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Que és això?
A les teves mans tens un petit manual. El seu contingut et serà molt útil per
comprendre i avançar en la teva nova etapa dins l’escoltisme. Pots pensar que és un
llibre més, que has d’estudiar, però NO! Si així ho penses, estàs equivocat.
El que tu llegiràs a continuació no és fruit de l’aprenentatge, sinó de la vivència dels
que han passat per aquesta gran aventura de l’escoltisme. Ni a ells ni als vostres
monitors els han examinat, ningú els ha obligat a memoritzar els seus apartats.
Aleshores us preguntareu que és això? És molt fàcil de respondre. Si faig aquesta
pregunta a algú que ha estat escolta, la seva resposta serà clara i senzilla: “És un ajut
per a la teva vida escolta”. Una vida escolta s’està obrint o bé ja fa anys que la vas
començar. Una vida en la qual comences a comprendre que no estàs sol. Una vida on
el protagonista ets tu mateix. Te’n adones !! Però també, una vida en la qual al teu
costat hi ha algú més. I aquest ‘algú’, que tu no coneixes et pot ajudar sense esperar
cap tipus de recompensa, malgrat que, sense adonar-te’n te n’estàs beneficiant.
Quan tu comencis a llegir-lo amb tranquil·litat, ajudat pels teus companys i monitors
t’adonaràs realment que això és un llibre molt útil dins la teva etapa escolta. Però no
et quedis amb la superfície de les coses. Et convidem a ser tu mateix, a valorar amb
detall cada cosa, cada persona, no només per allò que som, sinó per la petjada que
deixen en tu.
És per això que la vida suposa un aprenentatge lent, i has d’anar guanyant experiència
poc a poc. Aquest aprenentatge suposa reflexionar sobre el dia a dia. Per això els
monitors hem volgut ajudar-te en el progrés escolta, perquè guanyis seguretat, i et
facis una persona responsable.
Volem dir-te, abans que comencis a llegir, que no intentis fer-ho a corre-cuita, sinó que
gaudeixis amb tot el que pots aprendre llegint el carnet!
Ànim i no perdis la confiança en tu mateix ni amb els altres!

Escoltisme
Què és?
,

L’escoltisme és una gran aventura que s’ha
d’aprendre en acció amb ajuda d’amics i amigues,
així com dels teus monitors. És contribuir a
l’educació dels infants, adolescents i joves per mitjà
d’un sistema de valors basat en la Llei i la Promesa
Escolta, per tal de participar en la construcció d’un
món millor on les persones s’autorealitzin com a
individus i juguin un paper constructiu en la societat.
Per aconseguir-ho es proposa als infants, adolescents i joves
entrar, al llarg dels seus anys de participació, en un procés
d’educació no formal utilitzant un mètode original pel qual
cadascú és l’agent principal del seu desenvolupament per a
esdevenir una persona autònoma, solidària, responsable i
compromesa.
Formar, promoure i desenvolupar la personalitat dels nois i noies i els valors
fonamentals de la vida, per arribar a ser persones que puguin prendre les seves
pròpies decisions, capaces de contribuir en el benestar dels altres i esdevenint
persones actives, conscients i compromeses amb la societat a partir del creixement
personal.
El principal objectiu de l’escoltisme és educar d’acord amb valors (pau, solidaritat,
senzillesa, transcendència, sostenibilitat, natura, amistat, convivència, respecte...) a
partir de l’educació en el lleure i donant resposta a les necessitats d’infants i joves de
qualsevol estatus social, creença, sexe o nacionalitat.
l

La nostra visió és:
k+

Deixar el món millor de com l’hem trobat.

