
DIARI DE LES COLÒNIES
Molins de Rei, 24 de febrer de 2016

PREPARACIÓ    Dídac Moreno Martí

Tots  ja  estavvem  preparats  per  anar  de
colovnies  a  Esterri  d’Àneneu.  Perov abans
havíemem de fer les motxilles. En aquestes
colovnies havíemem de portar moltes  coses,
normalment hem de portar el mems bavsic,
roba,  estris  de  dutxa,llanterna,  sac  de
dormir, etc… 

Perov com que  aquest  cop  anavvem  a la
neu havíemem d’anar el doble d’abrigats i
portar pantalons de neu. La majoria de
gent va agafar la motxilla  mems gran que
tenia.Jo vaig  agafar una d’esport per la
roba,  i  la  motxilla  gran per  la  roba  de
neu, el sac i els estris de dutxa. No em va
costar  gaire  fer-la,  vaig  acabar  de
seguida. Doncs ja la tenia feta per anar-
me’n de colovnies.
___________________________________________________________

L’ANADA             Toni Noguero Ibáñez 

El  primer  dia  quan  vam  anar  amb  el
autocar  tothom  estava  nervioms  per  les
colovnies i gran part del viatge vam estar
parlant  de  tot  tipus  de  coses,per
exemple:De  com  seran  les
habitacions,de cotilleos (com els sucios
secretos dels companys)  o coses aixíem.

En el viatge vam conevixer al substitut de
la Movnica que al final no va venir. Tambem
ens van posar una peli que es diu “Teen
Beach  Movie”  crec  i  quan  l’estavvem
veient hi havia gent que molestava. Quan
va  acabar  just  estavvem  a  la  casa  de
colovnies vam baixar i  va ser quan vam
acabar el viatge. La veritat ems que m’ho
vaig passar bem al viatge.  
___________________________________________________________

ESTERRI D’ÀNEU 

Pol Altozano Vidal.

Esterri d’Àneneu ems un poble bastant petit
de  la  comarca  del  Pallars  Sobirav.  Estav
situat a 949m sobre el nivell del mar, tem
866 habitants i  tothom es coneix en el
poble.

Esterri estav dividit en dos parts el casc
antic  i  la  part  nova.  Ànl  casc  antic  els
carrers somn molt petits i fa bastant fred
perquev no  toca  gaire  el  sol  i  a  la  part
nova  ja  hi  han  carrers  mems  amples.

Nosaltres  de  la  part  antiga  la  vam
visitar tota perov el que mems va ser una
casa:  Casa  Gassia  que  es  una  casa
antiga.

LA LLAR MORELLÓ
Amin Akziz

La Llar Morellom ems una casa de colovnies
perov tambem ems  el  menjador dels  nens
que es quedaven a dinar de l’ escola La
Closa  d’Esterri.  (Àn  mi  em  sembla  bem
perquev aixíem s’estalvien diners en fer un
menjador).

La  casa  era  bastant  gran  i  a  mi  em
costava trobar la meva habitaciom, el pati
era molt gran i donava la volta a la casa.
Ànl voltant de la Llar hi havia una mica
de neu.

 GRUPS DE TREBALL 

Biel Nicolau Benavent

El  primer  dia  per  la  tarda,  ens  van
presentar a tres mestres: l’Hevctor, la Mar
i la Neus, els tres ens van dividir en sis
grups :  les Ànllaus els  Isards,  els  Picots,
els Covdols, els Minairons i els Encantats. 

Com  eren  tres  mestres  que  havien  de
portar a sis grups, per aixov cada un dels
mestres portava a dos dels grups i a cada
activitat  canviavvem  tan  de  mestre  com
de grup acompanyant.

