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Divendres	  27	  i	  dissabte	  28	  (matí)	  

Hem	  arribat	  al	  port	  de	  Barcelona.	  Les	  bicicletes	  ja	  hi	  són.	  Els	  pares	  encarregats	  de	  portar	  les	  
bicicletes	  ja	  fa	  estona	  que	  hi	  són.	  	  No	  podem	  demanar	  més.	  	  

Descarreguem	  maletes,	  bicicletes	  i	  esperem	  per	  entrar	  al	  vaixell.	  Un	  enorme	  vaixell	  	  (	  Martin	  i	  
Soler	  )	  ens	  espera	  i	  al	  cap	  d’una	  estona	  desem	  les	  bicicletes	  a	  la	  bodega.	  	  

De	  seguit	  enfilem	  el	  camí	  per	  trobar	  les	  nostres	  superbutaques	  “Neptuno”,	  les	  quals	  pensem	  
(els	  professors)	  ajudaran	  a	  mitigar	  el	  nerviosisme	  dels	  nois	  i	  noies.	  Cadascú	  s’afanya	  a	  buscar	  la	  
seva	  butaca	  al	  costat	  dels	  amics	  més	  propers.	  De	  moment	  tot	  correcte.	  	  

Donem	  la	  darrera	  instrucció:	  A	  partir	  d’ara	  temps	  lliure	  i	  a	  la	  sala	  Neptuno,	  només	  es	  ve	  a	  
dormir.	  La	  gent	  que	  ens	  escolta	  al	  voltant	  nostre	  assenteixen	  amb	  el	  cap	  (pobres,	  penso...)	  

El	  vaixell	  	  comença	  el	  seu	  rumb,	  	  primer	  cap	  a	  Alcúdia	  i	  després	  el	  nostre	  destí,	  	  Ciutadella.	  

Passen	  les	  dues	  primeres	  hores	  i	  de	  gent	  dormida,	  poca.	  Més	  tard	  i	  molt	  poc	  	  a	  poc,	  van	  caient	  
els	  alumnes	  	  i	  es	  van	  estirant	  a	  la	  seva	  superbutaca.	  De	  moment	  bastant	  silenci,	  ja	  que	  hi	  ha	  
altre	  gent	  a	  la	  nostra	  sala	  i	  no	  cal	  molestar.	  	  

A	  la	  matinada	  tenim	  el	  panorama	  és	  el	  següent:	  	  	  els	  que	  dormen	  (majoria),	  els	  que	  xerren	  
baixet,	  els	  que	  van	  amunt	  i	  avall,	  el	  que	  ronca	  (no	  cal	  dir	  noms)	  i	  les	  que	  encara	  no	  han	  
aconseguit	  dormir	  ni	  un	  minut.	  

Quarts	  de	  quatre	  de	  la	  matinada,	  el	  vaixell	  fa	  la	  parada	  a	  Alcudia	  (Mallorca),	  baixen	  camions,	  
cotxes,	  persones...i	  amb	  aquest	  transit,	  alguns	  es	  desperten	  per	  no	  tornar	  	  a	  dormir	  més,	  altres	  
aprofiten	  per	  anar	  al	  lavabo.	  

Al	  cap	  d’uns	  instants,	  el	  vaixell	  enfila	  camí	  al	  nostre	  destí,	  dues	  hores	  i	  ja	  hi	  serem.	  Alguns	  
aprofiten	  per	  tornar	  a	  dormir	  una	  mica	  més	  i	  altres	  per	  primer	  cop.	  

Són	  les	  sis,	  s’obren	  els	  llums	  	  de	  la	  sala	  i	  ens	  diuen	  que	  d’aquí	  uns	  moments	  atracarem	  	  al	  port	  
de	  Ciutadella,	  es	  comencen	  a	  veure	  les	  primeres	  cares.	  Alguns	  se’ls	  veu	  bastant	  	  relaxats,	  
d’altres	  com	  si	  tornessin	  de	  festa	  (pel	  	  poc	  temps	  que	  han	  dormit),	  en	  aquest	  segon	  grup,	  les	  
noies	  són	  	  majoria!!!	  

