
SOLUCIONARI SAFAREIG 2022
Trenques:

● Intendent → persona que ens cuina als campaments.
● Premonitors → persones que es preparen per ser monitors i

que van rotant pels grups.
● Màrfega → hi dorms a sobre.
● Campaments → estada en tendes on hi anem a Setmana

Santa i a l’estiu.
● Cantimplora → objecte que portes a la motxilla per fer

excursions.
● Bivac → dormir a l’aire lliure sense tenda.
● Henna → producte natural que serveix per tenyir-te el cabell i

la pell.
● Tenda → lloc on dorms de campaments.
● Sac → objecte on dorms per les nits.
● Motxilla → objecte que et permet guardar coses a dins.

Mowglis:

Xerpes:
1. We're talking away

I don't know what



I'm to say I'll say it anyway
Today's another day to find you
Shying away
I'll be coming for your love, okay?

2. Gritaremos con más fuerza una vez más
Vamos a ponerle ganas
Pon tu alma, pon tus sueños a volar
Ganaremos la batalla.

3. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire
Vine aquí, balla amb mi
Balla com una lluna a l'aigua
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire
Vine aquí, balla amb mi
Balla com una lluna a l'aigua.

4. Som els nens de la terra.
Amb molt d'esforç tots junts construïm,
una ciutat de meravelles plantes i amor.
I viure sense oblidar mai aquesta il·lusió.

5. Ser un pirata és molt divertit fins que a algú li buiden un ull
No podràs dur monocle
Però sí un ull de vidre
I posar-lo les nits en remull
Però si hi ha baralla hauràs de vigilar
Que no caigui enmig de l'aldarull
Ser un pirata és molt divertit fins que a algú li buiden un ull.

6. I les llums de colors
M'il·luminen nit i dia
Les encens amb el somriure
Quan em parles amb el cor.

7. Anem-la a buscar, la bola de drac
Envoltada en un misteri, és un gran secret
Anem-la a agafar, la bola de drac
Entre tots els misteris, el més divertit
És un món d'encís, un país encantat
On, contents, tots nosaltres, ara hi farem cap.
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