El Pol  creu que l’Hevctor  ems  “guai”  perov
una  mica  “grunnomn”.  L’Ànmin creu  que  la
Mar parlava molt.  El Díemdac creu que la
Neus era amable i sabia moltes coses.
___________________________________________________________

EXCURSIÓ AMB GPS
Guillem Peinado Marzo

Àn  la  tarda,  ens  van  posar  per  parelles
dins dels grups i ens van donar un mapa
i una brumixola. Ens van dir que aquesta
activitat  consistia  en  guiar-se  per  les
muntanyes  amb  un  mapa  on  hi  havia
traçat el camíem, i tambem ens van donar un
dossier que ens feia preguntes cada cop
que arribaven a un waitpoint,  com per
exemple, quin es el poble que esta situat
a 225º d’Esterri d’Àneneu.

Vam tornar a la casa de colovnies sobre
l’hora de berenar..

Va ser una excursiom divertida encara que
feia molt de fred.
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ÀPATS   
Jael Freiria Tomàs

El primer dia de les colovnies  vam portar
el menjar de casa. Ànixíem que  cadascum va
menjar el seu.

Ens van distribuir en cinc taules i la dels
mestres i estavvem a la primera sala.

Per  sopar  hi  havia  arrovs  a  la  cubana,
perov semblava arrovs amb trina, perquev
el tomavquet estava líemquid.

Per esmorzar sempre hi havia el mateix:
magdalenes,  croissants,  suc,  llet,  cola
cao, mantega… Menys l’umltim dia que no
hi havia mantega.

El  segon  dia  no  vam  dinar  a  l’alberg
perquev estavvem  a  l’estany  de  Sant
Maurici.

Els  altres  avpats  van  ser  :  espaguetis,
carn, truita amb croquetes... 
___________________________________________________________

MINAIRONS
Ànrnau Mármol Castellano

La  primera  nit  vam  haver  d’estressar-
nos una mica, perquev en l’activitat que
ens  tocava  fer  al  princiºpi  havíemem  de
treure uns  paperets  dels  quals  estaven
enganxats  ha  un  adhesiu  que  era
nombrada com “Minairons”.

Segons  la  seva  llegenda,  els  minairons
quan els atrapaves es feien treballadors
mentre que tu feies “Soffing” i  quan no
tenien  res  per  fer  deien  “Quev farem?,
Que direm?” una i una altra vegada fins
que  et  mataven,  perov hi  havia  una
manera de que no et matessin que era
ficar-los a un pot per tancar-los.

Desprevs vam enganxar-los pel pati de la
casa,  i  trobar els  de l’altre banda de la
casa.

Els  que  tenien  mems  de  deu  minairons
pujaven a un lloc semblant a un escenari
i havien de dir una feina i si no deien una
feina  en  tres  segons o la  deia  repetida
llavors estava eliminat. 

Els  segueents dies els minairons trobats
valien mems..

LES HABITACIONS  

Pau Lluís Liaño López

La  casa  de  colovnies  d’  Esterri  d’Àneneu
estava  separada  en  dos  plantes  a  la
primera planta hi havia 4 habitacions i
a la 2 planta 6 habitacions.

En  el  primer  que  ens  vam  fixar  al
instal·lar-nos va ser en els llits de baix
va ser unes guarrades que posaven que
eren inapropiavdes.

Ànbans de marxar  a dormir a la primera
nit parlavvem. La segona nit l’Issac  ens
va  explicar  una  llegenda  de  por  molt
llarga a la nit segueent  tot era un caos
vam anar a dormir a les dotze i al matíem
ningum s’aguantava dret.

FEINES            Marc Alonso Parellada

Quan anem de colovnies sempre tenim
algunes feines.

La primera tasca que feviem era posar
be  el  sac  de  dormir  i  endreçar
l’habitaciom.

La segona tasca la teníemem cada persona
en  diferents  dies:  era  parar  la  taula
d’esmorzar, dinar i sopar posar el got,
el tovallom i els coberts. Ànl matíem hi havia
galetes,  melmelada   i  croissants  i
magdalenes.  Per  dinar  i  sopar  altres
avpats.

