCUTÈCNICS): “Avui després de dinar hem 
tingut estona lliure, com sempre, i a les quatre hem anat 
d’excursió a Vilamanya. De camí hem trobat maduixes, 
trèvols i escorça que hem recollit. Quan hem arribat a 
Vilamanya ens hem posat per grups i hem berenat pa 
amb xocolata. Estava molt bo! Quan hem acabat volíem 
repetir i hem fet un concurs per veure qui es quedava 
amb un crostó de pa i un tros de xocolata.
Més tard hem tornat cap a la Farga i després de dutxar-
nos hem anat a sopar.”

La FOCUTÈCNICA Laia Rosaura ens explica “Avui 
després de dinar hem tingut estona lliure. Quan s’ha 
acabat el temps lliure ens hem posat a caminar. Primer 
hem anat fins a Queralbs per la carretera i després per 
un caminet pel mig del bosc fins a arribar a Vilamanya. 
Molt bonic!
Quan hem arribat hi havia molt poques cases. Aleshores 
ens hem reunit per grups i hem berenat pa amb 
xocolata!!
Després hem anat baixant cap a la Farga i per arribar 
hem hagut de creuar per les vies del cremallera. Al cap 
d’una estona hem arribat. Ha sigut molt xula l’excursió!”. 

Anna Saba (ESPÀRRECS VERDS): ”Avui hem fet una 
excursió a Vilamanya, encara que els adoles estiguéssim 
cansats de la travessa. Ha sigut una excursió molt bonica, 
m’ha agradat molt. Per sort no ha plogut i hem pogut 
fer-la amb tranquil·litat.
A Vilamanya hem berenat i després hem tornat cap a 
la Farga. En arribar a la Farga hem acabat de preparar 
les últimes coses que quedaven per organitzar per al 
passatge del terror i un cop tot llest ens hem anat a 
dutxar.”

Com podeu veure aquest matí ha estat d’allò més mogut 
i el dia no acaba aquí!

El Lluc Griful (ESPÀRRECS VERDS), com molts altres 
minairons decideix anar a planxar orelles.
“Avui després de dinar m’ha agafat son, i he anat al llit a 
dormir una mica. M’he estirat al llit i he intentat dormir, 
però m’ha costat perquè els primers 10 minuts ha anant 
entrant gent a l’habitació, per tant la cosa ha estat difícil. 
Finalment, quan la situació ha estat calmada, han entrat 
tres adoles i m’han fet una foto. El soroll de la foto m’ha 
despertat, però després m’he tornat a adormir. Al cap 
d’una estona, m’han vingut a despertar perquè feia 
estona que havia sonat la campana, i jo no me n’havia 
adonat.”

Arnau Forcada, FOCUTÈCNICS

Cloc-cloc cloc-cloc... hiii hiii....

Ho escolteu? Hi ha algú? Qui és?, cridaven els minairons 
tot encuriosits…
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Amagueu-vos!!, és el Compte Arnau!!!

Sembla que els adoles tramen alguna cosa... Avui 
explicaran la meva llegenda, una llegenda que va passar 
prop de Vila Fargueta. Exacte! La llegenda del Compte 
Arnau.

Per poder transmetre-la als minairons i minairones del 
nivell A s’han dividit les diferents tasques.

Arlet Domene, FOCUTÈCNICS

L’Andrea Suverza (ESPÀRRECS VERDS) també vol 
compartir aquesta vetllada amb nosaltres: “ Avui a la nit 
hem fet un túnel del terror. Han anat passat tots els grups 
del nivell A i un cop hem acabat l’última representació 
ens hem afegit amb el grup 7 per continuar el passatge 
amb ells. Després de la capella hem anat a Can Fong i he 
de dir que tot i saber el que passaria (perquè ho havíem 
preparat nosaltres) ens vam espantar molt!
Tot seguit hem baixat cap al camp de futbol on ens hem 
trobat amb el grup B amb una actuació terrorífica. El 
grup B també s’ha afegit a nosaltres per poder passar 
per les parades de tots els companys. El grup de gent 
s’ha fet massa gran i ens han demanat als adoles que 
ens esperéssim a les nostres parades i després trobar-
nos tots junts davant de la colònia per veure l’actuació 
final d’en Tomàs i d’en Joel.”