Són	  dos	  quarts	  de	  vuit	  i	  comencem	  a	  sortir	  del	  vaixell.	  Equilibri	  total,	  mà	  esquerra	  bici	  i	  mà	  
dreta	  maleta.	  Ens	  dirigim	  a	  on	  els	  pares	  i	  al·∙lots	  i	  al·∙lotes	  menorquins	  ens	  esperen.	  	  

Primers	  crits,	  primeres	  abraçades	  i	  petons	  i	  per	  fi	  coneixem	  a	  la	  nostra	  família	  ciutadellenca.	  	  

Carreguem	  les	  maletes	  en	  els	  cotxes	  de	  la	  “nova	  família”	  i	  amb	  la	  bicicleta	  ens	  dirigim	  cap	  a	  
l’Institut	  de	  Secundària	  José	  Maria	  Quadrado.	  És	  un	  espectacle	  veure	  desfilar	  quasi	  bé	  100	  
ciclistes	  pel	  carril	  bici	  que	  hi	  ha	  entre	  el	  port	  i	  l’Institut.	  

Deixem	  les	  bicis,	  ens	  dirigim	  al	  polivalent	  i	  després	  d’unes	  paraules	  de	  benvinguda,	  	  la	  
presentació	  de	  l’activitat	  	  d’avui	  :	  la	  coneixença	  de	  la	  ciutat.	  Després	  	  ens	  dirigim	  al	  vestíbul	  de	  



l’Institut	  on	  els	  pares	  i	  mares	  ens	  han	  preparat	  un	  esmorzar	  (perdó	  un	  berenar)	  exquisit	  i	  molt	  
abundant	  (coques	  de	  tomàtiga,	  embotit	  del	  país	  amb	  pa	  amb	  tomata	  a	  la	  manera	  menorquina,	  
coques	  dolçes,...),	  un	  autèntic	  festival.	  

A	  dos	  quarts	  de	  dotze	  quedem	  a	  l’Ajuntament	  on	  es	  fa	  la	  rebuda	  oficial.	  Més	  paraules	  de	  
benvinguda	  (el	  director	  de	  l’Institut	  i	  un	  regidor	  de	  l’Ajuntament)	  i	  en	  totes	  es	  fa	  èmfasis	  en	  
l’agermanament	  que	  hi	  ha	  entre	  Ciutadella	  i	  Santa	  Coloma	  i	  Vilobí.	  Una	  relació	  que	  a	  través	  
d’aquests	  vuit	  anys	  es	  consolida	  cada	  cop	  més.	  

Després	  de	  la	  foto	  oficial,	  comença	  l’activitat.	  Aquest	  cop	  a	  peu	  i	  amb	  uns	  guies	  ciutadellencs	  
del	  Velobici	  .	  Els	  nostres	  alumnes	  visiten	  entre	  altres	  coses,	  la	  catedral,	  l’Ajuntament	  ,	  la	  plaça	  
d’es	  Born,	  la	  Contramurada,...	  

I	  res	  més...ara	  tenen	  temps	  lliure	  fins	  el	  dilluns...no	  sabem	  què	  faran	  en	  aquest	  dia	  i	  mig,	  però	  
segur	  que	  descansar	  no.	  Se’ls	  veu	  amb	  moltes	  ganes	  de	  gresca.	  Aquest	  dia	  i	  mig,	  seran	  els	  
vostres	  fills	  qui	  us	  hauran	  d’explicar	  (o	  no)	  el	  què	  han	  fet.	  Nosaltres	  no	  ho	  sabrem.	  

Tenim	  entès	  però	  que	  alguns	  han	  aprofitat	  la	  tarda	  per	  fer	  la	  primera	  banyada	  de	  la	  
temporada.	  

	  Només	  una	  cosa...que	  si	  us	  plau	  guardin	  una	  mica	  de	  força	  per	  la	  setmana	  que	  ve.	  

Estem	  a	  l’espera	  de	  les	  prediccions	  meteorològiques,	  hem	  d’anar	  dia	  a	  dia.	  

Fins	  ara	  tot	  rodó.	  	  

Dilluns	  comença	  la	  gran	  aventura....bé	  abans	  haurem	  de	  posar	  a	  punt	  alguna	  bici	  que	  ha	  vingut	  
sense	  frens...	  

Salut	  i	  Velo	  

Helena	  ,	  Ignasi,	  Jordi	  i	  	  Quim,	  	  

	  


