
 

 

Eren les 7:00 del matí, em vaig llevar pels nervis una hora abans. Em vaig vestir, 

em vaig posar el braçalet anti-mosquits i vaig anar amb la meva mare a l’escola. 

Havíem de pujar a l’autocar, i li vaig dir adéu, amb molta pena perquè no la 

veuria en 4 dies, però segur que m’ho passaria bé. 

Van ser dues hores de viatge molt llargues, però finalment, vam arribar a Sant 

Carles de la Ràpita. Vam esmorzar i vam anar a la platja. Hi havien moltes 

activitats per fer, algunes més divertides que d’altres, però vam posar en 

pràctica les matemàtiques: calculant l’àrea de les tovalloles, la capacitat d’aigua 

d’una ampolla i gots petits, dibuixant una torre Eiffel a una escala més petita, el 

pes d’una bossa de sorra,... Malauradament, no ens vam mullar tant com 

creiem. Després, vam anar a la llotja per veure com arribava el peix, va ser una 

mica avorrit veure-ho. 

Per la tarda, vam arribar a “Amposta Parc”, la casa de colònies. Ens van enviar a 

les nostres habitacions, seguidament, vam veure tota la casa. Vam anar a 

“dormir” (ens va costar), esperant el següent dia amb molta il·lusió.   

Ens vam llevar, vam esmorzar, i vam anar a món natura, on vam aprendre molt 

sobre la fauna i la flora del Delta de l’Ebre. Seguidament, vam anar a fer perxà, 

que es típic del Delta. Una persona rema de peu , mentre altres pesquen. Va ser 

molt difícil, i ens vam enfadar perquè anava cap endarrere en comptes de cap 

endavant. Al migdia vam recuperar les forces i ens vam preparar per fer 

piragüisme. Per grups (de 2 o de 3), vam fer piragua, i ens ho vam passar molt 

bé, menys per les algues, que de vegades en veies volar alguna i feia molt fàstic. 

A mi me’n va caure una al cap!  Ens vam dutxar, vam fer algunes activitats de nit 

i vam anar a dir bona nit als nostres agermanats. Un dia genial! 

En el nostre tercer dia, vam anar a fer una ruta en bicicleta. Tot i que hi van 

haver-hi alguns problemes, ens ho vam passar també molt bé. Fèiem patxoca 

tots en fila amb les armilles grogues! Per la tarda, vam fer una carrera en sacs, i 

després de dues hores de temps lliure molt esperades per poder jugar a futbol, 

ens vam dutxar, i vam sopar. Per la nit, vam anar a la discoteca, on vam ballar 

molt. Va ser molt divertit, però, quina son tenia! 

Ens vam llevar l’últim dia de colònies, alguns feliços  (perquè tornarien a casa) 

i alguns tristos  (perquè marxaven de la casa de colònies). Després 
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d’esmorzar, vam anar en creuer pel riu Ebre per veure com eren les illes del 

Delta, i la fauna. Va ser molt relaxant. Després vam dinar una deliciosa “fideuá”, 

Després... a fer partits de futbol!  

Ja havíem de marxar, ens vam acomiadar de les monitores i, una altra vegada, 

autocar fins a Barberà del Vallés. Quan vam arribar vaig veure al meu pare, i vaig 

tornar a casa feliç! Van ser les millors colònies! 

 

                                                                                                                     Hugo i Arnau 
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