
[20’] 1 - Welcome to THE FUTURE 

 

Comencem el viatge al futur utòpic que serà aquest curs vinent. En tenim moltes ganes i sabem que 
ens hi esperen multitud d’aventures. Però, sabem qui ens hi acompanya? Coneixem les seves 
credencials com a viatgers inter-temporals? Sabem de quin passat/present partim? 
 
Us convidem a començar la sensibilització d’enguany fent-vos 5 cèntims del context personal de 
cadascú del grup. Us proposem tres mini dinàmiques: 
 

- Minut de glòria: cadascú fa una explicació curteta (d’un minut jiji ) sobre el més guai que li 
hagi passat avui, durant la darrera setmana, aquest estiu... 

- Minut de merda: i també un minut de merda on desfogar-se del que sigui que ens preocupa 
o ens ocupi les neurones últimament. 

- La màquina del temps: explicar breument d’on venim del curs passat en el context del cau 
(unitat, equip, consell...). Com va anar, com ho vam viure, què vam aprendre, amb quines 
ganes encetem el nou curs… 



[20’] 2 - Bufet lliure 

 

Quin goig de veure! Quina quantitat de menjar que no es tirarà en absolut... Quina salivera que em 
ve pensant en el potencial dels xefs i les ganes boges de provar-ho tot. Les possibilitats son infinites! 
Fettuccine amb salsa de trufa o tarta de Santiago amb gelat de nous? I perquè no escudella amb 
mostassa? Per gustos colors, així que per on vols començar? 
 
Us proposem que utilitzem aquest espai per posar en comú les idees i els plans que tinguem en fred 
o en calent, sobre la unitat que ens ha tocat portar aquest curs 20putamerda-2021.  
 
Això vol dir que, amb el cor, el cap, l’estómac i les ganes infinites a la mà, comentem què ens motiva 
personalment d’emprendre aquest any. Tot s’hi val. Caus concrets, inquietuds personals a indagar, 
projectes d’equip o unitat, dinàmiques a fer, activitats transversals, maneres de funcionar, sortides 
de cohesió, reorganitzacions del feng-shui de les casetes, pensaments... 
 
És hora de fer volar coloms a la tuntun, però sense perdre de vista què es tracta és de compartir 
idees que ens motivin, agradin i il·lusionin de poder realitzar amb l’equip d’unitat o les joves i 
infants. No cal que decidim res ni en triem o descartem cap, però us recomanem que les apunteu 
d’alguna forma perquè no es perdin i les puguem tenir en compte més endavant. 
 
Deixeu fluir la conversa i ompliu-vos el plat, sentint-vos lliures d’expressar el que sigui. Aquest 
moment és per vosaltres i ja. 



[30’] 3 - Alineem els chakras 
 

 

Després del viatge astral que ens hem marcat, és bo fer l’exercici de baixar del Nirvana i tornar al pla 
terrenal per uns instants. I és que aquest pas és tan important com l’anterior. No volem perdre’ns pel 
cosmos i per evitar-ho cal fer-nos ben conscients del cos que habitem i les seves limitacions mortals. 
Per tal de vetllar per l’harmonia individual i col·lectiva de la nostra comuna, ens convé conèixer la 
freqüència d’ona de cadascú i del grup.  
 
Ara doncs, podeu fer com en la darrera parada. Aquesta vegada, però, compartint pensaments o 
inquietuds personals en la direcció de coses i imprevistos que ens podrien frenar o limitar durant l’any. 
Cal que posem una mica els peus a terra per trobar el Yang (the dark side) del Ying (la part guaiii) que 
hem estat comentant abans.  
 
Què creieu que és important de tenir en compte abans d’encetar el curs? Què pot ser que ens costi 
com a equip o personetes a nivell logístic, interpersonal, intrapersonal, ...? 
 
