Segona etapa. 29 d’abril
A les vuit del matí hi eren tots. No sabia res d’ells des del dissabte. Fan bona cara i semblen
ben alimentats
Avui els pronòstics del temps s’han acomplert i hem sortit temorosos per la pluja. Abans de
sortir hem fet una petita cimera per decidir si modificàvem el recorregut. La possibilitat de
pluja ens ha fet suprimir un tram que mullat seria perillós i hem trobat una alternativa per
arribar al mateix lloc per una via més segura.
Un cop finalitzada la ruta ens podem donar per satisfets perquè l’hem pogut completar sense
mullar-nos gairebé gens.
Els temes del dia eren: els barrancs del sud de l’illa i ses festes de Sant Joan. Els alumnes guia
han fet una molt bona presentació i els hi hem fet un fort aplaudiment.
Malauradament no hem pogut veure el barranc d’Algendar per la perillositat de la baixada
però els nois i noies han pogut gaudir d’uns paratges espectaculars arran de mar.
Quan hem arribat a Macarella, després d’un matí de fred i pluja les coses han canviat. El sol
semblava que volia sortir però es veu que no tenia prou força i no ho ha fet, però la
temperatura ha canviat. Com que havíem escurçat un bon tros de ruta hem arribat d’hora a
Macarella (és una platja del sud de Ciutadella) i hem fet una excursioneta a peu fins a
Macarelleta que és la germana petita de Macarella i està a deu minuts.
Aquí els ha costat de marxar, s’hi trobaven molt bé. La veritat és que els entenc. El lloc es
mereixia una mica més que la mitja horeta que hi hem estat.
Hem tornat a Macarella a dinar. Amb dues mossegades ho han tingut enllestit i s’han anat a
estirar a la platja a xerrar que d’això en saben molt. A l’hora de marxar, problemes. No hi ha
qui els mogui.
Sembla mentida però, de moment, cap punxada i cap caiguda tot i que el terreny estava molt
relliscós. Les úniques avaries han estat tres o quatre sortides de cadena en la mateixa pujada i
totes per no utilitzar el canvi de marxes en el moment adequat. Totes quatre sortides de
cadena han estat gironines. Hem tingut mala sort.
Tornant de Macarella si, hi ha hagut una caiguda gironina que val més no comentar-ne els
motius perquè no ha tingut més conseqüències que un parell de pelats (suposo, ja veurem
demà).
Abans d’arribar a Ciutadella ens hem parat a l’ermita de Sant Joan de Missa on el director de
l’institut, que és historiador, un molt bon historiador, ens ha fet una explicació sobre els
orígens de la festa de Sant Joan a Ciutadella (aquella dels cavalls que boten).
Un cop arribats a Ciutadella, dutxa i cap a l’ajuntament. Ens esperaven un parell de regidores
que han fet una recepció en nom de l’alcalde que es veu que estava molt enfeinat i no ha
pogut venir. Ens han regalat a cadascun de nosaltres un llibre i un pin de l’ajuntament.
A fora he estat parlant amb alguns pares i estan molt satisfets de com van les coses i diuen que
els nois gironins són molt bons al·lots i molt responsables. A veure si quan acaba això diuen el
mateix.
Demà no hi haurà crònica perquè ens anem a dormir a colònies. Ja ho trobarem tot junt d’aquí
un parell de dies.
Salut i velo