L’Ariadna Sánchez (ESPÀRRECS VERDS) ens explica com 
ho han fet:  “Avui hem fet el passatge del terror i el grup 
C d’adolescents vam decidir preparar la introducció i el 
final del passatge.
La introducció s’ha basat en explicar als infants del nivell 
Al principi de la història perquè entressin en context tot 
fent una representació teatral. D’aquesta part se n’han 
encarregat els meus companys Berta i Lluc.
Després d’això han vingut de grup en grup a la capella, 
on el tema general eren monjos. El procediment ha sigut 
que cinc monges entraven dins de la capella, es posaven 
a resar davant de la creu i de sobte 2 nens entraven 
cridant. Finalment, dues monges han explicat les regles 
del joc i s’han acomiadat. Però així no s’acabava, sinó 
que dos adoles més sortien des de sota de la capella i 
agafaven els infants del nivell A pels peus.
Després d’aquest ensurt els infants han seguit la ruta 
que els hi marcava el mapa que els havíem donat dins 
de la capella.
Un cop acabat el túnel del terror els infants han deixat 
tots els elements aconseguits durant el recorregut dins 
d’un cercle màgic. Un cop els infants han reunit tots els 
elements, el dolent s’ha mort.”

Iu Viola, FOCUTÈCNICS

Quina vetllada més divertida! A veure com l’ha rebut el 
nivell A. Pels minairons més petits de la colònia ha estat 
una vivència plena d’ensurts i emoció. Algun d’ells ens la 
volen compartir.

Bernat Rafat (FOCUTÈCNICS): ”Hola sóc el Bernat i hem 
fet una petita excursió a Vilamanya i ha estat “molt diver”. 
Després a la nit, hem fet un passatge de por. Ha sigut 
molt mogut i quasi tot el meu grup s’ha mort de por.”

El Bernat, fins i tot, ens ha fet una il·lustració per mostrar 
com s’ho ha passat al passatge del terror.

Dia 10, dimarts 27 de juliol
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I conte contat ja s’ha acabat!, i de la millor manera 
possible. En Tomàs Caparrós (ESPÀRRECS VERDS) 
ens vol fer cinc cèntims!: “Un cop els minairons han 
aconseguit recol·lectar tots els elements (foc, aigua, 
terra i aire) màgicament la deessa Pirinea ha recuperat 
els seus poders i el Pirineu ha tornat a estar segur. Per 
agrair a la natura aquest regal, els minairons hem decidit 
cantar Enyor a la natura, conegut com el seu himne. Per 
sort, el Comte Arnau ha sigut vençut i la pau ja ha tornat 
per tal que els ocells tornin a cantar, els minairons corrin 
i saltin i els minairons se’n vagin d’excursió a Serrat.”

Eppp!! Però aquí no s’acaba el dia. Els minairons i 
minairones han sigut capaços i capaces de tornar a La 
Farga des de Vilamanya sense perdre’s. Vosaltres, però, 
en sou capaços i capaces? 

Bernat Rafat, FOCUTÈCNICS

La Mar Llop (FOCUTÈCNICS) ens explica que “Avui a la 
nit els adoles ens han preparat un túnel del terror. Hem 
anat passant per diferents llocs per trobar els quatre 
elements: aigua, foc, terra i aire.
Cada grup hem fet recorreguts diferents i a cada lloc 
havíem de fer una prova per recuperar els elements. Ha 
sigut molt guai, però feia una mica de por!”.

I també un dibuix tornant a la Farga de l’excursió que 
hem fet a la tarda a Vilamanya.

Laia Bescós, ESPÀRRECS VERDSs

Us convidem a provar sort en aquest laberint que ens 
proposa el Joel Sisó (ESPÀRRECS VERDS), a veure si us 
en sortiu!

Dia 10, dimarts 27 de juliol
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- Quin dia més ple d’emocions que hem viscut avui a la 
Farga! Em sembla que avui els mirairons i minairones 
dormiran ben plans...

- Au va, Virus, si no n’hi ha hagut per tant, això de defensar 
les bases durant pels mirairons és bufar i fer ampolles!

- Ostres Vacuna, que no t’han explicat que aquest matí 
també han anat d’excursió al Molí Bonada? I a la tarda han 
fet piscina! Però tens raó, el gran Joc del Virus els ha deixat 
baldats!!!

