
Fa uns dies ho vam anunciar…. PUJADA A LA MOLA CRESPINELL – LANASPA… 4 cadires 

adaptades (Joëlette) faran que els nens de Crespinell també puguin venir i gaudir d’un dia a la Mola 

totes les famílies, gràcies a l’activitat gestionada per Cima projectes, servei que ofereix Diputació de 

Barcelona a diferents parcs naturals. 

Dos mestres de Crespinell (Gemma Bellmunt i Rut Martínez) juntament amb un pare Lanaspa i 

treballador de CIMA Projectes (Enric Datzira i supermotivat de la vida) els hi van proposar als 

presidents de les AMPES (Wuisty i Teresa) aquesta iniciativa  i ràpidament es va dir que si. 

Vam trobar 3 patrocinadors, 4unces que ens va donar fruits secs i sugus sense sucre, Casa Ametller 

pomes i plàtans i Zurito aigües. Alhora vam fer uns magnífics mocadors per commemorar la pujada 

Ara si, ja estava tot punt i esperant que el dia no ens plogués. 

Arriba el dia, a les 8,30 els organitzadors de les AMPES prepararen  el camp base per l’ascens a la 

Mola, avituallament, indicacions i per si feia falta un pare  portava un kit d’emergència. 

Ja tenim el més de 130 persones preparades per pujar, teníem de totes les edats, des d’una princesa de 

pocs mesos fins una altra princesa de 83, per tant seria una gran festa. 

Comença l’ascens, amb un pèl de retard, però amb moltes ganes d’arribar a Can Pobla i recollir els 4 

nens que pujaran amb Joëlette i les seves famílies. 

Arribem a Can Pobla, tots nerviosos, sobretot les Mestres de Crespinell, que era tant la il·lusió que no 

s’ho creien. Després d’indicacions de l’Enric, i els experts en Joëlette, comença l’ascens. Com que es 

necessitava 4 portadors per Joëlette el grup de pares de Lanaspa no ho va dubtar ni una mica i es van 

posar a subjectar les Joëlette , tant es així que dos pares de Lanaspa(Quim i Joan) van portar els nens a 

l’ascens i el descens. 

Un grup decideix pujar pel dret i el grup portador de Joëlette fan el  camí més planer per reserva les 

forces pel tram final. 

Pel camí tots aminat als grup de 4 portadors, i un grup de Joëlette,  de l’emoció, comença a corre…. 

Tothom es pregunta que li passa…. Es que li havien promès Martini amb 2 olives si arribaven primer i 

que ràpid anaven, aquest no feia falta que els animessin (per cert no tenim fotos perquè no els podíem 

ni atrapar). 

Arribem a dalt i crits de HEM POGUT, HEM POGUT i tots super emocionats!!, el temps no 

acompanyava, feia una xic de fred i vent, per tant un breu descans i comença el descens, aquest cop més 

ràpid i fàcil, o això deien els portadors. 

Arribem a Can Pobla i les emocions es palpava amb l’ambient…. HO HAVIEM ACONSEGUIT!!!  

I per finalitzar donar les gràcies als pares portadors de Joëlette, als super voluntaris que van venir d’altres 

parcs amb les Joëlette, i ens van ajudar, a les famílies de Crespinell per animar-se a venir, als 

patrocinadors i a tot l’equip organitzatiu de les dues escoles, en especial a Gemma, Rut i Enric!! 

Dir-vos que després d’aquesta super experiència ja estem pensant en la pròxima amb les dues escoles, 

VISCA L’INCLUSIÓ!!! 
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