Podeu parlar de disponibilitats, nivells de predisposició amb l’edat o equip que teniu, pors o 
mancances que sentiu que haureu de treballar, possibles cremades que ja us veigueu a venir o que 
encara arrossegueu d’altres anys, del temps que podreu destinar a l’equip i unitat, ...  
I com no, de l’infame COVIDat especial d’aquest any. Com afrontarem el pollo de la pandèmia, sigui 
quines siguin les mesures i restriccions amb les què haurem de conviure. :’’’( 
 
També us recomanem que apunteu el més rellevant de la conversa o el què us cridi més l’atenció, 
perquè ho puguem tenir en ment i posar-nos-hi mans a l’obra des de la primera reunió!  
 
“Som decidits i afrontem les dificultats sense por.” 



[30’] 4 - Carta als reis mags 
 

 

Quina ilu! Quins nervits! Ara que la nit s’ha fet més llarga i s’acosta la nit de Nadal, toca recollir els 
MOLT merescuts fruits d’un any de rectitud moral catòlica altruista i desinteressada. Això vol dir, 
com no podria ser d’altra manera, que és moment d’escriure la esperadíssima carta als reis mags! És 
hora de deixar-nos portar per l’esperit nadalenc i aspirar al millor de nosaltres mateixes, pel consell i 
la humanitat.  
Ara bé, com que hi ha un tema amb l’autèntica identitat dels mencionats reis, potser tocarà fotre’ns 
les piles nosaltres, com ho faríem amb un Furby nou de trinca... 
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Quantíssima màgia que es respira a l’aire! 
 
Després dels estiraments, segurament ara per ara ja compteu amb el marc mental adequat per 
començar a posar sobre la taula quines coses volem (motivacions), podem (punts calents) i/o tocarà 
treballar de nosaltres mateixes. Però 3 o 6 pastors sols no fan el pessebre. Ara sortirem de la 
bombolla de l’equip i branca i començarem a pensar més enllà del nostre merry little group. 
 
En aquesta postal, aprofitant l’embranzida transformadora que portem, us demanem d’escriure 
cadascú una petita llista de: 

- 3 coses que voleu canviar de vosaltres: com a personetes, escoltes, caps, o membres d’un 
consell, podeu pensar en habilitats concretes que us trobeu a faltar o maneres de fer que us 
agradaria revisar.  

- 3 coses que voleu canviar del consell/agrupament/cau: altra vegada, podeu fixar-vos en la 
vessant més pragmàtica o bé filosòfica de les coses (per exemple com/qui vs què/perquè). 

- 3 coses que voleu canviar del mon: qualsevol aspecte  del vostre entorn que com a escoltes 
sentiu que us interpela i creieu que hi hauriem de tenir un impacte. 

- Tema estrella que cregueu que ha quedat pendent de l’any passat. 
 
Un cop fetes aquestes llistes, parleu una mica entre vosaltres sobre l’origen dels vostres ítems tot 
pensant de quina forma totes aquestes inquietuds es podrien acabar materialitzant (per exemple 
formacions, debats, objectius, comissions…?).  
 



[30’] 5 - Que algú m’aturi! 

 

Per tal de poder treballar i portar a bon port totes les aspiracions que com a consell decidim 
perseguir, val la pena fer-nos conscients, altra vegada, de la importància de la comunicació efectiva 
entre les persones que formem els equips i consell de caps.  
 
I és que tot el que fem al cau es basa sobretot en la comunicació i la paraula. I el joc, d’acord. I la 
participació infantil, clar. I la pedagogia del projecte, ok. I també alguna cosa de la muntanya. I 
també... Que algú m’aturi! 
 
Però tornant a la comunicació, fa anys que el consell topa amb un seguit de mancances que amb el 
temps genera desgast per totes les implicades. Desgast de les energies, de la motivació, de les 
relacions... Desgast tant intel·lectual com emocional. Aquest pot acabar afectant la realització dels 
objectius que l’agrupament, les comissions o els equips es marquen any rere any. I poques vegades 
ho hem tingut tan present com durant aquest darrer confinament. 
 
Per tant, cada sensibilització i cada inici de curs és una oportunitat genial per fer-hi incís. Mirar de 
començar el curs amb bon peu per, tot fent revisió dels errors, friccions i malentesos del passat, 
mirar de no repetir-los.  
 
Per això us convidem a destinar aquesta estoneta a parlar de la vostra visió i experiència sobre 
problemes d’aquest estil, que tant sovint es donen quan treballem en equip, i de quines estratègies 
trobeu útils per prevenir-los o manegar-los. 
 
