SORTIDA AL TEMPLE ASTECA
Els dies 25 i 26 de març de 2006 vam realitzar la Sortida de Cap de Setmana que
fem cada any. A l’igual que l’any passat, vam anar a la casa de colònies Molí de la
Roda, a prop de Calaf. Marxavem de l’esplanada de Capellades el dissabte al migdia i
només arribar al camí que ens duria cap a la casa (l’autocar no hi arriba) vam dinar.
Després d’una estoneta de temps lliure els monitors ens van explicar que pel
camí fins arribar a la casa hauríem d’anar recollint objectes que desprès ens servirien
per fer uns amulets. Un cop a la casa, i després d’haver deixat les motxilles a les
habitacions, vam baixar al menjador on ens van explicar les normes de la casa. I de cop
es van apagar els llums, va sonar una musica i van aparèixer dos paios ben raros. Eren la
Indiana i en Jones i van explicar que eren exploradors i que estaven buscant un tresor
des de feia molts anys. Havien voltat mig món i les pistes els havien dut fins al temple
asteca on érem i ens van demanar si els podríem ajudar a trobar un mapa que conduïa
cap a un enorme tresor. L’únic problema era que el mapa només apareixia una nit cada
vint anys i estava protegit per forts guerrers.

Casualment era aquella nit quan li tocava aparèixer i ens van explicar com
protegir-nos dels poderosos guerrers asteques i aconseguir el mapa. El truc estava en
fer-nos uns amulets protectors i pintar-nos la cara, per poder passar desapercebuts i en
preparar una poció protectora especial.
Primer de tot vam fer els amulets amb tot el que havíem recollit pel camí, ens
vam pintar les cares i vam preparar el “xiuxiueig de guerra” que consistia en una
paraula secreta que si la xiuxiuejàvem volia dir que s’apropaven guerrers i ens havíem
d’amagar!!!! Després de berenar vam anar a preparar la poció protectora i els 2
exploradors ens van donar la recepta. La poció es feia amb unes quantes gerres de llet
de rata condensada, unes culleradetes de cul de mono trinxat, un polsim de mineral del
volcà Maxungena i tot això remenat durant una estoneta.

La poció protectora
Desprès, l’eucaristia, que ens la va fer el Pere Milà i quan es va acabar ens en
vam anar directe a sopar. La sorpresa va ser veure el que teníem al plat: arròs de
colors!!!!! I salsitxes amb tomàquet. Per veure, hi havia unes gerres amb líquids blaus,
vermells i verds però que tenien gust d’aigua!!!!! Devia ser màgica també!! Al final ens
vam beure la poció màgica i ens vam anar a vestir amb els amulets i les pintures a la
cara. Quan vam estar llestos començà la busca del mapa, però era molt difícil que no ens
descobrissin perquè estava farcit de soldats vigilant per tot arreu. Va costar però al final
ens vam fer amb el mapa, però com que encara hi havia soldats vam anar a dormir. El
tresor ja el buscaríem l’endemà.

Diumenge al matí
ens vam llevar sentint
tambors i música asteca i
això ens va fer recordar que
hi havia un tresor per allà
amagat. Vam esmorzar
ràpid, tot i que una mica
adormits, vam fer les
maletes i quan ja ho teníem
tot endreçat vam començar
a buscar el tresor, tot
seguint les indicacions del
mapa. Al cap d’una estona
el vam trobar, però estava
una mica enterrat i vam
haver de treure terra de sobre. Quan ja el teníem tret, el vam obrir i a dins estava ple de
monedes d’or i de la pilota de rugbi !!!!!!!

Desprès d’això vam agafar la pilota de rugbi i vam fer un partidet monis contra
nens. Però al cap d’una estona ja estavem fets caldo, sobretot els monis jejejeje i
cadascú es va posar a jugar a coses diferents, fins que van començar a arribar pares i
vam anar marxant a poc a poc. Va ser un cap de setmana força guai, espero repetir-lo
l’any
que
ve
!!!!!
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