Calçotada pastoraire

La súper calçotada pastoraire es va celebrar el passat 4 de març del 2012 a la vinya Maria. Es
podria dir que ha sigut un dels actes que hem fet amb més preparatius i el que més
imprevistos ens ha dut a última hora. Va ser terrible!!! Però pastoretes i pastorets, una vegada
més, ho hem superat! Va ser tot un èxit!

Després de molts intents, per fi, vam aconseguir anar a recollir la nostra eina més apreciada:
els pals d’olivera! Mentre un petit grup els anava a buscar pels voltants de la vila, els altres
anaven preparant el foc i parant la taula. I quan ja estàvem tots entaulats a punt per menjar es
van repartir uns pitets commemoratius que la junta havia fet fer molt secretament. Després de
dinar, per no perdre el temps i tal com ens van aconsellar els experts, alguns dels nostres
acompanyants ens van pelar els pals ben pelats.

Com que la data de la calçotada estava a prop de Carnaval vam aprofitar l'ocasió per fer una
calçotada de disfresses, on petits i grans de cada casa hi poguessin participar. Hi va haver
disfresses per triar i remenar, algunes de molt originals i altres de molt fresques. Eh, Sergi? He,
he, he! No cal dir res més, que ja es veu prou a les fotos!

També hi va haver gimcana de després de dinar preparada pels petits de l’equip, la Mariona i el
Pau. Quines dues peces! Ens van fer passar una molt bona estona. Gràcies canalla!

I, per últim, moltes gràcies a vosaltres, pastoretes i pastorets, som un equip espectacular! Tot
allò que fem i ens queda per fer és gràcies a les vostres ganes de passar-ho bé, però, sobretot,
a les ganes de seguir saltant i picant al ritme del Jose i el Julián, als qui també els hi hem
d’agrair molt del que som.
VISCA EL BALL DE PASTORETS DE L’ARBOÇ!
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