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Mercat Primavera - 2014

…Vàrem tocar el cel amb la ma,
mma…
…I
vàrem baixar d´allà dalt, ja cap al tard,

cansats però somrients. Amb la cara que posen els
guanyadors, la cara dels que saben que ho han
donat tot per una causa. Havia conclòs ja aquell
dia tant esperat per tots. I havia acabat
feliçment.
Tants nervis viscuts al llarg dels darrers dies,
tantes il·lusions dipositades, tants esforços, tantes
hores de reflexió en la troba de les actuacions que
pensàvem que més agradarien a tots, tants dies
ordenant i organitzen idees havien donat resultat.
Quin creuament de sentiments: feliços però
s´havia posat punt i final a uns dies d´activitat
frenètica....
La Festa de la Primavera – 2014 havia arribat a la
seva fi, però afortunadament amb un èxit de
participació de les famílies que no recordaven ni
els més antics de la casa. Tots vam passar una
jornada d´aquelles que costa oblidar. L´objectiu
de l´Ampa estava complert.

Fly, la mascota que ens va disenyar na Mireia
Serra de 4art. B de Primària, va ser l´estrella de
la Jornada.

Màxims històrics…
El Mercat tradicional, el de les parades de
sempre, va acabar, com diuen els entesos dels
mercats borsaris: fent màxims històrics. Totes les
botigues van rebre el just premi a la seva
dedicació i compromís, l´activitat va ser frenètica
durant tot el matí i la recaptació, gràcies a la
participació de tots, generosa.

Disset botigues, més de 40 paradistes, euroipses amunt i
avall, descomptes, gangues, oportunitats, … els nostres
nois i noies van gaudir del Mercat de la Primavera.

Estrena del Circ Social…
L´actuació del Circ Social no va deixar a ningú
indiferent. Els nens i nenes d´Amalgama 7, que
van matinar per desplaçar-se des de Manresa per
venir a la nostra Festa, van posar el primer toc
emotiu del dia. Era la primera actuació oficial
d´uns joves artistes que han fet del sacrifici i
l´esforç un eina per superar els seus problemes
de salut. Us desitgem un camí ple d´èxits.

Amunt Falcons!...
La següent actuació, els Falcons, van ensenyar-nos a tots el
camí que hem d´agafar davant les dificultats de la vida: tirar
amunt, amunt, i amunt. Res més fàcil i a la vegada més
complicat en moltes ocasions. La seva exhibició va ser
simplement impressionant. El peculiar so de les gralles va
posar els pels de punta a més d´un, i el compromís d´aquesta
Colla amb l´Escola va permetre que els nostres nens i nenes
poguessin practicar i conèixer en primera persona els riscos i
l´emoció de la seva activitat. Pares i nens van participar.
Alguns simplement es van posar les faixes, altres fins i tot es
van atrevir a fer alguna figura. Gràcies Falcons. Bona Sort.

Un Show amb encanteri…

Va tancar l´apartat d´actuacions el Musical Animal,
que literalment va “segrestar en un misteriós
encanteri als nostres petits durant quasi una hora”.
Veure les seves carones capficades en l´historia i
vivint-la des de dintre era quelcom entranyable.
Merci, amics.
Les activitats i els tallers van estar a l´alçada
de la Jornada: El Brau mecànic, de ben segur,
acabaria el dia esgotat davant els cents i cents de
voluntaris i voluntàries que varen voler retar-lo i
que van acabar un cop i un altre al terra. La resta
d´inflables, tants per petits com per grans també
van fer fruir de valent a tota la quitxalla.

Xocolata i coca per tutti…
Això sí, per si tanta actuació, i tant esforç físic,
feien venir gana, els membres de l´Ampa vam
procurar que no faltés de res: coques, cafetonets
recien fets, iogurts, refrescos i ... molta, molta
xocolata. Xocolata de tot tipus i varietats. Aquest
any els amics de Ferrero - Kinder –moltíssimes
gràcies- ens van regalar un magnífic lot gegant de
productes per compartir amb petits i grans al llarg
de la Festa.
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“Hagan juego señores…”
I al migdia, ...arrossada!
Ara que ja ens anem agafant confiança, us vaig a fer una confidència d´aquelles que
es fan els amics: no sé si un altre any ens atrevirem a tornar-ho a fer. A la gent de
l´Ampa, que portem anys i anys sense encertar ni per aproximació el número en que
acabarà la grossa de Nadal, ens vam demanar que féssim una previsió una setmana
abans del número de persones que aproximadament es quedarien a menjar paella el
dia del Mercat. “Qüestions de logística” ens van argumentar els del càtering. “Compta
60”, deien alguns membres més prudents de la Comissió. “No, no,... serem 150”,
deient altres més optimistes. Fins i tot algú va pronosticar, “si som més de 200 ballo
el “Happy Happy” enmig del pati”. Dons, sí senyor, algú haurà de ballar. Finalment
vam ser 236, els amics de l´Ampa que vam poder degustar i fruir d´una elaboradíssima
i merescuda paella.
NO VOLEM ACABAR AQUEST AMPA INFORMA SENSE ELS AGRAÏMENTS, en primer lloc a la
Direcció de l´Escola per confiar en nosaltres i cedir-nos l´espai i les instal·lacions per
la celebració de la Festa, als seus col·laboradors –Xavi, Sergi, Taro- per ajudar-nos fins
a l´extenuació en tot l´apartat logístic, als paradistes per la seva imaginació i esforç
en l’èxit del Mercat, als nois del Circ Amalgama7, als Falcons i al Musical Animal, a
l´empresa Ferrero per fer-nos més dolça la Diada, a la Fundació Portal per la seva
degustació generosa dels exquisits iogurts, a l´Associació d´Escacs “Escatimat” per la
seva participació magistral, als professionals d´Educa per la seva generosa implicació
en les activitats lúdiques, al grup d´alumnes voluntaris que desinteressadament van
vetllar pel bon desenvolupament de la Jornada, però sobretot a vosaltres, a totes les
famílies que amb la vostra presència, participació i sobretot la col·laboració al final de
la festa per endreçar les instal·lacions de l´Escola van contribuir a fer d´aquest Mercat
de la Primavera una diada per recordar durant molt de temps.
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