
COMISSIÓ EXCURSIONS 

MEMÒRIA BOTIFARRADA 2017-2018 

Les inclemències meteorològiques van estar el gran contratemps de la Trobada de 
Primavera del 2017-2018.  Es va haver de post-posar l’excursió una setmana – 
finalment va tenir lloc el diumenge 13 de maig-  i tot i així la pluja ens va fer patir fins 
a darrera hora. Afortunadament, al final el temps va respectar la diada i vam poder 
gaudir plenament de la trobada.  

La “Casa d’Espiritualitat Marcos Castanyer” a Hostalets de Balenyà va ser una vegada 
més l’espai d’acollida. Una casa de que la Comunitat de monges Filipenses a través 
de les monges de l’escola Lurdes té a bé de cedir-nos. Una casa ben comunicada, 
amb molt espai a l’aire lliure i amb racons ideals per a diferents activitats, fan de la 
finca, el millor emplaçament possible. Els més grans gaudeixen de la pista de futbol, 
els petits poden fer jocs de cucanya al bosquet, els pares ocupen tota la zona de 
gespa pel dinar, les barbacoes es poden posar en marxa sense cap mena de 
problema i disposem d’espai cobert per a situar les neveres del bar. La casa disposa a 
més, de serveis en tres punts de la finca. 

Aquest any el mecanisme va ser el mateix de les darreres edicions: barbacoa per 
botifarres, pa amb tomàquet oli i sal per a tothom i també servei de bar. La novetat 
d’aquesta edició ha estat la possibilitat d’oferir cafè als assistents.  

Les famílies podien inscriure’s (tarifa: 4 euros, excepte els menors de 3 anys) i amb el 
tiquet tenien dret a: botifarra, pa, beguda i cafè.  

Al matí es van organitzar jocs de cucanya pels més menuts i també es va deixar joc 
lliure pels més grans. Hi va haver fil musical durant tota la jornada. A la tarda, fins i tot 
un grup de nens i nenes es van animar a ballar! 

El dinar es va servir amb molta fluïdesa degut a la col·laboració d’un grup de pares 
que cada any es posen el barret de cuiners i treballen a ritme trepidant. Les cues van 
ser prou fluides i tothom va poder dinar a bona hora.  

A la tarda, el tradicional concurs de pastissos. Amb molta expectació per veure quin 
era el pastís més original i el més bo. La primera categoria es decidia per vot popular 
però la segona, el premi estrella, el va decidir un pastisser professional i pare de 
l’escola que cada any col·labora activament en aquesta trobada.  

La Comissió d’Excursions està formada per 6 membres de famílies d’escola, tots 
veterans a la comissió. El repartiment de tasques habituals: inscripcions, compres, 
preparació de jocs de cucanya, preparació concurs pastissos, benvinguda i recepció el 
dia de la trobada, coordinació de barbacoa, servei de bar i cafeteria i recollida. 

En la passada edició el trasbals va ser degut a la cancel·lació de data que va fer ballar 
el nombre de famílies inscrites fins al darrer moment. Tot i això, vam assolir el repte 
de la Trobada 2017-18 amb prou èxit.  
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