“Avui ens hem despertat i hem anat d’excursió al Molí 
Bonada. Un cop hem arribat allà hem dinat entrepans 
de formatge i xoriço. Al arribar a la Farga hem anat 
a la piscina a on vam jugar i berenar, després vam 
fer cant coral i un joc de nit”, en Lluís Cermeno (ELS 
COMEDIANTS) ens fa un breu resum del dia!

Laia Camps, FREGGUINS

En Lluís Pedraza (FREGGUINS) també ens explica el dia 
tan atrafegat que hem tingut: “El primer que hem fet ha 
sigut esmorzar, i després ens hem preparat per fer una 
excursió al molí. La excursió ha durat gairebé tot el dia, 
hem arribat a la Farga cap a les 18:00 i després hem fet 
alguns jocs.”

També tenim la Marta Lara (FREGGUINS) que ens fa cinc 
cèntims del que ha passat durant el dia: “Hem passat el 
dia a Serrat, hem menjat entrepans a l’hora de dinar, i 
més tard hem marxat cap a la Farga. Seguidament ens 
hem refrescat a la piscina.”

Apa minairons! Quina excursió més maca la del Molí 
Bonada, segur que heu gaudit molt del paisatge i 
de la companyia de la natura. En Joan Canales (ELS 
COMEDIANTS) ens explica com ha viscut el camí fins al 
Molí: “Ens hem aixecat i després hem fet les motxilles per 
anar al molí Bonada. Primer hem anat per la carretera i 
després per un caminet i finalment hem arribat a Serrat 
on hem descansat i hem menjat galetes. Després hem 
agafat un altre camí molt natural fins arribar al molí 
Bonada on hem dinat entrepans i síndria. També hi ha 
gent que després de dinar ha anat a fer preses i buscar 
sangoneres.” 

Quin munt d’aventures viscudes al Molí Bonada! En 
Martí Miralles (ELS COMEDIANTS), ens relata la tornada 
a la Farga i la tarda a la piscina: “Després de dinar a 
l’excursió del Molí Bonada molts hem baixat al riu i ens 
hem embrutat i després hem mogut alguns pals per fer-
lo baixar més ràpid i millor. També hi ha hagut alguns 
nens que hem buscat i hem trobat sangoneres. Després

Marta Lara, FREGGUINS
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hem tornat aquí a la Farga i het fet una estona de piscina-
ina-ina!
L’aigua estava freda però tot i així molts ens hem banyat. 
Després un bon berenar i hem fet la despedida de la Lisa.

- El joc de nit del Virus!!! Quina manera més emocionant 
d’acabar el dia! 

- Sííííí! I a més nosaltres en som els protagonistes, els 
virus i les vacunes, que com ens diu l’Helena Vázquez 
(FREGGUINS), som el tema de moda! 

“Després de sopar vam fer un joc de nit que tenia relació 
amb l’actualitat, el joc es deia “El virus”. Cada coral era 
un òrgan i els nens eren o vacunes o virus. L’objectiu era 
robar els òrgans dels altres equips.” 

La Carla Continente (ELS COMEDIANTS) ens comenta el 
funcionament del joc:  ”Després de sopar hem jugat a un 
joc de nit anomenat virus. Tots els grups de coral tenien 
un òrgan (pulmons, cèl·lules, intestins i cors) pintats 
en diferents cartes. Els 4 grups de coral guardaven a 
la base les targetes amb els seus òrgans. Hi havien les 
vacunes que protegien les seves bases evitant que els 
virus entressin. Els virus havien d’atacar les altres bases i 
si els pillaven havien de fer pedra pepet i tisora. El grup 
guanyador va ser la coral 4!!”

En Pol Torrent (FREGGUINS), ens vol explicar també 
el seu dia: “Dimecres hem anat al molí d’excursió. Hem 
arribat a les 13h i hem dinat. Després hem tornat a la 
Farga i hem fet una petita sessió de cant coral. Després 
hem sopat i hem fet el joc de nit del virus.”  

Adrià Llanes, FREGGUINS

Sebastien Dolivet, FREGGUINS

 Escolta Vacuna, i després del joc de nit, han anat a dormir 
tots oi?

- Em sembla que no, Virus, la Sònia Vico (FREGGUINS) 
ens comenta que els adoles es van agrupar abans d’anar 
a dormir per fer una dinàmica tots junts: 

“Després del joc de nit, els adoles vam fer una petita 
dinàmica amb un fil. Consistia en passar-nos un fil entre 
nosaltres i dir-nos el que havíem descobert d’algú altre. 
Tots vam dir coses boniques de nosaltres i al final, el fil va 
quedar com una teranyina. Per mi el fil va representar la 
unió que tenim tots els adoles entre nosaltres per molt 
que no ens portem igual amb tothom. Em va agradar 
molt ja que tots vam descobrir coses d’altra gent que no 
sabíem i també el que pensaven de mi.”

