DIA 4:
La nit del terror va fer molta por però molt divertida a la vegada:
Representava que una família estava composta per 5 persones, el pare, la mare, una nena de la
més bonica i simpàtica, i dos bessons que no estaven molt bé del cap i és dedicaven a copiar tot
el que veien. Un dia els pares van matar a un pollastre, per nadal. Els nens ho van veure. Els
pares s'en van anar a comprar, i al arribar, van trobar al pati dues coses, els bessons amb una
destral amb marques de sang. Vam cridar i correr, fins i tot alguns ens vam quedar afònics, però
en realitat sabíem que eren els monitors.
Avui al matí ens hem despertat, ens hem anat canviant molt emocionats perquè començaria un dia
nou ple d'oportunitats. A les 9:00 hem anat a esmorzar. Després hem tingut temps lliure i a
continuació hem fet una gimcana amb el nostre vehicle que hem fet al taller, a mà. Les proves han
estat les següents:
Amb l'Andrea Gonzalo hem hagut de passar el vehicle sobre l'aigua sense que es mullés.
Amb el Joan hem hagut de pasar-nos globus sense que es petessin.
Amb l'Albert hem tigut que passar el nostre vehicle per sobre nostre y de la xarxa de volei.
Amb l'Elena hem hagut de mullarnos per arribar a omlir el màxim de cubells d'aigua.
Amb l'Andrea Jimenez hem fet una cadena de roba.
Amb el Dani hem fet una cursa d'obstacles amb el nostre vehicle.
Després de fer aquesta gimcana tant xula, hem anat a pla piscina a remullar-nos una mica i hem
anat a dinar. Hem tingut una temps lliure. Hem anat al taller a fer el marc de fotos i l'hem firmat
tots per tenir-lo de record. Els monitors ens han proposat de fer un concurs de talents. On cadascú
tenia el seu paper. Hem fet grups i ens hem preparat i aquesta nit ho representarem. Quins nervis
per la discoteca, segur que ens ho passarem genial !!
Després de berenar hem anat a la piscina i a dutxar-nos i arreclar-nos per a la nit.
Quan hem acabat de sopar tots junts hem cantat Moltes felicitats a la Ingrid que avui fa 11 anys,
aquesta nit ho passarà molt bé!

Pol Mayans, Jana Solè

