Diari de l’intercanvi amb Alemanya

Dimarts 15 d'abril de 2008
El primer dia ens vam trobar a l'aeroport.Vam enlairar a les 11 i arribàrem a Alemanya a les
13:45. Estàvem molt nerviosos i teniem ganes d'arribar.
Primer problema: No teniem prou tiquets. Ens vam separar i el segon grup va arribar una hora més
tard! Estàvem molt preocupats.
Pel vespre vam anar amb els alemanys i vam sopar a les 6! Estavem afamats. Vam ordenar la
nostra habitació i sortírem a passejar. Potsdam és fantàstic.
Estàvem molt cansats i vam dormir molt bé.

Parlament Alemany

Dimecres 16 d'abril
Al matí vam anar a l'institut i cadascú va anar a la seva classe amb el seu alemany. Les classes
eren la d'anglès, art, esport i alemany. En acabar ens vam reunir tots al menjador i ens van fer un
esmorzar de benvinguda.
Després vam agafar el tramvia i l'autobús per anar al Palau de Sanssouci.Vam visitar els palaus
com El Nou Palau i els jardins.
En acabar, per la tarda, alguns van anar a un bars i d'altres cap a casa.

Esmorzar de benvinguda a l'escola alemanya

Museu The Story of Berlin i llits al bunker

Dijous, 17 d´ abril
Vam quedar a les 8:30 hores a l´estació de Potsdam Hauptbahnhof. Quan hi érem tots vam agafar
el tren i vam baixar a la parada de Zoologischen Garten (Berlín).
Quan vam baixar vam haver de caminar una estona, i ens vam entretenir mirant botigues de
souvenirs.
El dia es va fer pesat perquè plovia.
Després, vam arribar al museu de la història de Berlín, on vam visitar un búnquer. Aquest
búnquer, creat després de la guerra, mai ha sigut utilitzat. Té una capacitat de 3.500 persones.
Disposa de quatre banys públics petits, dos per dones i dos per homes. Una petita cuina, una
màquina per filtrar l´aire, una habitació per als malalts i un espai en aquesta habitació per als
morts. Disposava també de 3.500 llits. En cas que el búnquer s´utilitzés, la gent sofriria dures
condicions; s´apagarien les llums per evitar la calor, la gent hauria d´estar sempre estirada als llits
excepte per anar al lavabo o per menjar, ja que hi havia molta gent i poc espai, i els llits ja
ocupaven tot l´ espai. L'estància havia de ser de catorze dies , més no, perquè no hi havien
condicions i la contaminació començava a filtrar-se.
Després del búnquer va manar al museu i vam estar mirant les condicions de la segona guerra
mundial després de posar el mur.
Vàrem dinar al terra, intercanviant menjar uns amb els altres.
Quan vam acabar, vam anar al museu de Check Ponit Charlie, on es mostrava tot sobre el mur de
Berlín i vam veure com la gent intentava passar d´una banda del mur a l´ altra, i com es
refugiaven; Una dona va intentar passar el mur amagada dins d´una canoa, altres ho van fer
ficant-se dins del capó d´un cotxe, una senyora va amagar al seu fill dins una maleta.

Vam tornar i ens van venir a buscar a l´estació de Potsdam a les 19.00 hores.
Més tard, la majoria de gent vam anar a un bar de Potsdam.

Checkpoint Charlie

Divendres 18 d'abril (matí)
Divendres vam quedar tots els catalans a l'estació de Potsdam a les 8:30. Vam agafar el metro fins
al centre de Berlín. Vam caminar uns 15 minuts fins arribar al museu Story of Berlin. Vam
esmorzar. A les 10:30 vam entrar al Museu i vam fer una visita guiada. Va ser molt interessant!
Després ens vam reunir amb els alemanys).

Museu Pergamon

Divendres 18 d'abril (Migdia)
Vam pujar al metro fins arribar al centre de Berlín. Allà vam tenir dues hores de temps lliure. Vam
anar al KADEWE (un centre comercial molt car) i moltes botigues més.
A les 16 en punt ens vam reunir amb les professores.
Els alemanys se'n van anar a preparar una festa.
La Vicky no trobava el seu passaport i els seus diners! Els havia perdut! Van anar ella i la Marta
Pombo a la policia (consolat).
La resta del grup vam anar amb l'altra professora, la Núria Martínez, a veure el Reichstag (el
parlament) i la Brandenburger Tor (la Porta de Brandenburg).
Després vam anar a l'estació de Potsdam. Allà ens esperaven els alemanys per anar a casa).

La Porta de Brandenburg

Divendres 18 d'abril (Vespre)
Després de sopar cadascú a casa seva, vam anant reunit-nos a una festa a casa d’una noia
alemanya de fora de l'intercanvi. Allà vam ballar tota la nit i vam conèixer gent nova, ja que no
tothom era de l’intercanvi. Va ser un dia molt esgotador!

Martes 22 de abril
Nos levantamos muy temprano, nos arreglamos un poco, cogimos las maletas y unos fueron al
instituto y otros a la estación directamente. Cuando llegaron todos estuvimos un rato en la
estación hasta que tuvimos que irnos.
Llegó la hora de la despedida, fué un momento duro y triste para todos, y sonaba una melancólica
melodía en nuestros corazones: Sooooooooolaaaaaaaaaaaa... sola triste y
sooooooooooolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Subimos al tren y veíamos como poco a poco nos alejabamos de ellos.
Llegamos al aeropuerto cansados de ir con las maletas, pero finalmente pudimos descansar en las
butacas del avión. El viaje estuvo muy bien, el avión era cómodo, pero un poco pequeño. Luego
llegamos al aeropuerto de Barcelona y recibimos a nuestras familias.

Els següents alumnes de 4t d'ESO han escrit aquest diari:
Nina Ballús, Anna Berenguer, Sonia Cabello, Alexis Camacho, Pol Cardona, Marta Carrasco,
Núria Charles, Laia Gimeno, Susan Pamela Henríquez, Cristina Martos, Victoria Sabaté, Alex
Sánchez, Tatiana Sánchez, Constanza Tejos, Zaida Vilchez

