Dia 2:
Ens hem aixecat i a l'habitació 11 hem fet una guerra de màrfegues de bon matí. Després hem
anat a esmorzar, hi havia llet amb Nesquik, suc de taronja, cereals, pa amb tomàquet i embotit i
també amb mantega i melmelada, quin esmorzar més bo!
Un cop acabat hem anat a buscar una bossa amb crema solar, gorra, repel·lent de mosquits i
sobretot aigua per anar a Turó de la Clentxa, o això creiem no ens recordem massa. Hem caminat
molt, ha estat llarga i cansada però ha valgut la pena. Arribat al cim ens hem fet una foto tots junts
amb les muntanyes de Montserrat.
Quan hem tornat a la casa ens hem ficat el banyador i hem anat a la piscina a treure'ns la calor.
Després hem dinat llenties, llom amb bolets, amanida i de postres préssecs.
A la tarda hem continuat fent els vehicles per el nostre super cursa, hem pintat els nostres
transports perquè fossin més xulos i colorits. Durant el taller hem escoltat música i hem fet una
estona de karaoke.
Hem berenat galetes amb xocolata amb llet tots junts al punt de trobada.
I a l'acabar hem fet una activitat que es deia "El mapa del tresor". Havíem de trobar sis pistes per
tot el recinte, un cop aconseguit el mapa sencer hem desvetllat la localització de la següent prova.
Allà l'Elena i l'Andrea ens han demanat que inventéssim un himne o una "haka" pel nostre equip i
un cop fet ens han donat un paper que hi deia: EL TRESOR i ens han indicat que busquéssim al
Dani i l'Albert. Aleshores ens han dit una endevinalla que deia així:
Arriba l'estiu i ja és aquí,
amb ganes i il·lusió t'esperem
i per molt temps que passi
sempre et recordarem.
Que la resposta era: DEL CAMPUS VERD. I ens han dit que anéssim a buscar a l'Andrea i el
Joan.
Allà havíem de pensar i escriure que era per nosaltres el tresor del campus verd i l'equip que fos
més original i imaginatiu guanyaria, aquesta nit sabrem els resultats. Tots els equips han rebut una
pedra amb la seva posició d'arribada i ens han demanat que la guardem fins a l'últim dia per tal
d'aconseguir el tresor.
Hem anat de nou a la piscina i ens ho hem passat molt bé. Ara acabem de sortir de la dutxa ben
nets.
Aquesta nit farem vivac !!!
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