Què és ser escolta?
La idea és molt senzilla, però no per això poc important. Ser escolta és
pertànyer a una associació que practica l’escoltisme i que, malgrat estar
repartides per tot el món, totes tenen com a finalitat aconseguir els mateixos
objectius. Un d’aquests objectius és deixar el món millor del que l’hem trobat.
Aquestes associacions es diferencien perquè cadascuna viu l’escoltisme
d’una forma diferent, fet que dona la riquesa de persones i idees al
moviment mundial fundat per Baden Powell.
Ara que saps que l’escoltisme reuniex persones, és hora que et diguem les
coses particulars que el defineixen. Aquest carnet d’identitat que volem
presentar-te està definit per l’esperit de la llei escolta, que més endavant
coneixeràs.
L’escolta és:
-

Digne de confiança i lleial, perquè els altres mereixen respecte.
Servicial i lluitador, per la justícia, perquè és la forma d’apropar-se als altres.
Amic i germà de tots, perquè creu en l’amor.
Estima la natura, perquè és la que ens dóna vida.
Responsable en les tasques encomanades, perquè així pot ajudar els altres i
mai deixa res sense acabar.
Fort de caràcter, per a superar les dificultats, perquè així pot ajudar els altres.
Model de treballador, perquè ensenya amb les seves obres.
Sincer, perquè així és apreciat.

Llei escolta
Els valors que treballem s’expliciten a la llei escolta i guia, una base comuna de
l’escoltisme i el guiatge d’arreu del món. Cada associació ha adaptat la llei al seu
projecte educatiu i, en el nostre cas, l’hem sintetitzat en deu frases:
-

Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.
Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres
Aprenem a ser útils i a fer servei
Som germans de tothom i treballem per la pau
Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món
Defensem la natura i protegim la vida
Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots
Som decidits i afrontem les dificultats sense por
Estimem el treball i volem fer bé les coses
Aprenem a estimar i a jugar bé

Promesa escolta
La Promesa Escolta i Guia és un compromís individual i voluntari que la persona fa
explícit davant del grup per millorar com a persona, comprometent-se amb els valors
que s'extreuen de la Llei Escolta i Guia.
La promesa és, juntament amb la llei, una de les eines més potents i singulars del
nostre mètode educatiu i un element compartit del moviment escolta i guia arreu del
món. Aquesta es du a terme quan la persona porta 1 o més anys al cau, a partir de
Llops i Daines.

Jo .......(nom i cognoms de l’escolta)...... em comprometo davant de Deu i
tots vosaltres, a seguir les lleis escoltes. Si decaic ajudeu-me, si avanço
seguiu-me. Tant com puc / Sempre a punt / Servim.

Baden Powell
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell va néixer a Londres,
Anglaterra, el 22 de febrer de 1857.
El seu pare va morir quan ell tenia només 3 anys. Amb freqüència, la
seva família passà penalitats però, amb l’ajuda de la mare, ell i els
seus germans, van tirar endavant. Als 13 anys va rebre una beca a
l’escola de Charterhouse de Londres on als 19 anys es graduà, malgrat
però mai havia sigut un excel·lent estudiant.
Immediatament després, acceptà l’oportunitat d’anar a l’Índia com a
subtinent de l’exèrcit. El seu full de serveis era impecable i per això
aviat obtingué el grau de capità i coronel.
Al 1887 participà a la guerra d’Àfrica amb les ordres de defensar
Maffeking, una ciutat al cor de l’Àfrica del Sud, de la invasió de les
tropes enemigues durant 217 dies, fins que arribaren els reforços.
Al 1901 tornà a Anglaterra i descobrí amb sorpresa que el seu llibre “Aid to Scouting”
(Ajudes per l’Escoltisme), destinat a la formació de soldats i homes d’exèrcit, es feia servir
com a llibre de text a les escoles. A partir d’aquí es posà a treballar amb l’afany de recopilar
les seves experiències a l’Índia i l’Àfrica i perfilar la idea d’Escoltisme adaptada als nois.
Poc a poc va anar formant una biblioteca especialitzada per a nois i llegí tot el relatiu a la
educació de nois i joves a través de la història.
Per comprovar el seu treball, a l’estiu del 1907 portà a un grup de 20 nois a l’illa de
Brownsea, on va muntar el primer campament Escolta de la història. El campament fou un
gran èxit.
Durant els primers mesos de 1908 publicà el llibre “Escoltisme per a nois” sense pensar en
l’impacte que causaria al món. Al 1910 Baden Powell s’adonà que s’havia de dedicar de ple
a l’Escoltisme, tot reconeixent que podia fer més per la seva pàtria educant a les
generacions naixents que entrenant a homes per a convertir-los en bons soldats.
Al 1910 B-P va crear el guiatge per les noies, el qual va pendre força al 1912, després del su
casament amb Olave Saint Clair Soames. Al 1920 B-P va ser nomenat Cap Escolta
Mundial, i al 1930, la seva dona era Cap Guia Mundial.
Al 1920, escoltes de tot el món es van reunir a Londres per a
celebrar la primera reunió mundial: la Jamboree Mundial.
El 8 de gener de 1941, uns dies abans de complir els
84 anys, va morir, deixant a les nostres mans la
continuïtat de l’escoltisme.

