Nika Meseguer Beltrán

En aquesta redacció vaig a parlar sobre l´excursió que
vam fer els passats dies 3 i 4 d´abril. Anàvem 1r i 2on
d´ESO.Hi havia quatre professors que ens van
acompanyar a aquesta gran excursió: Na Cari, Na Sole, Na
Carmen i En Ramon.
Jo aquell dia estava tan nerviosa que no vaig dormir en
tota la nit. Em vaig alçar a les set perquè no volia arribar
tard. Em vaig pentinar, vestir, desdejunar i a les huit i
mitja vaig eixir de casa, tota nerviosa!
Eixírem el dia 3 a les huit en punt però, a les huit menys
quart havíem d´estar a la porta del col·legi. Abans de
pujar a l´autobús, Na Carmen anava arreplegant tots els
SIPS per si passava alguna cosa.
Jo anava amb Miriam.S una amiga de classe, quan
pujàrem ens vam seure en les butaques 21-22. Quan ja
estàvem de camí, el primer que vam fer va ser passar-nos
cançons del mòbil de Judith. Després començàrem a fernos fotografies amb la meua càmera i la seua, i sobre les
deu i mitja paràrem per a esmorzar en un hotelrestaurant.

Arribada

a

Madrid

Arribàrem sobre les dues de la matinada, estàvem tots
emocionats perquè mai havíem anat a Madrid! Baixàrem
en una parada d´autobusos. Per cert, nos vos he dit el
nom del conductor! Paco, que va ser el que ens va
acompanyar a Madrid , ens va baixar les maletes i ens
acompanyà a alguns llocs. Després, anàrem a l´alberg on
ens havíem d´allotjar aquests dos dies. Una vegada dins,
ens van fer esperar en una sala molt gran on hi havia
ordinadors, una televisió i una imatge pintada a la paret
que representava a una sevillana que en el seu vestit
posava EQUITY-MADRID. Després, ens anaven cridant per
habitacions. El meu grup era: Mar, Miriam.S, Judith i jo, i
anàvem a l´habitació 114, vam arreplegar les claus i ens
va manar corrent d´alt. Deixàrem les maletes i ens
dirigírem al menjador.Després, ens esperàrem fins a les
tres i mitja per a anar al “Museo del Prado”.

Quan arribàrem, anàvem tots fent fotos, corrent… Al cap
d´una estona quan les professores ja tenien les entrades
vam entrar per grups. El primer grup , era primer d´ESO i
un de segon d´ESO, va entrar al museu, aleshores,
nosaltres ens esperàrem a l’entrada fins que van eixir. A
nosaltres ens tocava a les cinc i mitja. Quan entràrem tots
emocionats començàrem a veure quadres de diversos
pintors famosos com Goya, Velázquez i alguns més. A mi
alguns em van cridar molt l’atenció com Les Menines de
Velázquez o el quadre de Felipe I i II. Quan eixírem de la
sessió dels quadres, vam anar a la tenda que hi havia,
pero jo no vaig comprar res.
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Després, eixírem i ens trobàrem amb tots. A
continuació, vam anar a veure la “Puerta del Sol”, botiges
importants i moltes coses més… Prop de les huit i mitja
ens vam anar perquè va començar a ploure. Quan
arribàrem pujàrem a les habitacions i baixàrem a sopar.
Després, en teoria teníem temps lliure per a anar a les
altres habitacions fins a les dotze però, com alguns es van
portar malament aleshores ens van castigar . Però
nosaltres no hi férem cas…

“Puerta del Sol”

Al matí següent, teníem plantejat anar al “Parque del
Retiro” però com es va posar a ploure no vam anar. En
comte d´aixó anàrem amb l´autobús a veure els voltans
de Madrid. Va ser molt interessant, veure els voltants de
Madrid. Jo anava fent fotos amb la meua càmera tota

nerviosa. Quan acabàrem els professors ens van deixar
que menjàrem on volíem: en “Mc Donalds” o en “Burger
King”. Després vam comprar regals. Jo vaig comprar
moltes coses per a la meua família.
Quan arribà l’hora de reunir-nos tots, vam anar caminant
al “Palacio Real” . Vam veure el palau per dins i per fora
però el més bonic va ser vore´l per dins on ens vam
ensenyar quasi totes les habitacions. Teníem una guia que
ens anava explicant cada habitació. Quan acabàrem vam
anar a la tenda on vaig comprar una postal. Després, vam
pujar ja a l’autobús per a tornar a Sueca, no!!! A les huit
paràrem per a sopar al mateix lloc que hi anàrem per a
esmorzar. Quan acabàrem emprenguérem el camí sense
parar. Estar en l’autobús diverses hores es va fer molt
llarg. Van posar una pel·lícula, música però res ens
entretenia. Arribàrem sobre les onze de la nit perquè
també paràrem a València, per a acompanyar a Na Sole a
casa.
Aço és tot el que volia explicar-vos sobre aquesta
excursió que per a mi ha sigut una experiència
inoblidable.
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