
EXCURSIÓ EN BICICLETA 
 

 

Hi havia una vegada una família a la que agradava passejar en bicicleta 
per l’antic llit del riu Túria. La formaven dos germans que s’anomenaven Clara i 
Felip i els seus pares: Ana i Fernando. 

 Un dia, després de fer el deures de l’escola, volgueren anar al riu en 
bicicleta. Però hi havia un problema, sols en tenien tres. 

Van quedar que el pare aniria en el cotxe i la mare, Clara i Felip, en 
bicicleta. Mentre pedalejaven  va començar a ploure. Creien que pararia en un 
tres i no res, però no va ser així. Es resguardaven sota un pont, mentre 

esperaven  que s’aturara.  
El pare ja havia arribat a la pista del Gulliver, on havien quedat en 

trobar-se. Havien escollit aquell lloc perquè Felip puguera patinar una estona, 

perquè li agradava molt. 
 Fernando va cridar per telèfon a Ana i li va dir que la pista estava plena 

d’aigua. Decidiren tornar cap a casa. Els xiquets estaven tristos perquè no 

havien pogut gaudir d’aquell dia. 

 
 
 Pel camí es van banyar de dalt a baix. Quan arribaren a casa es van 

dutxar; primer Clara, després Fernando, després Felip i per últim Ana.  
 
Clara se’n van anar a fer punt de calça, doncs estava fent-se una 

bufanda de color blau i blanc. En canvi, Felip va agafar la “tablet”, que li havien 
portat els Reis per Nadal i es va posar a jugar. Quan Clara tornà, van jugar els 
dos junts fins l’hora de dinar.  

 
Van passar el dia pensant en el temps que faria l’endemà. Esperaven 

poder fer l’excursió. 
 



Només alçar-se del llit, anaren cap a la finestra, i siiii! feia un sol radiant. 

Per fi podrien fer el que més desitjaven. Van desdejunar de pressa i es van 
preparar per anar-se’n: es vestiren, es pentinaren i prepararen les bicicletes. 

 

Van eixir de casa per fer el mateix que havien pensat el dia anterior: 
Clara, Felip i Ana anaven en les bicicletes i Fernando en el cotxe. 

 

Tenien tantes ganes que arribaren de seguida a la pista del Gulliver, fins 
i tot abans que arribara Fernando. Esperaren que arribara mirant les acrobàcies 
que feien  els xics que havien, uns en bicicletes BMX, altres amb skates i altres 

amb patinets. Alguns ho feien molt bé. 
 
Per fi, va arribar Fernando amb els patins de Felip. Aquest se’ls posà 

ràpidament i va baixar a les pistes. Els demés van continuar l’excursió pel llit del 
riu fins arribar al final, passant pel Palau de les Arts, per l’ Àgora, per 
l’Oceanogràfic,… 

 
Quan tornaren, Felip estava patinant i descansaren un poc per veure els 

salts que feia. Decidiren tornar cap a casa.  
 
Aquesta vegada els xiquets sí que tornaven contents, doncs havien pogut 

gaudir d’un matí divertit. Passaren pel parc del Gulliver, pel Palau de la música, 
per les pistes de futbol,… Com sempre, Felip anava al davant, Clara la segona i 
tancant el grup, Ana.    
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