Últim missatge
Estimats Escoltes:
Si mai heu vist el conte "Peter Pan", recordareu que el cap dels pirates sempre
estava fent el seu últim discurs de comiat per por de què, quan li arribés l'hora de
la mort, no fos a temps de donar-lo a conèixer. Això és el que em passa a mi, i
per tant, encara que en aquest moment no m'estic pas morint, ho faré un d'aquest
dies i voldria dir-vos uns mots de comiat. Recordeu: aquests seran els últims
mots que sentireu de mi, per tant, mediteu-los.
He tingut una vida molt feliç, i voldria que també la tinguéssiu cadascun de
vosaltres. Estic convençut que Déu ens posa en aquest món tan meravellós per a
ser feliços i gaudir de la vida.
Però la felicitat no s'obté pas fent-se ric, ni tan sols reeixint en la carrera ni
satisfent tots els gustos. Un bon pas cap a la felicitat és fer-se sa i fort mentre sou
nois, perquè pugueu ésser útils i, per tant, gaudir de la vida quan sigueu homes.
L'estudi de la natura us demostrarà quantes belleses i meravelles ha posat Déu en
el món de que gaudiu. Acontenteu-vos amb la part que us ha tocat i traieu-ne
d’ella el millor partit que pugueu. Mireu sempre el cantó bo de les coses, i no pas
el dolent.
Però el camí autèntic per arribar a la felicitat és fent feliç a l'altre gent. Procureu
deixar aquest món millor de com l'heu trobat, i així, quan us arribi l'hora de la
mort, podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps, sinó que vau
fer tot el possible per fer el bé. Estigueu "Sempre a Punt" per a viure feliços i per
morir feliços; sigueu fidels, sempre, a la vostra Promesa Escolta –fins i tot quan
ja no sigueu nois– i Déu us hi ajudarà.
El vostre amic,

Agrupament escolta
L’agrupament està format per monitors, escoltes i les famílies d’aquests. Els escoltes
estan dividits en branques, formades per nois i noies de la mateixa edat i progrés.
El Grup Escolta Xaloc forma part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.
Les branques són les següents:

Castors i Llúdrigues

Llops i Daines

Ràngers i Guies

De 7 a 10 anys

De 10 a 12 anys

De 12 a 13 anys

Pioners i Caravel·les

Róvers

De 14 a 17 anys

De 17 a 22 anys

Tres pilars
En el nostre agrupament es segueix una tasca educativa que es basa en tres pilars:

Natura
Mitjançant l’estada a les diferents branques es vol despertar en l’infant i jove:





El respecte i l’estima per la natura com a font de vida.
La consciència de ser responsable de la fragilitat del nostre entorn.
El sentiment crític cap als actes violents contra el medi.
S’ensenya a respectar-la i a tenir-ne cura perquè el nostre estil de vida no afecti les
generacions futures.

Família
Durant la vida escolta s’educa els infants i joves perquè adquireixin un sentit crític, un
esperit d’esforç i superació i una autonomia pròpia de grup que els permeti arribar a
l’autogestió i així poder enriquir i millorar el nostre entorn.
La persona s'autoeduca tot fent camí amb els/les companys/es i els/les caps. És
essencial l’ajuda dels monitors i monitores, o consellers, com a guia del progrés de
cada persona. De la mateixa manera, és imprescindible la interrelació entre els/les
companys/es de diferents edats, ja que l’aprenentatge entre companys/es enriqueix el
procés educatiu.
Així doncs, a més d’agafar autonomia personal, és molt important com a persona saber
treballar en grup, respectant, ajudant i estimant als demés que ens envolten.

Fe
S’aposta per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i
sensibilitats espirituals buscant el punt d'enfrontament i enriquint-nos amb les
diferències.
Eduquem per mitjà de l’animació, respecte i acompanyament dels diferents processos
personals, i de les diferents expressions i sensibilitats espirituals, sempre que aquestes
aprofundeixin en els principis del moviment escolta i guia, i promoguin el progrés
personal i el compromís comunitari.

