
DIARI DE COLÒNIES

Els dies 2, 3 i 4  de maig vam marxar de colònies a La Fosca de Palamós. A les

9 en punt l’autocar sortia de l’aparcament de l’escola. 

A les 11 vam arribar a la casa de colònies i tot estava preparat. Després de

deixar les motxilles a l’habitació vam baixar a esmorzar i vam tenir una estoneta

de temps lliure. Ens van presentar els nostres monitors, en Cristian i la Rocio, i

ens van explicar les normes de la casa.



A la 1 vam anar a dinar. De primer plat macarrons

amb salsa de tomàquet,  de segon  pit  de pollastre

arrebossat i de postres una poma. Després de dinar

vam poder jugar una estoneta i a les 3 en punt ens

vam posar a treballar. Ens van dividir en dos grups.

Els uns van anar a l’aquari i allà vam poder veure les botifarres de mar, els

crancs,  els congres,  els  eriçons,  les

estrelles  de mar i aprendre alguna cosa del

seu comportament.  Els  altres  ens

vam quedar a la piscina. Allà vam aprendre

a  pilotar  un bot , el nom dels vents, la seva

direcció… Vam  parar  una  estoneta  per

menjar-nos un entrepà de mortadel·la  i vam

continuar amb la feina.  A 2/4 de 7 vam acabar l’activitat  i  vam anar cap a

l’habitació a preparar els sacs de dormir,  les jaquetes,  els lots… Vam tenir

temps  lliure  fins  a  les  8  que  varem anar  a  sopar.  De  primer  plat  patata  i

mongeta tendra, de segon plat hamburguesa de vedella amb patates xips i de

postres un iogurt. Vam jugar al pati fins a les 9 i llavors vam anar cap a una

plaça a jugar al joc del macarró. Ens ho vam passar molt bé. Llàstima que feia

una mica de fred. Cap a les 11 ja érem a l’habitació i vam poder rentar-nos les

dents, preparar la motxilla per l’endemà, gaudir de l’habitació i a les 12 tothom

a dormir. Estàvem cansats i no ens va costar gaire. L’endemà ens havíem de

llevar molt d’hora.

A 2/4 de 8 els mestres ens van despertar  i

després de rentar-nos la cara, pentinar-nos i

vestir-nos vam baixar a esmorzar : llet amb

cola-cao,  galetes,  cereals  mantega,

melmelada…  A  2/4  de  10  ens  esperava

l’autocar per anar a l’Estartit i visitar amb el

Nautilus les Illes Medes. Vam estar de sort.

Feia sol i no feia vent. La mar estava en calma i vam poder veure perfectament

el fons marí. Cap a 2/4 d’1 vam marxar un altre cop cap a Palamós. Pel camí

vam  veure  el  Massís  del  Montgrí,  el  poble  de  Pals,  els  camps  d’arròs  …



Teníem molta gana i vam dinar com generals: canelons de carn o de tonyina,

calamars a la romana i gelatina de maduixa. Després de dinar vam poder jugar

una estoneta i a les 3 de la tarda vam marxar cap al port de Palamós. Allà vam

visitar la llotja del peix, vam veure arribar els vaixells de pesca i també vam

visitar el museu. La veritat és que ens va agradar molt. Llàstima que no vam

poder veure la última  sala. Va haver-hi un petit incendi als lavabos de les noies

i per prevenció ens van fer sortir del museu. No va passar res, només es va

cremar l’eixugamans però hi havia una mica de fum . 

Quan vam acabar l’activitat vam berenar un bon entrepà de pa amb nocilla i els

mestres ens van portar a passejar pel poble de Palamós. Vam anar a veure el

canó de Palamós famós per l’havanera del mestre Ortega Monasterio, el carrer

principal amb les seves botigues i l’església . Xino-xano vam tornar cap a la

casa de colònies i allà ens vam dutxar i arreglar una mica per poder anar a la

discoteca després de sopar. Una sopeta ben calenta, un bon tall de truita de

patates amb pa amb tomàquet , una pera  i després una bona ballaruga fins a

les 11. A les 12 tothom a dormir. Estàvem fosos. No vam tenir temps ni de 

treure’ns les ulleres.



Els  mestres  ens  han  despertat  a  les  8.  Teníem  feina  pendent:  arreglar

l’habitació, fer les motxilles i plegar els sacs de dormir. Quan hem acabat hem

baixat a esmorzar i després hem anat caminant cap a la  cala de S’Alguer. Allà

vam escalar per les roques per trobar crancs, pops, cargols de mar… No vam

estar  de sort!  No vam trobar  res  interessant  però  vam veure  una  quantitat

impressionant de cries de medusa. Esperem que no els hagi agradat aquesta

cala perquè amb la quantitat que n’hi havia no s’hi podrà acostar ningú en tot

l’estiu. 

La gana ens feia córrer. Arribant hem dinat . Un bon plat d’arròs amb tomàquet,

una cuixa de pollastre amb xampinyons  i un gelat . Una estoneta de joc  i cap a

casa. Ens ho hem passat molt bé, però també tenim ganes de veure els nostres

pares. A les 5 en punt hem arribat a Roda de Ter. 

El dilluns hem de tornar a l’escola amb les piles ben carregades. Tenim encara

molta feina a fer. Acabar els llibres, proves, dossier de colònies, projecte Roda

de Ter, projecte hort…

Ah!  No us podeu imaginar  quina ha estat  la  nostra  alegria  quan arribant  a

l’escola hem vist els nostres enciams, les nostres maduixes, les nostres cols i

les nostres flors. Fan un goig! No sabem de segur si els ha anat més bé les

darreres pluges o descansar uns quants dies dels nostres crits!


