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COMPARTIR UN SECRET

Tot semblava estar a punt. La recepta era ben simple, només 
feien falta dos ingredients: aigua i sabó. I de les instruccions, 
no cal ni dir-ho, les més senzilles del món: només calia bufar...

Ja us podeu imaginar com estàvem! Tot era a punt, tothom 
al seu lloc, impacient, esperant que arribés el moment per a 
poder començar a bufar, bufar i bufar. Ens imaginàvem un cel 
ple de formes semitransparents arrodonides, surant i dansant, 
vives, mentre el reflex dels raigs de sol que les acaronava en 
feia sortir intensament tots els colors de l’arc de Sant Martí.

I va arribar el moment!
Ha passat molt de temps, però la intensitat del moment va 

ser tan especial i màgica, que recordem cada mirada, cada 
somriure, cada instant viscut com si hagués estat ahir.

En Martí C., petit i rodonet com un xampinyó; l’Arnau, amb la 
seva mirada fixa, com si no volgués perdre’s cap detall del que 
passava; en Pablo, que practicava l’escalada amb tot el mobili-
ari; en Ricard, en Martí T. i en Christian, que pujaven i baixaven, 
incansables, d’aquell elefant blau que no sabia què li esperava 
(l’elefant de les graduacions); l’Aina, amb el seu constant «què 
fem?», mentre en Carles feia neteja dels calaixos, buidant-ne 
totes les joguines, i en Pau, que cada cop que qualsevol d’ells 
plorava, s’atansava a la porta blava, rondinant, mentre deia: 
«paia, paia, paia...»

Els dies han anat passant l’un darrere l’altre, i entre canvis de 
bolquers, castanyades, disfresses, graduaci-
ons, camisetes fetes a mà una per una, diplo-
mes, barrets i casalets, no ens n’hem adonat i 
han passat deu anys!

Ens agrada pensar, com la Maria, que cada 
infant és una bombolla única i irrepetible, i que 
totes i cadascuna, sense excepcions, creixen 
i, malgrat la nostra recança, ens deixen per a 
continuar el seu camí.

Però desprès de tantes i tantes..., el comiat 
ja no ens entristeix, sinó que ens emociona, 
perquè, no us heu fixat que quan es fan bom-
bolles també és divertit seguir-les,veure com 
s’enlairen, quin camí segueixen i imaginar fins 
on arribaran?

El nostre secret? Després de tant de temps, 
ja us el podem explicar.

Per a fer bombolles, és cert que només cal aigua i sabó, i 
també és cert que per a fer-les dansar només cal aire; però 
aquest aire, aquesta bufera que us comentàvem, no és eter-
na. Si bé és cert que en tenim un gran dipòsit, amb deu anys 
s’hauria d’haver acabat molts cops, i tanmateix no ho ha fet. 
Quin és, doncs, el nostre secret?: el suport! Aquest dipòsit 
d’aire s’omple amb el suport i la confiança que els pares, avis, 
germans, amics i l’Ajuntament ens heu donat i demostrat des 
del primer dia; aquest és el secret, vosaltres, perquè aquest 
dipòsit sempre ha estat ple, molt ple, ple a vessar.

Se’ns humitegen els ulls i se’ns accelera el cor cada cop que 
pensem en la festa sorpresa dels deu anys. És una emoció tan 
intensa, que no la podrem oblidar mai més. 

Deixar-nos tenir cura dels vostres fills i la confiança i el su-
port que ens heu demostrat ha estat un preciós regal que ens 
ha permès viure una aventura meravellosa i inoblidable. No hi 
ha paraules per a poder-vos-ho agrair. 

Gràcies a tots; però, sobretot, a totes i cadascuna de les 
bombolles, de la més gran fins a la més petita, que durant 
aquests deu anys han fet possible aquest somni meravellós. 
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10 anys de Bombolles

Curs 2001-2002 1a promoció
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Curs 2002-2003 Granotes

Curs 2004-2005 Elefants

Curs 2003-2004 Gats



31P a í s 31P a í s

Curs 2007-2008 Lleons

Curs 2006-2007 Lloros

Curs 2005-2006 Girafes
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Curs 2008-2009 Micos

Curs 2010-2011 Sargantanes

Curs 2009-2010 Pingüins




