Visca el Cauressona!

divendres, 26 d'octubre de 2012 14:53

El cap de setmana passat els nens i nenes del Cau de Martorell vam trobar-nos a la casa de
colònies Cal Diable per a fer la tradicional Sortida de Passos i donar així el tret de sortida al nou
curs.

Tot i que el temps va ser inestable i vam haver de realitzar la majoria d'activitats a cobert, vam
poder celebrar com cal el Cauressona, un autèntic festival artístic. El dissabte a la tarda vam
fabricar els instruments i vam vestir-nos i maquillar-nos per a esdevenir un grup de música. Al
vespre vam fer el gran concurs d'improvisació, música i dansa, on tots vam demostrar les
nostres habilitats artístiques.

L'endemà al matí vam compartir el tradicional esmorzar amb els pares i mares; i vam fer una
gimcana de coneixements i habilitats musicals mentre els pares es reunien amb l'equip
d'agrupament. Després vam trobar-nos tots, en una petita treva que ens va donar la
meteorologia, per a cuinar els millors comiats i benvingudes de l'any: els passos van tenir molt
bon gust! Durant els passos vam donar la benvinguda als nens i caps nous, però també vam
acomiadar als caps que aquest any ja no seran al cau: Pere, Susana, Miquel, Carpin, Esther i
Pep, i la seva recepta ens va fer emocionar. Per acabar, totes les unitats del cau vam
preparar-nos junts per al curs que comença, sabent que serà un curs diferent als altres, i vam
compartir els nostres ingredients per a que el cinquantè sigui un any molt especial.
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Us deixem amb les fotos d'un cap de setmana ben especial a Cal Diable! Visca el Cauressona,
i visca el millor equip de cuina de la història! Que comenci el curs!
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