Simon Hippner, FREGGUINS
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Per acabar el dia, ens acomiadem amb el que ens 
explica la Txell Clusellas (FREGGUINS) sobre el seu dia 
a colònies: 

“Avui hem anat d’excursió al “molí de moligonada” i hem 
estat el matí i el migdia, per tant, hem dinat allà. Després 
de caminar, ens hem banyat i per la nit hem fet un joc 
de nit anomenat “el virus”. Els adoles, després de jugar 
hem fet una activitat amb fils que consistia en passar la 
bola de fil a aquella persona que no coneixies i havies 
descobert.” 

Hugo Navarro, ELS COMEDIANTS

L’Iris Santaugini (ELS COMEDIANTS) ens recorda com 
de bo estava el pastís del 25è aniversari de Neret.

I amb alguns dibuixos de minairons i minairones que 
ens ajuden a il·lustrar el mogut dia d’avui.

Altres minairons i minairones ens proposen alguns jocs 
d’entreteniment per acabar d’arrodonir aquest gran dia.

Mariona Saba, ELS COMEDIANTS Gisela Juanós, ELS COMEDIANTS

1. Insecte petit que s’alimenta de sang. 
2. Construcció per portar l’aigua. 
3. Àpat del migdia. 
4. Fruita petita de color vermell. 
5. Fruita d’estiu de color vermell, verd i negre. 
6. Construcció per utilitzar l’energia eòlica. 

Dia 11, dimecres 28 de juliol
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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.

Unai Bachs, ELS COMEDIANTS

   · Vacuna
   · Virus
   · Pinces
   · Pulmó
   · Cinta
   · Neurones
   · Cor
   · Intestí
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Atenció, atenció! Nens i nenes, nois i noies, mirairons i 
minairones,... Avui arriba un dels moments més esperats 
a Can Minairó: La Gran Gimcana!!! Ja us podeu preparar 
bé i agafar forces durant l’esmorzar, perquè ens espera 
un dia d’allò més intens! 
En Sergi Barón (ELS QUE VESTEIXEN), ens comenta 
l’organització del matí: “Quan ha sonat la campana ens 
hem reunit tots els grups davant la colònia i llavors, ens 
hem dividit per corals. Cada coral s’ha dividit en dos 
subgrups i en ordre hem anat sortint a fer les diferents 
proves. La primera prova que m’ha tocat a mi ha sigut la 
del costat del canal, o sigui que hem hagut de caminar 
una mica. Després hem anat arribant a les altres proves 
més ràpid perquè moltes es troben més juntes, fins que 
hem hagut de baixar des de Fustanyà fins a la Farga. 
Després d’acabar totes les proves hem hagut de fer cua 
per dutxar-nos i al final hem dinat més tard de l’habitual.”
La mirairona Luca de Palma (ELS QUE VESTEIXEN) ens 
explica quines són les proves que més li han agradat i 

ens ho acompanya d’un dibuix: “Avui hem fet la gimcana. 
La millor prova ha sigut a la Farga, on hem hagut de 
lliscar per sobre d’un plàstic, fins arribar a un cartró que 
representava les muntanyes. Abans de tirar-nos, ens 
havíem d’untar d’oli i després de vinagre. Ha sigut molt 
divertit.”
En Martí Ribé (ELS QUE ARRIBEN TARD) ens fa una bona 
crònica de la Gran Gimcana: “La gimcana ha sigut molt 
divertida i  cansada, amb moltes proves emocionants 
i finalment el nostre grup ha arribat tercer. Una de les 
proves era fer barreges estranyes, una altra era fer un 
circuit amb una esponja al cap plena de tomàquet, una 
altra consistia en posar-se un xampú al cap fet amb 
gaspatxo i el company et feia pentinats especials que 
ell/a decidia. També hi havia una prova que consistia 

Guillem Mínguez, ELS QUE ARRIBEN TARD

Dia 12, dijous 29 de juliol

Àlex Molina, ELS QUE ARRIBEN TARD

S P O R A F A R I N A 

B U A M I N R I D E L 

F A N O L A U P I F E 

N O D I F D T W V R M 

P I U D L D N R E O P 

I R R P U O I S R D F 

A P A L O T P U S F D 

N I R A R U X O I A I 

D F A N G D F A O L F 
 

Elements de la gimcana!!

