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Dijous, 26 de maig de 2011 

L’oratge ha canviat. Al calor que feia ahir, més de 30 graus de temperatura, ha vingut 
un dijous fresc i amb un poc de pluja. Sobre 17 graus. Hem hagut de posar-nos el 
“Xubasquer” i alguna peça d’abric. A mesura que s’ha anat allargant el dia els núvols 
han desaparegut i el sol ha donat uns rajos acollidors, que han creat al final del dia un 
ambient més apacible.  

Pel matí hem entrat a veure l’escola Jean Jaurés. Després hem pujat a un vaixell per 
fer un passeig d’un hora pel llac de Vassivière. Els infants francesos no han vingut, 
però els dos directors, Gildas Cross i Pierre Capy ens han acompanyat. El llac és gran 
i amb una gran illa enmig habitada. Podíem distingir un castell al centre. Després en 
una clariana del bosc  hem dinat tranquil·lament. 

El millor del dia i potser del que portem de setmana ha arribat a partir de les tres. Hem 
fet “Accrobranches” una paraula que en francés vol dir caminar pels arbres de moltes 
maneres: per una cables, unes travesses de fusta, a través d’un xarxes de cordes o 
fent tirolina. Quina emoció. Excitant a més no poder. Però no passeu por, anàvem ben 
nugats amb un parell de mosquetons que ens subjectaven fort a uns cables de 
seguretat i que evitaven qualsevol perill de caure. Hi havia diversos recorreguts 
marcats per la dificultat i l’altura. Tots hem passat la prova amb nota, ningú s’ha 
quedat a terra, pareixíem la saga de Robín dels boscos. A l’autobús de tornada hem 
aplaudit ben fort de tant que ens ha agradat! 
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