El Kraal continuament revisem la tasca que fem, la gent sovint no ho entén, fins i tot a vegades
nosaltres mateixos ens ho preguntem. PER QUÈ?
Que "per què ho fem?", probablement sigui la resposta més complicada de respondre algunes
vegades, però alhora té una resposta prou senzilla.
No és gens fàcil la tasca que es realitza aquí al cau. No és un camí de roses i hi ha daltabaixos amb més
freqüència del que ens agradaria... i pandèmies! No és fàcil perquè són moltes hores, moltes reunions,
moltes comissions, moltes activitats, molta feina, molts viatges, molt temps, molta energia i molt
compromís. Podríem pensar doncs que estem bojos? Vist des de fora, potser sí. Però hi ha alguna cosa
que et fa tirar endavant, que fa que tot valgui la pena, i que fa que any rere any cadascuna de nosaltres
decidim repetir en la tasca del monitoratge.
Una possible resposta podria ser la felicitat que transmeten els nens després d'uns campaments, la
cohesió que es genera entre tots ells i elles al llarg de l'any, els missatges d'agraïment dels pares
després d'una excursió, les milers d'anècdotes després d'una Pasqua amb el CMS, conèixer monitors
i monitores d'arreu de Catalunya que comparteixen un entusiasme com el nostre, la pinya que es
genera dins el Kraal de monis o els amics que ens n'enduem després de compartir moltíssims moments
i experiències. Una altra monitora podria dir que ens ho passem tant bé com qualsevol escolta més:
que gaudim de la natura com un castoret o una llúdriga, que ens ho passem bé jugant com una daina
o un llop, que som esbojarrats com un rànger o una guia, que la muntanya ens dona vida com a una
caravel·la o a un pioner i que volem canviar el món com un róver.
El projecte que algú va somniar l’any 1972 va donar el tret de sortida. A dia d’avui, probablement dista
molt del que va ser en un inici, però la raó per la qual estem aquí cada dia és més i més important. En
una societat menys empàtica i on cada cop hi ha més desigualtats és remarca la necessitat de tenir un
espai on es treballi per a la transformació social. Trobem que l’educació en el lleure és una eina per
fer-ho, treballant amb els valors de solidaritat, respecte, compromís, servei, igualtat, esperit crític,
llibertat, inclusió i tants d’altres que fan de nosaltres persones capaces d’impulsar un canvi, de marcar
la diferència.
Potser podríem respondre que el que hem viscut de nens i nenes va ser tan increïble que el fet de
retornar-los aquest regal als nous escoltes és el que ens fa tirar endavant. O que abans de nosaltres hi
ha hagut centenars de monitors i monitores que han tirat endavant aquest projecte fins a nosaltres i
sentim la responsabilitat de que aquest perduri i segueixi creixent i evolucionant.
Fent el relleu d’aquests monitors i monitores molts dels quals avui esteu aquí i que ens vau marcar
tant, ens n’adonem de la gran tasca que vau fer. Ens vau fer descobrir un món nou quan érem petites,
ens vau introduir a la muntanya, al respecte cap aquesta i cap a les persones que ens envolten. Vau
fer créixer un cau amb unes generacions unides i amb moltes ganes de transmetre tot el que ens vau
donar i per això us estarem sempre molt agraïdes.
Bé, probablement podríem dir que tot hi ha tingut bastant a veure. Podem dir que si avui seguim aquí
és perquè el cau té alguna cosa que enganxa, que ens fa gaudir, que ens ajuda a sentir-nos lliures i que

ens fa feliços. Perquè educar en el lleure, ens fa créixer, a l'escolta, però també al moni; i pas a pas,
gota a gota, tenim la ferma convicció que ens ajuda a DEIXAR AQUEST MÓN MILLOR DE COM L'HEM
TROBAT.
Kraal Agrupament Escolta Garbí: Servim!