Pintura, Fang, Farina, 
Dutxa,    Diversió 



Carlota Granados, ELS QUE ARRIBEN TARD

en fer dues files i s’havia de dibuixar a l’esquena del del 
davant el que havies interpretat que t’havien dibuixat 
a la teva esquena. Hi havia una altra prova on t’havies 
de llençar en planxa damunt d’una lona de plàstic plena 
d’oli perquè llisqués més i aconseguir arribar el més 
lluny possible. Finalment, l’última prova era a la Farga i 
havíem de jugar al joc de les cadires però al revés, ningú 
quedava eliminat, sinó que havies d’aconseguir que 
ningú es quedés amb el cul a fora, i cada vegada es feia 
més difícil ja que cada vegada hi havia menys cadires 
i seguíem sent el mateix número de gent. Per acabar 
hem fet les dutxes tan esperades per treure’ns totes les 
barreges que portàvem al cos i al cap.”
Doncs no us penseu que el dia acaba aquí! Un cop ben 
nets i netes, i recuperats de l’emoció de la Gimcana, 
ens espera un dels altres moments més esperats i més 
màgics que es viuen a la Farga, el Foc de Camp! La Júlia 
Pedraza (ELS QUE VESTEIXEN) ens ho narra i il·lustra 
amb un dibuix: “Hem estat tots en rotllana al voltant del 
foc cantant cançons i ens hem estirat mirant els estels i 
hem vist una estrella fugaç molt bonica amb una llarga 
cua groga. M’ha agradat molt i ha sigut la millor estrella 
fugaç que he vist en tota la meva vida”.
Finalment, el minairó veterà Marc Araujo (ELS QUE 
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ARRIBEN TARD) ens relata l’experiència del foc de 
camp. “Avui dia dotze d’aquesta magnífica família hem 
pogut gaudir d’un gran foc de camp amb un conjunt 
de focs artificials, seguidament d’un 25 + 1  cremat i 
una traca pirotècnica que va ressonar des de la Farga 
fins a Queralbs. Després d’haver vist aquest magnífic 
espectacle vam gaudir d’unes danses al voltant del foc 
joliu amb un cel estrellat que deixava a tot el món amb 
la boca oberta. Va ser una nit impressionant.”

Martí Vàzquez, ELS QUE ARRIBEN TARD

Dia 12, dijous 29 de juliol



Dia 13, divendres 30 de juliol

Una mica de màgia 
a La Farga
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Bon dia a tothom! Sóc la maga Lluïsa i vinc a despertar-
vos, minairons! Què són aquestes cares d’adormits? Que 
no heu sentit la música? Es va notant que les colònies 
s’acaben i això vol dir que ens toca viure aquests últims 
dies amb molta màgia, mai millor dit! Uns minairons i 
minairones ben eixerits em comenten que avui a Can 
Minairó tindrem un dia força mogut... la Luca de Palma 
(ELS QUE VESTEIXEN) ens explica el matí a la Farga: “Avui 
hem fet les Olimpíades de la Farga. Han sigut vàries 

En Jan Estiu (THE BUSINESS CREW) també ens comenta 
algunes proves de les Olimpíades: Avui, ens hem ajuntat 
tota la colònia al camp de futbol per fer unes olimpíades. 
“Ens hem dividit per corals i cada coral s’ha partit en dos 
grups. Cada grupet es posava darrere un con i quan 
sonava el megàfon començava la prova, a cada activitat 
havien de participar tots els integrants de l’equip. Hem 
fet proves de tota mena, com ordenar-nos de més jove 
a més vell però sense poder parlar o portar un got ple 
d’aigua a la mà sense que aquest caigués (amb la mà 
plana), i així algunes proves més que han format part 
d’aquestes olimpíades.” 

passar les tardes repassant els trucs que tinc preparats 
per les vetllades màgiques. Com dieu? Que no n’heu 
vist mai cap de vetllada màgica? Ai, ai, ai minairons... 
deixeu-me consultar l’agenda a veure si trobo una 
estona per venir a fer-vos una visita i ensenyar-vos els 
meus trucs de màgia! De moment però, us deixo amb 
la Júlia Pedraza (ELS QUE VESTEIXEN) que té ganes 
de parlar-nos de l’ultim bany de la temporada al riu: 

