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El Joc de pistes lliçanenc

El  passat dia 3 de desembre es va dur a 
terme una nova edició del ja tradicional Joc 
de Pistes de Lliça d’Amunt, organitzat per 
l’Aliança.  En  aquesta  ocasió,  com  ja  és 
habitual a les darreres edicions, també va 
participar-hi un equip format per professors 
de l’institut, amb el nom de “Club d’Escacs 
Froilán de Todos  los  Santos”.  Aquest  any 
els  professors  participants  van  ser  Javi  , 
Ignasi,  Gusmà  i  els  dos  Lluïsos,  amb 
l’estimable  ajuda  de  tres  ex-professors: 
Manel, Victor i Joan Carles.

 

Com cada any, cap a les 8 del matí, es van 
reunir tots el participants i els organitzadors 
a  l’Aliança,  per  tal  de  facilitar  a  tots  els 
equips  el  recorregut  general  de la  prova, 
així  com  per  a  fer  entrega  del  regal 
corresponent  (aquest  anys  uns  fabulosos 
calçotets o calcetes “by Aliança).
 

Cada  equip  va  començar  per  una  prova 
diferent.  Nosaltres,  es  a  dir  l’equip  de 
professors,  vam començar  per  una  prova 
que  es  feia  precisament  al  costat  de 
l’institut.  En  aquesta  prova  havíem  de 
buscar  informació  molt  concreta  que 
s’amagava  dins  d’una  pila  de  llibres 
desordenats,  que  havia  col·locat 
l’organització.  Després  hi  havia  moltes 
altres  proves  a  les  quals  s’havia  de 
demostrar  tot  tipus  d’habilitats  i 
coneixements: des de portar una minimoto 
fins  obrir  uns  cadenats  amb  combinació 
numèrica passant per menjar amb les mans 
lligades dins d’un remolc en marxa.

Entre prova i interprova, el matí va passar 
volant  i  una  vegada  finalitzat  el  joc  de 
pistes  tots  a  gaudir  d’un  àpat  ben 
merescut.

 

Tot i que la classificació final no és el més 
important  val  a  dir  que,  per  tercer  any 
consecutiu,  el  nostre  equip  va  quedar  en 
segona  posició  d’un  total  de  21  equips 
participants. Cal dir que a l’equip guanyador 
hi havia algun antic alumne de l’IES Lliçà.

 

Per a finalitzar indicar que aquesta activitat 
és una bona manera de conèixer el poble 
de  Lliçà  en  totes  les  seves  dimensions  i  
que,  sense  aquest  joc  de  pistes,  de  cap 
altra forma gaudiríem i, per últim, ressaltar 
que  allò  que  veritablement  val  la  pena 
d’aquesta  jornada  és  l’exemple  de 
convivència i d’esportivitat que donen tots 
el participants.

 




