
El passat divendres l’Aleix, el Dídac, l’Enzo i el Ricard em van regalar l’oportunitat 

d’acompanyar-los a una experiencia única: l’excursió a l’espectacle de la Vella Quaresma a les 

Peixateries velles!  

Com a dia especial que ens esperava, arribada a l’escola a saludar i de seguida sortir ben 

preparats per anar a rebre l’autocar, tot lluint una armilla taronja i amb unes carones d’il.lusió 

que feia desfer…  

L’autocar, tota una experiencia! Ens van rebre els nens i nenes de l’EB Margalló que ja seien a 

les butaques. Asseguts i amb el cinturó cordat, sortim en direcció l’EB L’Olivera a recollir la 

resta de nens i nenes que ens acompanyaran! 

Arribada a les Peixateries velles… quina gentada! Tots els nens i nenes de les escoles bressol 

municipals van arribant al mateix destí. Som només quatre nens, sí, però i el goig que fem? 

Quan trobem un bon racó per seure, cul a terra i a esperar que l’espectacle comenci! Música 

i… el Carni entra en escena! És un xic estrafolari i estrany, que fins i tot fa tirar una mica 

enrera, però de seguida crida la castanyera, el Marrameu, els NANOS (ai senyor que avui ja no 

dormirem de l’emoció…) i, entre cançons i danses, acabem tallant la cama a la Vella Quaresma! 

Una ballaruca en rotllana per despedir la trobada, i fem cap al lloc on l’autocar ens ha de venir 

a recollir. 

Trajecte a l’inversa, recordem tot allò que hem vist mentre deixem els nens i nenes de l’EB 

Margalló I l’EB L’Olivera, per tornar a l’escola a explicar com ens ho hem passat de bé! 

Gràcies a tots quatre, de veritat: 

- Gràcies per fer-me sentir tan acollida. 

- Gràcies per la il.lusió amb que us he vist sortir de l’escola agafats del braç de la Núria. 

- Gràcies per compartir aquelles mirades còmplices que han tingut lloc durant tot 

l’espectacle. 

- Gràcies per fer-me sentir, un cop més, nena una altra vegada. 

- Gràcies per tantes i tantes coses que passen en un matí d’excursió!!! 