Símbols
,M

La camisa
El fulard
El fulard és l’element que identifica
l’agrupament a què pertany un escolta o una
guia. Cada agrupament té el seu fulard, amb uns
colors que el caracteritzen i el distingeixen dels
altres. En el nostre cas és el verd i groc.

Molts agrupaments fan servir camises per
identificar els membres de cada unitat o grup
d’edat. Cada grup té un color diferent de camisa,
comú a tota l’associació.
A la camisa s’hi acostumen a enganxar diferents
insígnies que permeten identificar l’agrupament
o organització de què la persona forma part, el
país de procedència o altres elements.

Grup Escolta Xaloc
El Grup Escolta Xaloc va ser fundat l’any 1972, quan el germà marista Felip Gallifa i
Maqueda (1950-2006) va decidir fer una travessa pels Pirineus amb un grup d’alumnes
del Col·legi Maristes Sabadell. A partir d’aquí s’engegà el projecte que, fins a dia d’avui,
té el seu fonament en educar i transmet valors per tal que els infants i joves puguin
créixer amb empenta i autonomia dins la nostra societat.
L’any 1977, el G. E. Xaloc, va adherir-se al Centre Marista Escolta (CMS). Amb ells es
compartia el mateix projecte educatiu, que té com a base l’estil metodològic propi de
l’escoltisme d’en Baden Powell i la manera de fer marista.
Amb la desaparició del col·legi Maristes Sabadell l’any 2008, el Grup Escolta Xaloc va
passar a formar part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) adjuntant-se a la
seva proposta educativa. L’any 2009 el G. E. Xaloc va traslladar-se als locals de la
Parròquia de la Santíssima Trinitat per continuar la seva tasca.
El G.E. Xaloc és, a dia d’avui, l’únic agrupament escolta de la ciutat de Sabadell. Per
aquesta raó, i pensant amb tots els escoltes i famílies que el composen, sentim el
compromís i l’obligació de fer la nostra tasca amb major responsabilitat. Com a entitat
sense ànim de lucre, trobem en els infants i joves el motor i l’energia suficient per
seguir endavant any rere any.

Felip Gallifa

Felip Gallifa Maqueda, neix a Barcelona l’any 1950. Alumne dels Maristes La
Immaculada de Barcelona, ingressa en el Seminari Marista de Llinars del Vallès a l’edat
de 12 anys, emet els vots religiosos l’any 1968.
S’inicia com educador marista a Valldemia (Mataró) l’any 1970. Anys més tard estudia
Biologia, i és destinat com a formador i director del Seminari marista de Les Avellanes.
Posteriorment exerceix de director dels col·legis maristes de Rubí, Lleida i Sabadell. És
un dels germans iniciadors del l’Associació Mà Oberta-Cor Obert, del Centre Marista
d’Escoltes (C.M.S.) i fundador de l’Agrupament Escolta Xaloc de Sabadell. Va fundar el
G.E Xaloc l’any 1972.
A causa d’una greu malaltia mor als 56 anys. La seva empremta ha calat en aquells que
l’hem conegut.