També tenim la Laia Bescós (THE BUSINESS CREW), 
que vol fer-nos saber com ha anat la seva tarda al riu: 
“Avui hem anat al riu, però no hem anat al que sempre 
anem, hem passat per un lloc que queda més aprop de 
La Farga i al qual aquesta quinzena encara no havíem 
anat. Al costat del riu hi ha una part amb gespa on 
hem estat jugant a cartes i després hem berenat pa 
amb codony. Al riu hi havia un salt des d’on es tirava 
la gent però no era gaire profund i l’aigua estava 
molt freda però tot i així s’ha banyat molta gent.”

proves per equips. Una d’elles ha sigut transportar un 
globus fins a una línia i tornar, fent el cranc, i s’acabava 
quan tots els membres de l’equip ho havien fet.” 

Arnau Van de Berk, ELS QUE VESTEIXEN

“Avui a la tarda hem anat al riu. Jo m’he banyat fins a 
la panxa perquè no tenia banyador. A l’anada hem anat 
caminant per dins del riu i a la tornada pel camí. L’aigua 
estava freda però tot i això m’ho he passat molt bé 
mirant com la gent es tirava des d’una pedra a l’aigua.”

Arnau Llobet, ELS QUE VESTEIXEN

Apa! Quins esports més divertits, les Olimpíades! No sé 
pas si això de ser esportista fa gaire per mi, jo sóc més de
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explica la veterana adole Ares Tartera (THE BUSINESS 
CREW): “Cada nit a la Farga fem una activitat com ara 
un joc o una vetllada. Ara bé, no totes les vetllades són 
tan especials com la d’aquest dia. Ja a punt d’acabar 
les colònies un nen del grup 2 ens ha sorprès amb una 
actuació de màgia. L’Arnau ha anat agafant voluntaris de 
totes les edats i a cada truc ens ha deixat bocabadats 
amb el seu domini de les cartes. Finalment hem acabat 
la vetllada com sempre cantant i ballant molt contents 
d’haver pogut gaudir dels trucs de l’Arnau i la seva 
màgia.” Ja ho podeu ben dir, l’aigua del Freser sempre baixa 

freda! No obstant, espero que hagueu pogut gaudir 
d’aquest bany per acomiadar-nos del nostre estimat riu. 

Ara que s’està fent fosc, va sent hora d’anar a sopar 
i preparar-nos per la vetllada màgica que alguns 
minairons ens han preparat amb tanta il·lusió. 

Helena Vargas, ELS QUE VESTEIXEN

Anna Alberti, ELS QUE VESTEIXEN

John Kevin Reina, ELS QUE VESTEIXEN

Però ja sabem tots com és el temps aquí al Ripollès, 
quan menys t’ho esperes et cau un xàfec a sobre, oi 
Sergi Barón? (ELS QUE VESTEIXEN) “Quan hem acabat 
de sopar els monitors han tret tota la roba que hi havia 
estesa perquè el Francesc ha rebut un avís d’alerta per 
fortes tempestes, tot i així, els monitors s’han arriscat a fer 
la vetllada fora. Abans de començar la vetllada es veien 
núvols bastant foscos que s’anaven acostant bastant 
ràpid però al final no ha plogut, hi havia moments que 
el cel estava més clar i s’ha vist alguna estrella. Al final la 
vetllada s’ha fet sense cap incident i sense cap tempesta 
per sorpresa.”

Sara Torres, THE BUSINESS CREW

Gerard Barón, THE BUSINESS CREW

Biel Tarragó, THE BUSINESS CREW

Apa Mirairons, ara ja no podreu dir que no heu vist cap vetlla-
da màgica. Jo ja m’acomiado, que s’ha fet tard i hem de des-
cansar, demà ens espera un dia ple d’emocions. 

1. Esdeveniment esportiu que 
es disputa cada quatre anys.
2. Nom amb el qual  es coneix 
als integrants de Neret. 
3. Espectacle que es fa l’últim 
dia de la quinzena.
4. Minairons d’entre 15 i 18 anys.
5. Berenar que acostumem a 
menjar de colònies, acompan-
yat amb pa i que no acostuma 
a agradar.
6. Festa que fem a colònies 
abans d’anar a dormir.

