
Avui�us�presentem�a�la�Malú:�
�

La�Malú�és�una�noia�plena�de�felicitat�i�amb�ganes�de�saber�coses�
noves,�és�riallera�i�molt�trempada;�li�agrada�molt�l’aventura,�però�ara�
com�ara�no�n’ha�tingut�mai�cap�de�sonada.�
�

La�Malú�és�molt�maca,�té�uns�grans�ulls�verds�que�ressalten�amb�la�
seva�pell�morena�i�el�cabell�negre,�que�per�rematar�té�uns�llavis�grans�i�
rosats,�amb�una�veu�molt�dolça.�
Doncs,�tots�aquests�són�els�trets�de�la�nostra�amiga�gitaneta.�Sí,�com�
ho�heu�sentit,�és�una�gitana�de�pura�raça.�Viu�amb�la�resta�de�la�seva�
família�que�també�són�gitanos.�A�casa�seva�són�10�germans,�el�pare�i�la�
mare�més�els�seus�avis,�que�són�els�més�savis�del�campament,�i�els�seus�
tiets.�
�
Tal�com�sabeu,�els�gitanos�són�una�gent�que�no�tenen�mai�una�casa�
fixa,�sempre�van�amunt�i�avall�pels�pobles�fent�teatre,�coses�d’artesania,�
etc.�per�poder�obtenir�els�diners�per�viure.��
En�aquests�moments�estan�situats�en�un�bosc�a�les�afores�del�poble,�
amb�les�seves�carretes�de�fusta,�plenes�de�finestres�petites�amb�
cortinetes�d’on�pengen�sempre�moltes�torretes�amb�geranis�o�altres�
tipus�de�plantes�que�són�fàcils�de�cuidar.�Les�carretes�sempre�les�posen�
formant�un�cercle�i�al�mig�fan�un�gran�foc,�on�a�la�nit�hi�fan�gresca�i�
canten.�Aquesta�és�la�forma�de�viure�dels�gitanos.�
�
�
Ara,�els�nostres�companys�gitanos�estan�fent�una�assemblea�per�decidir�
qui�va�a�buscar�el�tresor�dels�gitanos.��
Ara�us�ho�explico,�aquest�tresor�en�qüestió�pertany�a�la�família�de�la�
Malú,�data�de�fa�molts�anys�enrere,�de�quan�el�pare�de�la�Malú�encara�
no�havia�nascut.�Aquest�tresor�es�troba�enterrat�al�País�del�Foc,�que�
està�a�l’altra�banda�del�món,�on�ningú�no�hi�vol�anar�perquè�diuen�que�
és�un�país�difícil�de�travessar�i�molt�perillós.�Però�de�sobte�algú�crida:�

“Hi�aniré�jo�a�buscar-lo!”.�
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Membres de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 

Benvolguts,  
 
Ja tornem a tenir aquí el TroTem , la TRObada TEMàtica de l’agrupament; un cap de setmana on hi 
participem tots : nens/es, nois/es, pares i mares, antics i amics, avis, tiets, cosins... tothom! 
Enguany recuperem la idea del servei i el coneixeme nt de la natura. 
El dissabte els infants i joves del cau ajudarem a recuperar un tram de camí i netejar la zona.  
El diumenge tots junts participarem d’un itinerari de natura organitzat.  
 
El  dissabte marxen els nois/es del cau, amb tren. El diumenge us hi afegireu els pares, mares... i tothom 
qui vulgui!  Anem a Capçanes (Priorat). 
 
DISSABTE 5 de maig  
    

> Sortida dels nens/es i nois/es del cau. 
 Lloc: estació de trens de Reus. 
 Hora: 10 del matí. 
 
DIUMENGE 6 de maig  
    

> Desplaçament fins a Capçanes en cotxes particulars. (Si algú no disposa de transport, aviseu-nos i ho 
solucionem). 
 Concentració a Capçanes.  Lloc: entrada del poble, rotonda.  Hora: 9 del matí. 
 
> Participarem d’un itinerari de natura organitzat des de l’ADF de Capçanes i el Consorci de la Serra de 
Llaberia. Es tracta d’un recorregut de nivell molt fàcil on veurem construccions de pedra seca i podrem 
observar les aus típiques de la zona. 
Més informació d’aquesta activitat a: http://ves.cat/baxW 
 
> Després uns quants pares i mares ens prepararan una bona fideuà per recuperar forces. 
> La tornada la farem amb cotxes particulars.  
 
Què cal portar?  
 
> Nens/es, Nois/es:  
Estora, calçat de caminar, plats, coberts, lot, roba d’abric, prismàtics (si en teniu) i tot l’habitual. 
No us oblideu el dinar del dissabte (Cal venir esmorzats de casa). 
 
> Pares, mares i acompanyants:   
Quelcom per menjar a mig matí (també pels vostres fills/es), aigua, calçat per caminar, prismàtics (si en 
teniu) i plats, coberts, etc. 
 
Forma d’inscripció.  
Novetat: Per a inscriure’s caldrà omplir el formulari per internet: http://ves.cat/baxs  
i indicar les places lliures que disposareu al cotxe per tornar. 
El pagament el domiciliarem pel banc la setmana després del TroTem. 
 
Termini: com a màxim el dimarts 1 de maig.  
 
PREU:  > Infants i joves del cau:   16 euros 
  DIUMENGE: > Adults:   5 euros 
    > Nens 4-12 anys: 3 euros 
    > Nens 0-3 anys gratuït.  
 
Per a qualsevol dubte: montsantcim@escoltesiguies.cat  telf 687.322.119 (Gerard),  618.154.204 (Núria). 

 
Us esperem a tots i totes!!!!  


