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La il·lusió de Nadal és de tots

Començarem amb la participació en la Fira el dia 8 de 
desembre, ja que vam muntar uns tallers creatius amb 
motiu de Nadal, tan diversos com bosses de romer per 
perfumar armaris, centres nadalencs per adornar les 
taules o motius de pasta per pintar i penjar a l’arbre de 
Nadal. Els més xicotets tenien cartolines amb angelets, 
betlems o pares Noel per a pintar-los. Per als més grans, 
els tallers de punt de creu i de macramé. El temps ens 
va acompanyar, però el nostre projecte mai hauria 
pogut ser sense l’ajuda desinteressada que ens van 
brindar 8 joves als que estem tots molt agraïts, ja que 
el dinamisme dels més menuts ens hauria desbordat 
de segur. A Marta i Tere també un gran agraïment, per 
donar a conèixer unes labors que dominen tant l’una 
com l’altra. El dia 24 vam rebre la visita del Pare Noel. 
Aquest bon home, ja major, ens va demanar ajuda ja 
que l’any anterior no ens va poder visitar per problemes 
de salut. Li confirmàrem la nostra col·laboració molt 

emocionats per la seua visita. La nostra sorpresa va ser 
veure’l arribar acompanyat de cinc elfs que s’havien 
extraviat eixint del bosc negre alemany. Arribaren tots 
a l’hora establerta, ja que la nit era clara i la carretera 
dels estels, sense núvols. En enterar-se Miguel el Xulo, 
va oferir un vehicle, amb el fi de no cansar-lo més. 
Donàrem, doncs, una volta per uns quants carrers, 
acompanyats per la música màgica dels dolçainers, 
donant-li a conèixer el nostre estimat poble. Xiquets, li 

va agradar molt, així com als elfs, que no havien vingut 
mai tan al sud on no hi ha boscos tan frondosos com 
al nord. 
Les notes tan clares dels dolçainers li van alleugerir el 
pas i els ullets tan meravellats dels més menuts esborra-
ven el cansament, i se’n va anar molt il·lusionat visitant 
totes les cases mentre dormíem. Gràcies pare Noel, per 
la seua visita, de part de tots nosaltres. 
El 25, com es tradició, cine per a entreteniment de 
grans i menuts. Agraïm a la Caixa Rural el deixar-nos 
el saló com tots el anys. El 27, organitzàrem la prime-
ra concentració de Scalèxtrics. La màgia de les pistes 
va reunir tots els aficionats, ja que no es perd l’afició 
amb els anys. Les hores passaven i es confirmava la 
màgia del joc, eixa atmosfera que fa que pergues la 
noció del temps i la teua atenció està exclusivament 
centrada amb el recorregut suau per la pista dels cotxes 
de carrera. Tots entrenaren, i per la vesprada, crono-
metratge i eliminatòria. Nou copes, nou guanyadors i 
molts participants i futurs guanyadors per a l’any que 
ve. Enhorabona a tots vosaltres que participàreu portant 
pistes, cotxes, temps i ganes, gràcies per la vostra con-
fiança. 
El primer dia de l’any nou, amb “Un ratolí dur de rosse-
gar”, vam gaudir i riure una bona estona. El dia dos de 
gener, amb Rebeca, vam inaugurar els tallers de fang a 
la pista. Distribuírem el fang i els xiquets donaren lliure 
curs a la seua imaginació, i els  resultats van ser sorpre-
nents. Naixeren betlems, cistelles de fruites, màscares, 
cadascuna amb expressions diferents, flors, fins i tot la 
Moreria,... Tot allò que podia materialitzar-se amb fang 
es va dibuixar en la ment, i concretar fins afinar-se baix 
del pols delicat de cada xiquet. 
El segon dia, i amb la idea de poder concretar algun 
dia el projecte de la creació d’un teatre, Rebeca ens 