En  acabar,  sempre  tocava  recollir  el
menjador:  escombrar,  netejar  la  taula
amb una baieta.

PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE
SANT MAURICI 

Gerard Gómez de la Torre Villamil

Els nens i nenes de sisev es van dividir
en grups de cinc o de sis per anar amb
uns cotxes 4x4 o”taxis”. Els cotxes van
portar els nens i nenes a una part del
Parc Nacional que estav a una altura de
1.800m de l’altura del mar, a la vora de
l’Estany de Sant Maurici.

Mentrestant  que  els  cotxes  anaven
arribant  els  nens  es  posaven  a  jugar
amb  la  neu,  que  n’hi  havia  molta  i
estava quasi intacta.

Quan  tots  els  nens  van  arribar  els
mestres  van  repartir  les  raquetes  de
neu i van començar l’excursiom.  

PETJADES                               Jiarui Ji 

El dia 17 de Febrer, els de 6ev vam anar
d’excursiom a  l’Estany  de  Sant  Maurici
amb raquetes per la neu. Ens van donar
un dossier,  perquev poguemssim  distingir
quins  arbres  eren,  quins  animals  i  de
quins animals eren les petjades. Ens vam
separar per grups i  jo era dels  isards.  

Vam  trobar  petjades  de  conill,  avguiles,
guineus,llebres  ,  rata  i  vam  veure  un
esquirol. Vam trobar molts animals i de
plantes  vam  veure  bedoll  que  era  de
fulla caduca i era un arbre; i   bavlec, un
arbust de fulla caduca.

Àn  mi  no  em  va  agradar  gaire,  perquev
pesaven  molt  les  raquetes  i  era  molt
complicat.

RAQUETES            Estel Rabés i Rabés

Quan  vam  acabar  vam  anar  a  veure
l’estany. Darrera de l’estany havia el Pic
del Portarrom.

Ànl  cap  d’una  estona  vam  parar  a
esmorzar.  Quan  vam  havíemem  acabat
d’esmorzar vam anar a pujar una pujada
de 2km aproximadament de casi 2 hores
i  semblava  que  aquella  pujada  no
s’acabems  mai perov per  fi  vam arribar a
les  Àngulles  d’Ànmitges  i  quan  havia
arribat tothom vam dinar.

Encara  que  l’activitat  va  ser  molt
cansada m’ho vaig passar molt bem.
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LA FOTO    Judith Zumai Torres i Pons

De  tornada,  baixant  de  l’Estany  de
Ratera  (Parc  Nacional  d’Ànigueestortes  i
Estany de Sant Maurici ) els professors
ens  van  parar  en  un  lloc,  quan  van
arribar allav tots els nens ens van dir que
6evÀn ens quedavvem allav per fer-nos una
foto amb la nostra muntanya: El Pic del
Portarrom,  ja que des d’allav es  veia molt
bem.

Els de l’altra classe van anar baixant cap
a on ens esperaven els taxis per marxar.
Nosaltres  vam  continuar  amb  la  foto,
quan  ens  vam  fer  la  primera  la  gran
majoria no s’estaven quiets,

a la segona ja la van fer molt millor i vam
continuar fins on eren els taxis.

Vam marxar d’allav amb un record molt
bonic i una foto amb la nostra muntanya,
El Pic del Portarrom.

Àn mi em va agradar molt fer-nos la foto
amb la muntanya.
___________________________________________________________

TEMPS LLIURE 

Mariona Álvarez Calvo  

Àn les colovnies abans o desprems de fer una
activitat o de menjar feviem temps lliure.
Podíemem  jugar  a  futbol,  parlar  amb  els
companys, jugar a jocs de taula, preparar
el  ball  o  l’actuaciom que  faríemem  en  un

concurs, etc. 

