
SALVEM LA CAVALCADA

Hola som els Instagramers de 5è de la nostra escola.

Voleu saber per què, aquest any, les carrosses de la Cavalcada de

Reis que desfilaran per Cornellà seran originals i espectaculars? És

gràcies a nosaltres.

Tot va començar el dia que tornàvem de Sitges, vam passar pel

costat d’una tanca i  tots vam escoltar un soroll,  vam mirar pels

barrots  de  la  valla  i  vam veure  que  dins  estaven  les  carrosses

nadalenques. 



També hi havia dos treballadors que comentaven que aquest any

no tenien prou presupost per adornar-les. Això ens va deixar una

mica preocupats.

Al sortir del cole vam anar, com sempre a la plaça Catalunya, però

aquell  dia  no  vam jugar,  doncs  ens  preocupava  el  que  havíem

escoltat darrera la tanca.

Al dia següent, al pati, vam decidir que nosaltres podríem aportar el

nostra granet de sorra ja que no podia ser que el dia 5 per la nit no

hi hagués desfilada. De cap manera!



Així  que vam quedar que cadescú de nosaltres portaria de casa

materials, plàstics, cartró, trossos de cartolina, retalls de papers de

colors, cel·lofana i purpurina.

A la tarda, en sortir de l’escola, vam anar, una altra vegada, on

guardaven  les  carrosses.  La  porta  estava  oberta  i  vam  entrar

silenciosament.

La primera carrossa que vam veure era la del Mag Maginet. Amb

unes  ampolles  de  plàstic,  paper  de  plata  vam  fer  un  telescopi

gegant i amb purpurina, per aquí i per allà, va quedar espectacular.



Cada  dia  quedàvem després  de  l’escola  per  “fer  de  manetes”  i

estàvem super contents i emocionats pel que estàvem fent.

La carrossa dels Reis Mags ens va portar més temps. Vam fer servir

tres  cadires velles  i  amb cartrons i  ampolles  de plàstic  les  vam

transformar  en  uns  espectaculars  trons.  Amb  papers  de  colors,

trossos de roba i…. purpurina que tot ho arregla.



La última carrossa per arreglar va ser la del CARBÓ. Vam decidir

que tots els que teníem barbacoa, portaríem el carbó, capses de

sabates i molt paper de diari arrugat. Va quedar molt autèntica!

L’últim dia els treballadors, tot i que ens havíem amagat quan els

vam sentir, ens van trobar. Ens van felicitar per la feina feta i ens

van convidar a participar a la Cavalcada.

Va ser una desfilada meravellosa !!!!!!!!