Sóc de cau i què?
“Ens diuen xirucaires. Kumbes. Els despistats ens diuen boy scouts. Alguns no entenen
que ens agradi dormir al bosc. Altres es sorprenen que els caps s’hi dediquin sense
cobrar. I el millor de tot és que ens és igual el que es pensi…
…Ens agrada penjar a la motxilla la paella i la cantimplora que mai tanca bé. Ens
agrada posar-nos a caminar amb les lleganyes enganxades sense saber a quina hora
dinarem. Ens agraden aquelles xiruques marrons que no són gore-tex ni gore-res i que
es mullen molt aviat. Ens agrada repetir mil vegades aquella anècdota que només fa
gràcia als implicats.
El millor és que amb dos gomets a les galtes et disfresses. El millor és que unes manetes
de sis anys facin les croquetes del sopar. El millor és quan amagues els llagrimots
d’enyorança sota una gorra i algú se n’adona. El millor és embrutar-te de fang, pintura i
farina al mateix temps. El millor és que el pa amb vi sucre sigui tan dolç, la riera sigui
tan freda, el sac de dormir sigui tan gruixut, les piles del lot siguin tan efímeres.
Ser de cau és ser reversible. Hi ha la part de fora; la de riure i cridar, la de cantar i jugar,
la d’observar i crear. També hi ha la part de dins; la de donar i rebre; la de dir i escoltar;
la de descobrir i descobrir-se. L’idea de grup és fer un cim, compartir és passar-se el vol
d’amanida, fer-se costat és ser-hi quan el joc de nit fa por.
Un munt d’anys multiplicats per centenars de sensacions donen un total de milers
d’experiències. Són aquelles que hem viscut tots els que sabem perquè quaranta anys
són tant importants i sobretot perquè ens agrada ser com som.
No fa masses dies vaig tornar a berenar pa amb vi i sucre. I sé perfectament on tinc
guardat el fulard i també sé on tinc aquelles xiruques fetes caldo. I aquelles fotos que
mai em canso de mirar. I és que som d’aquesta manera… i ens agrada.”

Ràngers i Guies
Edat

Camisa

De 12 a 14 anys (1r i 2n
d’ESO); entenent que s’inicia
el curs escolar en un dels
cursos indicats.

De color blau

Crit
Sempre a punt!

Salutació
Dits índex, del cor i anular de la mà dreta estirats juntament, que
simbolitzen els tres pilars (família, fe i natura). El dit gros aguanta
el petit simbolitzant que el gran ajuda al petit.

Definició i estructura organitzativa
L’etapa de ràngers/guies és on es treballa la convivència mitjançant la descoberta d’un
mateix i dels altres, per adquirir més responsabilitats per les etapes posteriors.
La unitat de Ràngers i Guies s’anomena tropa i es divideix en petits grups que reben el
nom de patrulla, al capdavant de les quals hi ha un/a pilot amb funció coordinadora.
La patrulla és utilitzada en dinàmiques, sortides, tallers o operacions.
Els consells són reunions per l’elecció d’una operació, revisió, valoració del treball, etc.
També es duen a terme consells per valorar el progrés personal a nadal i estiu.
Les activitats a la branca de Ràngers i Guies tenen com a objectiu una tropa unida.
Aquestes són:






Les sortides o excursions: suposen un contacte directe amb la natura i ajuden a la
integració del grup.
El llibre d’or: en ell es recull la història de la Tropa, les activitats que es realitzen,
reunions, consells, revisions, operació, etc.
L’operació: és l’activitat en forma de servei per excel·lència d’una Tropa. Exigeix
compromís i és un reflex de les inquietuds de la Tropa. Per a realitzar-la, la Tropa es
divideix per Tallers, i cada un d’aquets presenta un tècnic que orienten el treball.
Comprèn: Escollir, Comprometre’s, Revisar, Projectar, Celebrar i Avaluar.
La BOOM: És una sortida totalment lúdica que es realitzarà només en el cas que
l’operació hagi estat exitosa.

Valors i principis
Els valors del Rànger/Guia són: la companyia, la crítica constructiva, el servei, la
responsabilitat, el treball i l’estil Rànger.
Els objectius de l’etapa Rànger/Guia són:





Descobrir-se a si mateix/a.
Descobrir els altres.
Descobrir el món.
Descobrir i viure els valors escoltes i de l’etapa Rànger/Guia.

Els principis d’aquesta etapa o màximes del ràngerisme són:





Tots/es som germans/es.
Som dignes de confiança.
Baden Powell i el Felip són els nostres amics i referents.
El gran ajuda al petit.

El Progrés
A Ràngers i Guies se segueix l’evolució de l’escolta mitjançant els Consells, que serveix
per avaluar el progrés d’acord amb els objectius de cada etapa. Qui pot votar?



Pel consell de la camisa, pot votar tothom qui ja tingui camisa.
Pel consell de la resta d’insígnies, pot votar qui tingui el cercle de progrés.