Els  nens  de  6ev havien  portat  jocs  de
taula de l’escola i tambem ens van deixar
els jocs de l’alberg que no els coneixien,
eren  nous  per  nosaltres.  Ens  van
agradar molt.

Els jocs eren les bitlles, els ossets i els
patacons.

 FAMOSOS     Víctor Espinosa i Castro

El joc dels famosos consistia en que els
mestres  es  disfressaven  de  famosos  i
desprevs feien dos grups: Els fans i  els
antifans.  El que havien de fer els  fans
era  intentar  que  els  famosos  els  hi
firmessin un autovgraf en un paper, i el
que  havien  de  fer  els  antifans  era
impedir que els  famosos firmessin als
fans.  Els  antifans  ho  podien  impedir
nomems  quan  els  fans  estiguessin
corrent, si els antifans veien que algun
fan  corria  perquev ja  havia  aconseguit
un autovgraf l’havien de perseguir, si els
antifans aconseguien atrapar a un fan,
el fan li havia de donar tots els papers
que tenia  firmats  per algun famoms.  Jo,
vaig  ser  antifan  i  vaig  ser  un  dels
antifans que van robar mems papers als
fans!!! 

Va ser una experievncia molt divertida i
molt emocionant sentir el  que era ser
fan o antifan.

SANT PERE DEL BURGAL 
Pau Garcia Campaña

El dijous al matíem,  vam anar a Sant Pere
del Brugal, somn les restes d’un monestir
del  segle  XI.  Ànllav ens  vam repartir  per
grups i vam fer una activitat que tractava
de amb unes cartolines fer una líemnia del
temps, i  desprems una altra activitat que
consistia  en  representar  amb  uns
objectes  la  piravmide  social  de  l’edat
mitjana.

Desprems ens vam dividir en dos grup, un
grup  va  anar  a  veure  les  pintures  de
l’esglemsia  mentre  l’altre  grup  anava  a
veure  l’estructura  arquitectovnica.
Mentre  esmorzavvem  van  caure  unes
petites volves de neu.
___________________________________________________________

TROBADA AMB LA CLOSA 
Arnau García Jiménez

En  arribar  a  l’Escola  d’Esterri,  que  es
deia  La  Closa,  ens  vam  reunir  amb els
seus nens i nenes de sisev. 

Els nens que ens van tocar es deien Mar i
Iago.Vam anar per Esteri i els hi vam fer
les  preguntes  que  havíemem  enviat  i  ens
van  contestar.  Ells  ens  van  preguntar
quants habitants hi ha a Molins i els hi
vam  respondre  que  aproximadament
som uns 25.000 habitants. Nosaltres els
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vam preguntar que quants habitants hi
havia a Esterri  i  ens van contestar  que
durant  l’any  uns  600  i  durant  l’hivern
uns 300 habitants.

La Mar ens va explicar que el poble on
viu  ella  viuen  16  persones  contant  la
seva  famíemlia  que  son  4  .Desprevs  vam
anar a jugar a futbol i  quan van passar
15  minuts  ens  vam  acomiadar  i  van
marxar.

Àn mi em va agradar molt fer la trobada.
___________________________________________________________

ESTIRANT EL FIL 

Júlia Villalobos i Pulido .

Àn la tarda hem fet una activitat que es
diu ESTIRÀnNT EL FIL, que consisteix en
fer  una  bola  de  tres  colors  amb  llana,
transformar-la  feltre,  i  al  final  tallar-la
per  la  meitat,  per  veure  el  tres  colors
com  fan una barreja i una petita forma .
Tem un Procems  que s’  ha d’elaborar amb
molta  pacievncia  perquev has  d’apretar,
mullar,  ensabonar.  Encara  que  hi  hagi
molta feina t’ho passes molt bem, i es molt
divertit . 

 

ACTUACIONS 

Martina Moreno i Vives

Des de 3r ems  tradiciom fer un “Tu Síem Que
Vals” on l’umltima nit  la gent actua fent el
que ella creu que se li domna millor.

