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i més enllà

Hi havia una vegada... En Pinxo se’n va de vacances
En Pinxo és un eriçó que viu amb els seus pares en un cau del bosc. Al nostre amiguet li costa molt controlar les
seves pues i per això ha decidit portar-les al seu aire. Sovint, Pinxo es distreu i punxa sense voler als altres,
molestant a grans i petits. Per això ja ningú vol jugar amb ell. Aquest estiu, els pares d’en Pinxo han pensat que ha
de fer un esforç per fer amics i han decidit enviar-lo a un campament. En arribar, tots han de muntar les tendes
de campanya. En Pinxo vol ajudar i participar en tots els grups. Agafa diverses eines, va d'un lloc a un altre,
comença amb una tenda i la deixa sense acabar ... i és que vol fer-ho tot alhora! Al final, com va atabalat, punxa amb
les seves pues dues de les tendes, provocant l'enuig dels seus companys. Els monitors ja li han advertit que ha
d'estar més tranquil, mantenir les pues baixes i pentinar-se cap enrere. A la tarda tots junts juguen a la pilota, fins
que en Pinxo va a donar un cop de cap i amb les seves pues punxa la pilota, s’acaba el partit! Tots intenten advertir
a en Pinxo de que ha de ser més acurat, però ell s'enfada i no els fa cas. No entén per què ell ha de controlar-se si
els altres fan el que volen. Al matí següent, el campament sencer va a banyar-se al riu. Els monitors han portat un
matalàs inflable, que tots han de compartir. En Pinxo vol ser el primer i, sense esperar el seu torn, salta a sobre del
matalàs, que al moment comença a desinflar-se. En Pinxo s'ha tornat a ficar en un embolic. Al final, el nostre
amiguet es queda sense amics. Ja ningú vol jugar amb ell, perquè tenen por que els faci mal o faci malbé les
joguines. En Pinxo s'allunya, trist i sol, fins que se li acosta una monitora girafa. Aquesta li explica que cada animal té
unes característiques que ha de conèixer i emprar bé. Per a les girafes és el coll, per a les aus és el bec ... les pues
de Pinxo poden ser-li de gran utilitat, però ha d'aprendre a
utilitzar-les correctament. Sempre, abans de fer-les servir, ha
de ATURAR-SE, PENSAR si són veritablement necessàries i,
finalment, ACTUAR com cal. Encara que li resulta difícil, en
Pinxo està decidit a ser més acurat. De vegades encara treu
les seves pues, però a poc a poc, amb esforç, es va
acostumant a plegar-les cap enrere i a prestar atenció a les
punxes afilades, que poden fer mal als altres. Ell no vol quedar
-se sense amics, és molt avorrit jugar sol!

Pregària:

Jesús, et preguem que ens acompanyis també durant les vacances.
Durant les vacances podrem... estar més hores amb els pares, els avis, els veïns...
descansar més hores... no llevar-nos tan d’hora... sortir més... anar de colònies... fer el
casal d’estiu amb els amics... anar a casa els cosins... Jesús, et demanem que
sapiguem compartir el temps lliure. Que siguem capaços de demostrar estimació a les
persones que ens envolten i que estiguem alegres.

Cançó: https://www.youtube.com/watch?v=3SC0Ze4ta9o

