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PUNT 1

BERTA→ Bona nit a tothom, nosaltres som les components de xou petit del club

patí Breda i venim a acomiadar aquesta festa major que com un any més s'acaba…

LEYERE→ totes estem molt agraïdes de poder acomiadar-la aquí amb vosaltres i

de poder explicar-vos el que ha sigut la nostra experiència sent patinadores d'aquest

club, el club patí Breda

BERTA→ Som un grup de patinadores que tenim entre 12-17 anys i compartim una

passió, el patinatge, i gracies això hem aconseguit poder seguir gaudint d'aquest

xou com el primer dia. Per descomptat hem tingut baixes i nous components, els

quals hem acollit amb els braços oberts.

LEYRE→ La primera temporada vam arribar a ser 16 dins la pista, però com bé us

hem dit per baixes hem acabat sent 9. Tot i això, per sort no hi ha hagut mai cap

problema.

Suposem que no tots sabeu qui som així que hem pensat que ens podem presentar,

d'una forma diferent.

PUNT 2
B- Ella és la Cèlia, coneguda com la comptadora del grup, i fa 11 anys que patinat

C- Ella és la Rebeca coneguda com la més riallera del grup, i porta 7 anys patinant

R- Ella és l'Anna coneguda com la sincera del grup, i porta 11 anys patinant

AN- Ella és la Mariona coneguda com la més expressiva del grup, i porta 11 anys

patinant

M- Ella és la Nathalia coneguda com la discreta del grup, i porta X anys patinant

N- Ella és l'Ainhoa coneguda com la més fina del grup, i porta X anys patinant

AI- Ella és la Leyre coneguda com el conillet d'índies del grup, i porta 7 anys

patinant

L- Ella és l'Ari coneguda com la vergonyosa del grup, i porta 13 anys patinant

AR- Ella és la Berta coneguda com la portaveu del grup, i porta 11 anys patinant



BERTA→ Ara que ja ens coneixeu una mica més us explicarem com va començar

tot

PUNT 3
Cel→ Us enrecordeu de quan vam començar amb hawaianes...

Rebe→ Buaa si que anaven amb aquest mallot

Anna→ sisi, que el dia abans estavam retallant la faldilla, perquè era massa llarga...

Mariona→ ostres sí que la nostra primera competició que va ser a Palafolls!

PUNT 4
NATHALIA→ I aquí encara anàvem guapes, que quan vam començar amb zombis i

amb els crepats de cabell...

BERTA→ sisi que a mi m'ha el van haver de tallar ehh!

ARI→ tot i aixó el ball va triomfar, a tots els hi agradava!!

AINHOA→ tens raó a més a més portàvem un maquillatge molt impactant...

CEL→ si, era molt vistós, però poc es parla pels diferents pentinats que vam passar

al xou de la roda!

PUNT 5
REBE→ Primer tres trenes, després un crepat amb planxa, una cua... per acabar

finalment amb els cabells crepats un altre cop...

ANNA→ Però del mallot no ens podem queixar, brillàvem MOLT!

MARIONA→ Tot i això, vam tenir algunes baixes, just abans de començar a

competir, peus trencats, braços trencats...

PUNT 6
NATHALIA→ Sense oblidar-se del ball que vam estar treballant durant molts mesos

i per culpa de la covid no el vam poder fer...

AINHOA→ Tanta feina perquè una setmana abans ens confinessin... però aquest

xou ens va aportar moltes coses bones, una d'elles, la Leyre!

ARI→ tot això de les restriccions i els confinaments, ens recorda a la festa major...

que per culpa de la covid moltes activitats s'han hagut de cancel·lar...



PUNT 7
BERTA→ si, però tot i això la covid no ens va parar, després de la llarga quarantena

vam tornar amb més força que mai, i amb un nou xou anomenat natural!

CEL→ que amb molta alegria, il·lusió i treball vam poder arribar al campionat de

Catalunya després d'un llarg camí

REBE→ Aconseguint podi en tercera posició cosa que ens va motivar a seguir

endavant.

ANNA→ però no tot sempre ha sigut fàcil, hem tingut alguns accidents, com per

exemple quan s'hem va trencar el mallot, t'enrecordes rebeca?

REBECA→ sisi, encara no sé com va passar

NATHALIA→ per no parlar de tots els accidents que hem tingut fent lo de passar

per sota les cames... mare meva no sé com ho vam aconseguir!

AINHOA→ i totes les anècdotes que ens emportem d'aquesta temporada, ens ho

hem passat genial!

ARI→ hem patinat sota el nostre lema '' tant en la vida com en el mar, així és la

meva bellesa natural''

PUNT 8
LEYRE→ després d'haver-vos fet una petita recollida de totes les nostres anècdotes

durant al llarg d'aquests anys, desitgem que hàgeu gaudit d'aquesta festa major.

CEL→ també voldríem agrair tot l'esforç que ha fet la Fàtima per tirar aquest grup

endavant, ja que no tot ha sigut tant fàcil per totes, seguidament també volem donar

les gràcies al club per tot el suport que ens han ofert des de el primer dia que vam

començar aquesta gran experiència, i per finalitzar agrair a l'ajuntament per aquesta

oportunitat de poder explicar una petita part de la nostra experiència.

Tampoc ens volem oblidar dels pares i mares que ens han donat suport des del

primer moment. Ens han acompanyat i animat a cada pista que em trepitjat i sempre

han estat allà en tot moment. Així que pares i mares moltíssimes gràcies per tot.

BERTA→ de parts de totes les components del grup, esperem que hàgeu gaudit

molt d'aquesta festa major que ha sigut diferent però no per això menys important.

Moltes gràcies a tothom per haver assistit en aquest acte.Guió:


