
CARNAVAL 2018 

Quina rua la d’aquest any! Les famílies vikingues del Fluvià ho hem donat tot i hem fet barri i xivarri!! 

Després de molts de nervis, de quedar-nos sense camió a l’últim moment, de tallar teles per quasi tres-

centes persones, d’intentar quadrar uns números disparats, de tallar cartrons i més cartrons, de moltes 

hores de watsup intentant organitzar-ho tot... havia arribat el gran dia!!  

De bon matí, les famílies de tercer ens vam trobar a l’escola per engalanar el camió que a la fi, havíem 

aconseguit. Poc a poc, anava agafant forma: primer els escuts dels laterals, el mar, els rems, les veles, el 

drac i fins i tot un sostre improvisat!! A partir de les 12h vam obrir portes a totes les famílies que s’havien 

apuntat al taller de maquillatge i perruqueria dels alumnes del cicle formatiu de caracterització de 

l’Institut Mare de Déu de la Mercè. Un cop pentinats i maquillats i, amb el camió ben guarnit, vam anar a 

dinar per agafar forces per la rua.  

I és que quina rua la d’aquest any!! A dos quarts de cinc ens vam anar trobant totes les famílies, ben 

arreglats i abrigats, al costat del nostre particular vaixell viking. Un munt de pares, mares, àvies i infants de 

totes les edats, de P3 a sisè, ens anàvem aplagant i fent les primeres fotos. L’orgull de ser tants, de sentir 

la força del grup, juntament amb els tambors i timbals dels nostres tabalers, van fer que la coreografia 

agafés potència i ens fes ballar a tots i totes, escut amunt, escut avall, fins al final de la Rambla, on ens 

esperaven els membres del jurat.  

Tots ens havíem fet nostra la comparsa i, en arribar la cloenda, les felicitacions s’estenien i la satisfacció 

es reflectia en tots els rostres, petits i grans. No ho necessitàvem, sabíem que hi havia comparses tant o 

més boniques que la nostra, però el reconeixement del jurat amb un tercer premi va fer que la sensació 

d’haver fet les coses ben fetes fos encara més gran.  

 

 

 

 

 

  

Visca el carnestoltes i visca el Fluvià! Que segueixi la festa i la disbauxa... 