He de dir  que les  actuacions  van estar
bastant  “currades”  per  nomems  tenir  un
dia  per  preparar-les.  Ànquest  any
l’actuaciom era obligatovria, perov va haver-
hi  alguna  gent  que  no  va  actuar  per
motius que no sabem.

Ànl final el jurat, que era anovnim, no es va
posar  d’acord  i  van  decidir  que  els
presentadors s’emportaven el premi. Jo
m’ho  vaig  passar  molt  bem i  em  vaig

divertir molt: s’hauria de repetir.

EL BALL 
Anna Solano Carvalho

Àn l’umltima  nit  de  les  colovnies  vam  fer
ball.Desprems  de  les  actuacions  vam
tenir  un  pica-pica  i  llavors  va  venir
l’actuaciom dels mestres. Desprems ja vam
fer  ball  lliure  i  anavvem  dient  cançons
que  ens  agrademssin  i  les  posava  el
mestre  que  estava  a  l’ordinador.  Vam
posar  aquestes  cançons:  La  gozadera,
Sense  tu,  El  taxi,  Bajo  el  mismo  sol,
Gamgam  style,  Invencibles,  Music  de
carrer  i  moltes  mems  cançons.  Àn  la
majoria li va agradar aquesta estona de
ball  i  a  mi  em  va  encantar  ho  vaig
trobar molt divertit.   
__________________________________________________________

ECOMUSEU  
Miquel Noé  Zurera

Just el dia que anavvem a marxar de la
casa de colovnies, vam fer una excursiom a
una  casa  congelada  en  el  temps.
Ànquella  casa  antiga  es  deia  “Casa
Gassia”. 

Quan vam entrar vam veure un víemdeo
d’explicaciom.  Desprevs  ens  vam  dividir
en grups per veure la casa.

La casa tenia: Un menjador, una cuina,
una  petita  sala  de  exposicions,  un
graner, una habitaciom per als nens i una
altre per als adults, tambem hi havia un
menjador nomems per fer festes.

Ens ho vam passar molt bem a la excursiom
de “Casa Gassia”.

LA TORNADA  Hug Obrador Coca

Àn  la  tornada  en  autocar  va  haver-hi
bastant de morrinya i  mandra perquev
tothom  estava  cansat  d’aquelles
umltimes colovnies de primavria.

Vam anar en un autocar Mercedes en el
qual tots vam flipar perquev semblava el
cotxe  oficial  de  l’Obama.  El  terra  tenia
parquet fosc (d’imitaciom, perov no es pot
tenir tot), la tele era de pantalla plana i
molt  gran,  els  reposabraços  tenien  un
nou mecanisme mems pravctic, i un botom a
cada  seient  que  semblava  de  cavtering
perov que ningum es va atrevir a pitjar.

Ens  van  posar  una  pel·li  d’un  noi  que
comprava un zoo que era una porqueria
i  l’havia  d‘arreglar.  Quan  es  va  acabar
encara  quedaven  com  dues  hores  i
tothom es va posar a parlar. I aixov per a
mi  va  ser  bastant  fotut  perquev no  em
deixava veure la segona pel·líemcula. Perov
va ser bastant divertit.

ENQUESTA 

Rubén Rodríguez Alonso

Àn les colovnies vam fer moltes activitats.

La activitat que mems va agradar va ser la
excursiom a  la  neu amb raquetes  que el
Biel diu que li va semblar molt cansada i
al Díemdac divertida. L’activitat consistia en
anar fins a l’estany de Ratera, allav dinar i
jugar i al final tornar.

L’activitat que menys va agradar va ser
la del G.P.S que consistia en anar amb un
G.P.S i un mapa a donar una petita volta
per  la  muntanya.  L’Oriol  diu  que  ems  la
que menys li va agradar perquev tots els
fulls volaven per culpa del vent que feia.
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