Intercanvi a Finlàndia
Escrit per Laura Freixenet, 1r de batxillerat -

Els alumnes de 1r de batxillerat hem anat d'intercanvi a Finlàndia del 4 a l’11 de febrer.
Estàvem a una ciutat anomenada Lahti. Durant aquesta setmana cadascú de nosaltres hem
estat vivint a casa de la nostra parella d'intercanvi i ens han acollit molt be. No tots vivien a
Lahti, ja que a Finlàndia les cases es construeixen de forma molt dispersa i la gent viu pels
pobles del voltant.

El dia que vam arribar ens vam instal·lar a casa de les respectives parelles i les seves famílies
on vam començar a conèixer-nos. Però el dia següent per la majoria de nosaltres va ser un
dels millors de la setmana. Vam anar a un llac a uns 10km de Lahti on hi havia una casa amb
sauna i espai per menjar. Durant tot el mati vam estar fent activitats en grup amb els
finlandesos. Després de dinar, va venir la millor part. Vam anar a tirar-nos en trineu en una
muntanya a prop d’allà, i va ser molt divertit. Quan ens vam cansar dels trineus, vam entrar a la
casa i vam anar amb els finlandesos a la famosa sauna. Es molt important per a ells, i a totes
les cases en tenen una. El que havíem de fer era estar una estona a la sauna i després sortir a
fora i tirar-nos al llac envoltat de neu. La majoria pensàvem que no ho faríem, ja que a fora feia
un fred impressionant, però al final tots ens vam animar i vam fer el típic ritual de sauna-llac fins
a 3 vegades! Però es notava que ells estaven acostumats, ja que aguantaven molt millor la
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calor. Va ser un dia molt divertit i ple de noves experiències però també molt cansat.

Els dos dies següents vam anar a l'institut dels finlandesos i vam fer algunes classes amb ells.
El seu sistema d’educació es molt diferent del nostre i vam quedar al·lucinats de lo gran que
era l'escola. Aquí ja estàvem a la meitat de la setmana i quedava poc per marxar. Aleshores va
ser el dia que vam anar a Helsinki. Vam veure el museu d’història de Finlàndia i la resta del dia
vam estar voltant per el centre, anant de botigues i comprant records per la família. Al tornar
vam anar al institut on vam sopar i vam fer una petita festa, on vam menjar pizzes i vam posar
música. El dissabte vam estar amb les famílies passant el mati, i a la tarda vam anar a veure la
competició de salt d’esquí que feien a Lahti. Va ser molt emocionant ja que mai havíem vist una
cosa així i els esquiadors feien salts de mes de 100 metres! I per acabar la setmana el
diumenge cadascú va fer diferents activitats amb la família: alguns van anar de compres, altres
a fer snowboard o altres es van quedar descansant. A la tarda vam quedar tots a casa d'una
finlandesa i vam passar la tarda parlant i acabant de passar els últims moments junts. El dilluns
al mati vam matinar molt per agafar l'avio, i abans de marxar entre algunes llàgrimes dels mes
sensibles, ens vam acomiadar de tots fins al maig que es quan vindran ells a les nostres cases.
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El que mes ens ha sorprès del viatge ha estat la gran quantitat de neu que hi havia a tot arreu i
sobretot els horaris de menjar. Sopaven a les 6 de la tarda! Ens emportem una gran
experiència i ja estem esperant que vinguin ells al maig!
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