Finalment sembla que el temps ens ha aguantat i hem 
pogut celebrar la vetllada! Que bé! Però… en què ha 
consistit aquesta vetllada de qui tothom parla? Ens ho
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Acabem amb un bon 
espectacle. . .
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Atenció! Atenció! Bon dia, Minairons! Soc el Pregoner, 
a hores d’ara ja em deveu conèixer tots, us he estat 
informant de l’horari cada dia d’una manera força 
original. Avui, una mica trist, em toca anunciar-vos que 
les colònies estan arribant a les acaballes. Tot i això, ens 
espera un dia molt intens i ple d’emocions!
Durant el matí hem hagut d’escalfar les veus per l’assaig 
general de cant coral... 

I ens ho explica la Neus Sisó, dels MANIQUÍS: “La tarda 
del dissabte, després del temps lliure, el grup 6 i 7 vam 
anar al camp de bàsquet a fer els preparatius del casino, 
però mentre estàvem organitzant l’activitat es va posar 
a ploure i vam haver de traslladar-lo al taller gran i a la 
capella. Finalment, vam posar al taller gran les parades 
de punteria, Black Jack i ping-pong i, a la capella vam 
posar l’afaita globus, la banca i la nata splash. En 
començar l’activitat et donaven uns diners inicials, i en 
aquest casino s’invertien aquests per aconseguir-ne 
més o per arruïnar-te. Va ser molt divertit, a tots ens va 
agradar molt!”

Després de la divertidíssima tarda al Casino toca 
preparar-nos per al gran concert! Aquest any, igual que 
l’any passat, el retransmetem en directe a través de les 
nostres xarxes socials, perquè pugui arribar a totes les 
famílies minairones! La Mireia Matamala, una altra 
MANIQUÍ, ens fa una crònica del concert: “El concert 
d’ahir va ser molt divertit, va començar a les set del vespre 
i es va acabar al voltant de l’hora de sopar. El concert es 
va transmetre mitjançant un directe d’Instagram, i els 
espectadors/es, que eren els amics i familiars, van dir que 
es veia i se sentia prou bé. Les cançons que vam cantar 
les portàvem assajant des de principis de la quinzena. A 
més dels Minairons, al concert també hi havia diferents 
personatges des del Cisco fins al Freddie Mercury”
Apa minairons!!! Quin concert més maco us ha quedat! 
Felicitats a tots i totes, heu sonat de meravella. 

Guillem Rafat, MANIQUÍS

Eric Mulero, MANIQUÍS

Berta Vicens, MANIQUÍS

Tot seguit, ens hem reunit amb els companys i monitors 
del grup tutorial per fer l’última tutoria tots plegats. Un 
cop hem tancat l’últim matí, hem agafat forces durant el 
dinar perquè avui ens toca viure un dels moments més 
emotius de la quinzena... el comiat dels adoles que es 
jubilen aquest any! A tots els acomiadem amb tot el cor!
Després de dinar, els grups 6 i 7 ens tenien una bona 
sorpresa preparada... ens ho il·lustra l’Eric Mulero:
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Emma Vilalta, MANIQUÍS

Però no penseu que la festa s’acaba aquí, encara ens 
queda molta nit per endavant. Aquests dies m’anava 
passejant per la Farga i he vist que els minairons i 
minairones han estat preparant, per grups tutorials, un 
gran espectacle per a gaudir de l’última nit a colònies 
tots plegats, el Minairomusical! El MANIQUÍ Arnau 
Domènech ens fa cinc cèntims de com va sortir: “Ahir, 
dissabte 31 de juliol, vam fer el Minairomusical, cada any 
s’ha fet de manera presencial amb els familiars i amics 
dels minairons, però a causa de la Covid no es va poder 
fer d’aquesta manera, com a solució es va fer un directe 
a l’Instagram on tots van poder veure’l. Cada grup 
tutorial de minairons va fer una actuació amb música, i 
fins i tot s’hi van afegir les cuineres que van cantar “Wake 
up” d’Oques Grasses! El Minairomusical va ser tot un 
espectacle i va ser molt divertit veure tots els grups fent 
aquelles actuacions que havien estat preparant durant 
la quinzena.”
Un espectacle molt bonic i emotiu per anar-nos 
acomiadant d’aquesta gran quinzena a la Farga. Un 
cop acabat el Minairomusical, hem agafat cançoners i 
guitarres i hem fet sonar les veus altre cop abans d’anar 
a dormir.
Estimats Minairons, jo us deixo tocant la guitarra, me’n 
vaig a reposar que demà també ens espera un dia ben 
atrafegat. Fins ben aviat!!!
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Aran Domene, MANIQUÍS



Epíleg 
El segon torn, malgrat tota una trajectòria complexa degut a la possible aparició de positius (veníem del 
primer torn i teníem un rau-rau) va anar evolucionant i, finalment, es va poder arribar al darrer cap de 
setmana. Sort en vam tenir dels Tests Antigènics Ràpids que ens van donar tranquil·litat davant els dubtes 
que anaven sorgint.

