Als nens i nenes de Vilafranca del Penedès, que han estat
valents i responsables durant tot el confinament i que,
amb la seva actitud positiva, són exemple per a tothom.

Una primavera diferent vol ser un homenatge i
un regal de Sant Jordi per a tots els infants.
Per llegir, pintar, retallar i jugar.
Bona diada de Sant Jordi!

Una primavera diferent
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E stimat avi,
Després de tants dies de no veure’ns, et trobem molt a faltar
i hem decidit escriure’t una carta.
Fa moltes setmanes que no anem a l’escola. La mestra ens va
explicar que una greu malaltia s’estava escampant per tot el
país i que la millor manera de curar-la era rentar-nos bé les
mans i quedar-nos a casa unes quantes setmanes sense sortir.
Amb la mare fem un concurs per saber qui s’està més estona
rentant-se les mans... Ens mullem les mans, ens posem sabó,
tanquem l’aixeta i comencem a fregar!!
És divertit perquè la mare sempre es cansa abans que
nosaltres i acabem guanyant.
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El pare o la mare surten algun cop a comprar,
sempre amb mascareta i guants. També li porten el
menjar a la Sra. Remei, la veïna del primer, que és
molt velleta i la seva família viu lluny d’aquí.
Tot i que no podem sortir de casa, sortim sovint
al balcó. El pare ens ha preparat un líquid amb
aigua i sabó, i fem bombolles de moltes mides amb
diferents jocs que tenim a casa.
La Sra. Remei sempre espera que sortim per si
n’hi arriba alguna al seu balcó i la pot agafar amb
la mà.
Riu molt amb nosaltres.
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Com que el balcó s’ha convertit en un lloc important de casa,
vam decidir que l’havíem de guarnir. El pare va dibuixar un
arc de Sant Martí i nosaltres el vam pintar...
Primer ho vam fer amb els pinzells i després vam fer servir
pintura de mans. Al final, la mare, que fa unes lletres molt
boniques, va escriure “TOT ANIRÀ BÉ” i la Sra. Remei quan ho
va veure es va posar molt contenta.
L’altre dia van venir molts cotxes de policia, bombers i ambulàncies a fer sonar les sirenes per la residència d’avis que
tenim davant de casa… feien molt de soroll!
Des de les finestres vèiem els avis saludant contents…
I cada vespre, tothom surt a aplaudir totes les persones que
treballen per curar la malaltia.
Un dia, un veí del bloc del costat va treure una guitarra a la
terrassa de casa seva i va començar a cantar.
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Ara hem descobert les videoconferències i ja esperem
l’hora per parlar amb tu, amb els nostres amics
o amb els nostres tiets. A més, la mare fa una foto
cada vegada que som tots a la pantalla.
Hi ha dies que fem deures, que pintem o dibuixem,
d’altres que llegim o mirem una pel·lícula,
i juguem molt!
Cada tarda ens disfressem i fem una obra de teatre
inventada pel pare i la mare, i així ens ho passem
d’allò més bé. La setmana passada vam disfressar-nos
de diables i ens vam inventar uns versots i tot!
Vam riure molt!
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La mare i el pare estan molt preocupats pel tiet Manel que treballa
a l’hospital, però també per nosaltres, per l’Olga, una amiga de la
mare que va estar malalta i que ara ja és a casa, pels nostres
amics, i per ells mateixos, perquè no saben quan podran
tornar a treballar... de vegades, quan es pensen que no els escoltem,
parlen de tot plegat.
Algunes nits ens costa dormir perquè tenim por. Llavors el pare
s’acosta al nostre llit i ens llegeix un conte, i ens adormim
imaginant que som pirates, astronautes, aventurers o mags…
A la mare li agrada llegir-nos el conte sobre la nostra Festa Major.
Aquella nit, ens imaginem el dia de Sant Fèlix, els castells a la plaça
de la Vila, les processons i cercaviles, o davant la basílica, durant
l’Entrada, quan tots els balls de la Festa Major comencen a ballar
alhora, el castell de focs, els concerts…
T’enyorem molt avi i, quan puguem sortir de casa, el primer
que farem serà venir-te a fer una fortíssima abraçada i
un petó ben gran.
T’estimem,
Cesca i Quim
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Estimats Cesca i Quim,
M’ha agradat molt rebre la vostra carta. Jo també tinc
moltes ganes de tornar-vos a veure, venir-vos a buscar a l’escola i
comprar-vos aquell berenar que tant us agrada.
Veig que us ho passeu molt bé. La vostra mare ja em va enviar el
vídeo amb els versots dels diables. Que n’era de divertit!! Quan jo
vaig ser diable no teníem tanta imaginació... Sereu els millors diable
i diablessa que hagin existit mai!!
És molt bonic que sortiu al balcó a aplaudir totes les persones que
ens estan ajudant tant, com el tiet Manel... ah, i la Sra. Remei ja m’ha
dit que espera el moment de sortir al balcó i riure amb les vostres
bombolles de sabó.
Sou uns campions!!! Gràcies a les vostres cançons, als vostres somriures, als vostres dibuixos i als vostres jocs, estic segur que
guanyarem la batalla a aquest virus tan lleig que ens ha tancat a
casa.
Us estimo molt,
El vostre avi
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Una primavera diferent us proposa fer volar la

imaginació i continuar la història de la família Vila.

Instruccions de muntatge

Els titelles de la
família Vila

1. Pinteu els personatges com més
us agradi.
2. Retalleu-los per la línia de punts.
3. Enganxeu-los en el cartró d’un
rotlle de paper de wc.
Ja teniu els vostres titelles!
Que comenci la diversió!
I si us animeu, podeu compartir les
vostres fotografies i vídeos a les
xarxes socials amb l’etiqueta
#lafamiliavila.
Ens encantarà veure-les!
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