










































Amb el mural penjat a les parets del casal, i mentre Carla donava les gràcies als assistents i ja estaven tots a punt de 
començar la part més dolça de la vesprada, van arribar Belén, Marcos i Álvaro amb les 50 ulleres virtuals que havien 
guanyat a l’acadèmia de robòtica.

 - 
ser més. Ens han regalat 50 ulleres virtuals per poder gaudir d’unes experiències inoblidables amb elles. Voleu provar-
les? - va preguntar Belén.
 - 
organitzar bé el repartiment de les ulleres.
 - Feia temps que no t’escoltava dir unes paraules tan raonables - va afegir Carolina, mentre invitava a 
començar a berenar a tots els presents.
 - Teniu raó -va comentar Belén - m’ha pogut la il·lusió i les ganes de posar-me les ulleres i veure què ens 
poden oferir, però berenem i mentre llegim tranquil·lament les instruccions.
 - 
cadascun de nosaltres. Necessitem un llistat amb tots els xiquets i xiquetes que va a utilitzar les ulleres - va comentar 
Álvaro.
 - Això està fet - li va contestar Emma - el meu iaio m’ha donat un llistat de tots els fallerets i falleretes de la 
comissió infantil, per a que comprovàrem si la data de naixement que tenim a la base de dades és correcta. Penseu que 
vos pot servir? - acaba dient Emma mentre entregava el llistat de tota la comissió infantil.
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Mentre tots els presents recarregaven piles donant bon compte dels tradicionals bunyols amb xocolate, Belén, 

Major Infantil estava més que il·lusionada en posar-se unes d’estes ulleres, perquè en quan li havien dit  que amb 
elles podria viatjar en el temps, pel seu cap comença a rodar una estrambòtica idea, utòpica pensava ella, però qui 

ser la primera en comprovar-ho.

provar ja una d’eixes ulleres. Belén va mirar de reüll a la resta d’amigues, i totes vam pensar el mateix, què millor 
que siga Carla qui fóra la primera em gaudir d’aquesta experiència.

 - 
acabava d’introduir les dades personals de Carla - Ací, les tens, personalitzades a nom de Carla Requejo 
Izquierdo.
























































