Es tracta de provar d’identificar, entre tots: 
 

A. Possibles factors de risc: quins ens afecten com a consell i han provocat enganxades en el 
passat o les poden causar en el futur. A què hem d’estar atents, o què ens pot allunyar de 
l’objectiu de mantenir una bona comunicació. Podeu pensar en dinàmiques concretes que 
hagueu fet per refrescar-ne els aprenentatges, o simplement parlar de debats i moments 
concrets que recordeu amb mal gust de boca al llarg del vostre pas pel cau o en altres àmbits 
de la vida.  
 
Us deixem un parell de “usual suspects” que poden o no tenir-hi alguna cosa a veure: 
diversitat d’espais i canals diferents (telegram, gmail, consells, birres...), rols que reproduïm 
a l’hora de comunicar-nos (que no és el mateix que maneres de ser), formes en què 
defensem o rebatem les idees... 
 

B. Remeis, cures i recursos que podrien funcionar: es tracta de treure idees de què podriem 
provar per circumval·lar o desactivar els riscos de què parlàvem. No cal “arreglar” res in situ, 
només donar-nos l’espai per compartir perspectives de canvi o explorar noves formes de 
comunicar-nos aquest curs vinent.  

 
També us donem alguna empenteta per si la necessiteu: maneres de moderar els consells, 
good ol’ jo-missatge, formacions, nous espais de revisió...       

 
Va que només queda una parada :) 



[45’] 6 - Xàfec de mandonguilles 

 

Ens arriba confirmació de la meteo esperada. Tota la feina que hem estat fent fins ara, tota la 
neurona evaporada, ha condensat en núvols de matèria gris. Efectivament, cauen mandonguilles del 
cel. Mandonguidees. Pluja de mandonguidees.  
 
Fins ara hem intentat explorar algunes de les possibilitats i reptes que se’ns presenten aquest curs, 
fixant la vista a diferents àmbits. Hem provat de dibuixar una imatge d’on som i d’on volem anar. 
Sabem que no hem posat sobre la taula temàtiques gaire concretes d’on anar estirant el fil com en 
d’altres anys. I és així perquè creiem que, amb la feina de sensibilització de l’entorn més humà a la 
què hem aspirat, totes les idees que puguin sorgir ho faran sobre una base més ferma i conscient.  
 
No obstant, i sense tirar tota aquesta intenció ara per la borda tirant d’exemples topicazos perquè si, 
no volem deixar de recordar que l’agrupament enguany fa 70 anys i tot això portarà cua de segur. 
 
Ara sí. És hora de moure’ns de la S a la P.  
 
Si bé fins ara hem estat enfrescats en aquest anàlisis dels condicionants, cal traslladar tota aquesta 
informació a un pla més tangible i fer-la útil. És el moment de donar forma a tot plegat i recuperar 
allò que hem anat descobrint sobre nosaltres i el nostre entorn, per deixar-ho sobre paper. O excel.  
 
Us proposem fer la pluja d’idees en tres parts: 
 

- Consell: aquesta pluja d’idees vindria a ser la més semblant a la que s’ha fet 
cada any a la SP. D'aquí en treurem l’objectiu de curs al Golden Combat i 
probablement també en sortirà alguna comissió més endavant. Per fer la 
feina més fàcil al Golden aniria bé que cada idea tingui un titular i un 
desenvolupament on s’expliqui una mica. Us deixem una taula d’excel on 
deixar-ho tot escrit. 

 
 

- Unitat: tot i que no forma part de la dinàmica SP convencional, us proposem de fer una mica 
de pluja d’idees més definida tenint en compte el què heu tractat de la unitat. És totalment 
per vosaltres i per tant no cal que la pengeu enlloc (a no ser que vulgueu 
obrir el drive d’unitat ja ;) ). 

 
 

- Personal: finalment us deixem un formulari individual amb una sola 
pregunta lliure on recollir alguna de les idees o inquietuds personals que us 
hagin sorgit. El formulari és anònim i servirà com a complement a la pluja 
d’idees. 

 
 