Un dissabte molt semblant, doncs, als d’altres estius tret que, per precaució, no vam comptar amb les 
famílies presencialment. Decisió que ens va doldre però necessària a tots els efectes.

Per tant, el dissabte al matí vam preparar el concert amb un darrer assaig i vam reunir-nos per tutories per 
tal de compartir les darreres valoracions. Després de dinar vam poder acomiadar als vuit adolescents que 
acaben enguany i reposar una estona perquè la fatiga, després de catorze dies, es feia palesa.

Després de la migdiada vam poder jugar a un gran casino i, cap a les set de la tarda, vam poder emetre el 
concert per Whatssap. Podem destacar una gran qualitat del concert i una motivació excel·lent. Al vespre, 
després de sopar, encara vam tenir forces per a cantar i ballar un Minairomusical que també vam emetre 
en directe.

Un dissabte diferent però igualment feliç, molt viscut i fantàstic. Només hi vam trobar a faltar les famílies 
que, per segon any consecutiu i degut a la pandèmia Covid-19, no van poder assistir-hi.

El diumenge, com cada estiu, el temps va passar rabent i, després d’uns serveis exprés, van començar a 
arribar les famílies, de manera escalonada, per a recollir els fills/es. 

Realment, els minairons van poder viure una quinzena magnífica i molt necessària en temps de pandèmia. 
Els nois i noies van poder gaudir molt i, un estiu més, vam assolir els reptes plantejats.

Un proverbi de Norman Vincent Peale diu: “Sempre és massa d’hora per rendir-se”. I, certament, no ens vam 
rendir i ens en sentim més que satisfets.

Finalment, en Paolo Coelho retrata molt bé els desafiaments que la vida ens va deparant: “Quan menys ho 
esperem, la vida ens col·loca davant un desafiament que posa a prova el nostre coratge i la nostra voluntat 
de canvi”.

Un coratge, el dels minairons, i una voluntat de canvi, que formen part del nostre’ADN i que ens fan 
progressar en positiu per a transformar la societat i millorar-la. 
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25 Jan Estiu The business crew
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13 Mar Reventós Il·luminairons

14 Mar Llop Focutècnics

19 Laia Camps Fregguins
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29 Unai Bachs Els Comediants

3 Ares Tartera The business crew

7 Mariona Saba Els Comediants

12 Martí Ribé Els que arriben tard

14 Sira Vives Monitor/a

18 Pol Torrent Fregguins

22 Francesc Freixenet Monitor/a

26 Martí Miralles Els Comediants

4 Marti Vazquez Els que arriben tard

5 Irene Vilanova Monitor/a

6 Irene Roig Monitor/a

9 Júlia Povo Monitor/a

20 Marta Alsina Monitor/a
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23 Marina Martí Il·luminairons
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GRUP 1, Cantants SuperOne
Laia Ballesté, Irene Vilanova i Benrat Vila

GRUP 2, Pallamags Sense Nom
Sònia Massa, Marta Alsina i Júlia Roure



GRUP 3, Comediants
Laia Calzada, Lisa 

Reventós, Joel Martí i 
Carlota Pastó

GRUP 4, Il·luminairons
Jan Álvarez, Anna Escolà 

i Gemma Delgado

GRUP 5, Focutècnics
Sira Vives, Ona Vives,   

Irena Casals i Sergi Rosés



GRUP 6, Els que vesteixen
Mar Vidal-Folch i Pol 

Guasch

GRUP 7, Maniquís
Júlia Povo i Irene Roig

GRUP A, 
Els que arriben tard

Cristina Artola



GRUP B, Fregguins
Marc Reguant

GRUP C, Espàrrecs verds
Anna Olomí

GRUP D, 
The bussiness crew

Sara Escolà i Laia Soldevila
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