PRIMER ANY (Etapa Investidura)
Es tracta d’una etapa d’integració a la branca i l’acceptació per a la vivència Rànger,
valorant de manera positiva les seves actituds i iniciatives.
Admissió (Camisa)
Per guanyar-la han de passar 3 mesos després d’entrar a la branca (campaments de
Nadal). Durant aquest període, l’adolescent a d’integrar-se a la tropa, al coneixement
de la nova branca i mostrar interès pel que fa i viu la patrulla.
Un cop passi consells, davant dels companys de la tropa es fa el següent compromís:
“Sóc Rànger/Guia: Em comprometo a seguir el camí iniciat al progrés Rànger/Guia, a
col·laborar amb els meus companys de Patrulla i Tropa i posar en pràctica els
ensenyaments que viuré en aquesta etapa. SEMPRE A PUNT!”

Cercle de progrés (pas a 2n any)
Per guanyar aquesta insígnia han de passar 9 mesos després d’entrar a la branca
(campaments d’estiu). Aquesta es posarà a la màniga esquerra de la camisa. El/la jove
ha de comprometre’s amb la promesa Rànger, a seguir la Llei escolta i ha d’ajudar a
complir-la. També s’han d’assolir els objectius:




Madurar la personalitat pròpia dins l’esperit escolta.
Desenvolupar les capacitats personals de servei.
Afrontar les responsabilitats que impliquen ser escolta.

Tot aquest procés busca assolir les actituds d’acceptació següents:








Desenvolupar la capacitat creativa.
Fiançar la responsabilitat.
Desenvolupar els valors de l’amistat i companyerisme.
Madurar en les reflexions i l’espiritualitat.
Aprendre a viure en grup.
Comprendre i acceptar els altres.
Descobrir el valor de la crítica constructiva.

Segon any (Etapa de maduració)
Es tracta d’una etapa on l’escolta té més responsabilitat en la Tropa i passa per un
procés de maduració gràcies al progrés personal, que es reflecteix en els tres estels.
Passats 9 mesos (2ns campaments d’estiu), es valoren els estels rànger:




Estel d’operació (Estel blanc sobre fons negre): Serà concedit quan s’hagi dut a
terme una operació de forma satisfactòria.
Estel de pilot i tècnic (Estel vermell sobre fons blanc): Serà concedit si l’escolta
demostra interès i lideratge, ja sigui durant l’operació o com a pilot.
Estel d’estil rànger/guia (Estel negre sobre fons vermell): es valora la manera
d’actuar i l’estil Rànger/Guia. Suposa el pas a la Unitat de Pioners/Caravel·les.
Per poder guanyar aquest estel s’han d’assolir les 4 tècniques:
 Campisme (tècniques d’acampada: muntar tendes, cuinar…).
 Socorrisme (formació de primers auxilis).
 Descoberta (treballar i enriquir-se descobrint alguna cosa nova).
 Animació (dinamització d’una activitat).

Passats els consells els tres estels es col·loquen tal i com veiem a la imatge. Un
cop s’assoleixen els requisits de l’etapa, rebran el Diploma de pas de branca.

Patrulles
En aquest apartat pots escriure també els aniversaris i telèfons dels teus companys, per
poder recordar-los, per poder tenir-los sempre a mà i no perdre mai el contacte amb la
teva Tropa.

Patrulla 1

Patrulla 2

Patrulla 3

Patrulla 4

Patrulla 5

Patrulla 6

Operació i BOOM
L’operació és una aventura compartida amb la teva Tropa, no t’oblidis d’escriure tot el
que has fet, quines propostes es van dir, quins tallers vau fer per poder-la realitzar. Va
ser satisfactori acabar-la? I què vau fer per la BOOM? Els esforços comporten
recompenses!

Consells
T’has guanyat la camisa? I el cercle? Quins estels t’has guanyat? I diplomes? Com han
anat els consells? Apunta què t’han dit, tant les coses bones, per recordar-les, com les
coses a millorar per poder fer un pas endavant. Expressa’t!!!

1

Reflexions
Sí, aquest apartat és perquè escriguis els teus pensaments, alguna cosa que t’ha inspirat,
alguna cosa que t’hagi agradat molt, una cosa que vols recordar... Pots expressar com et
sents, recordar moments ... El que vulguis!!!

Dedicatòries
Vols recordar la gent que ha viscut aquesta etapa amb tu? Doncs no t’oblidis de dir-los
que t’escriguin en aquest apartat i, sobretot, llegeix tot el que et posen, segur que són
missatges molt bonics.
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