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BESAMANS

Només mirant definicions ja queda tot clar. En el diccionari de la Real Academia Española diu: “acto de adhesión o sumisión 
a una persona o institución superiores”. De “adhesión” res de res, bona part de Catalunya es manifesta republicana; més 
aviat el que volem és desempallegar-nos del rei. De “sumisión”, prefereixo no fer cap comentari; vergonya aliena. Si parlessin 
de respecte, de consideració... però parlen de submissió! I pel que fa a la superioritat de la institució o de la persona, sí que 
és veritat que els Borbons, especialment els de les darreres generacions, han sortit amb una estatura considerable. Res que 
no es pugui compensar aixecant una mica el cap, posició molt més recomanable per no perdre la dignitat.no es pugui compensar aixecant una mica el cap, posició molt més recomanable per no perdre la dignitat.

A la Wiquipèdia dediquen la primera accepció a definir-lo com a gest de galanteria que es fa amb les dones casades, per 
després, determinar-lo històricament (però en present  d’indicatiu) de nou com un acte de “sumisión y respecto”. És a dir, 
masclista, políticament incorrecte i de nou sinònim de dominació i claudicació. Vexatori. Inadequat. Patètic. 

El meu pare sempre m’havia dit que el respecte no s’exigeix ni s’imposa: se’l guanya cadascú. Permeteu-me afegir una 
definició pròpia a les erudites dels diccionaris: besamans = collonada anacrònica. Com diria l’inefable Rafeques: no sé si 
s’entén el sentit de la paraula.

Assemblea

Per cert: confirmem que per entrar a l’Assemblea general ordinària del proper dia 6 d’abril no caldrà fer un besamans al 
triumvirat presidencial de l’entitat. Cal que vingueu. És molt important. Si ho feu estem disposats, si cal, a fer-vos el besamans 
de respecte i amistat a vosaltres.

Jesús Ventura i Barnet
President

AGENDA MARÇ 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 4 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 11 - Cobla Ciutat de Cornellà 
           (Marató de Barcelona)
    • Diumenge 18 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 25 - Cobla Ciutat de Girona   
           (Diumenge de Rams)
21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 8 - 19:45 h. - Local social  
  “Alemanya: Selva Negra”
  Enric Caballé i Montse Martorell
    • Dijous 22 - 19:45 h. - Local social  
  “Diversitat a la Uniformitat”
   Francesc Miralles (UEC Sants)

Amics dels Concerts
  • Divendres 9 - 20:00 h. Auditori Sant Martí
  Concert de Primavera 
  Cobla d’alumnes del Conservatori i 
    Cobla Mediterrània
Anem de sender
  • Diumenge 11 - Tot el dia
  Ruta: Collsuspina - Torrent Mal - Coves del Toll -  
  Collsuspina (8.5 km. 3 hores.) Sortida a les 8h.
  Visitarem les coves del Toll. Cotxes particulars.
Turisme Cultural
    • Dissabte 17 - Tot el dia
  Segrià. Torres de Segre
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GERRI DE LA SAL
17 de febrer de 2018

La sortida turística del 17 de febrer al Pallars Jussà tenia 
com objectiu visitar primer el poble de Peramea i l’església 
de Santa Maria de l’antiga abadia benedictina de Gerri de 
la Sal. Les circumstàncies climatològiques i el fet que 
Peramea té carrers força costeruts i moltes escales, va 
aconsellar deixar per una altre ocasió aquesta visita quant 
no hi hagués risc de glaçades amb possibles relliscades i 
caigudes. caigudes. 

Així doncs, en lloc d’anar-hi, ens vam quedar a Gerri de la 
Sal amb l’oportunitat de fer una visita als salins d’aquet 
poble marcat ja dels del segle IX per la producció de sal com 
element que donà vida econòmicament i social a aquesta 
població. La visita als salins va ser amb explicacions molt 
interessants i instructives. Això omplí el matí amb sol i 
temperatura agradable malgrat el presagi de la intensa boira 
que vam trobar durant el viatge d’anada.que vam trobar durant el viatge d’anada.

Gerri de la Sal és actualment un poble apagat, sense cap 
botiga, amb solament 67 habitants a l’hivern, tot degut a 
l’abandonament de la producció de sal a partir dels anys 70. 
Abans la recollida d’unes 1500 tones anuals donava treball i 
vida al poble, avui el trobem vuit i trist.

Per dinar vam anar a Baró, un poblet amb residències 
turístiques i de vacances, on ens entaulàrem a la Fonda 
Farré per fer un bon àpat tot contemplant una pluja que ens 
acompanyà tota la tarda, cosa que no impedí visitar la 
monumental església romànica del segle IX amb unes 
bones explicacions de la història d’aquest Monestir 
benedictí.

EnEn tornar vam veure una bonica posta de sol que originà 
unes panoràmiques espectaculars en els pantans de Sant 
Antoni i Terradets. L’arribada a Barcelona va ser més tard 
que en les altres sortides ja que el trajecte era llarg, d’uns 
250 quilòmetres. No obstant tots els turistes vàrem quedar 
molt satisfets de la diada cultural viscuda.

PROPERA SORTIDA: 
TORRES DE SEGRE
Hola turistes, 

Després de la nostra visita al Pallars, concretament a les salines de Gerri de la Sal, aquesta vegada anirem cap a Torres 
de Segre. Allà, acompanyats d’un guia, podrem contemplar la floració dels arbres fruiters, amb las degudes explicacions. 
Esmorzarem al restaurant Bargués a Cervera (NO CAL PORTAR ESMORZAR) ja que anirà inclòs en el preu. El dinar 
també serà a Torres de Segre mateix, al restaurant El Celler.

TTot això ho farem el dia 17 de març, i (no voldria que ningú amb fes la revolta dels segadors) però l’hora de sortida serà a les 
7:30h, per poder arribar a l’hora a la visita. El lloc, com sempre, a la plaça Catalunya. Per inscripcions i més informació 
truqueu a M. Rosa, als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. En el moment de la inscripció haureu de triar el dinar, així que 
com més aviat truqueu millor. Necessito els menús el dia 11 de març. 

Us esperem a tots per començar a gaudir de la primavera.

ANEM DE SENDER:
Excursió 11 de febrer de 2018

A les 7 del matí vàrem quedar en Miquel, el Víctor, l’Enric i la 
Montse per anar en cotxe fins a Cantonigròs. Un cop allà 
ens trobàrem en Xavier, l’Anna i la Júlia. Feia un dia molt 
clar però molt fred. La Júlia i l’Anna es quedaren al poble. 
Els altres vam començar a caminar. 

ElEl camí seguia un corriol ben marcat.  El paisatge era 
extraordinari. Seguint el camí ens vàrem trobar que hi 
havia molta neu. En principi era una ruta circular però la 
dificultat de caminar i el perill de relliscar va fer que 
tornéssim pel camí conegut. Els més valents, l’Enric, el 
Víctor i en Miquel, vàrem pujar fins el Santuari de Cabrera. 
El Xavier i la Montse els van esperar al principi de la pujada. 
VàremVàrem fer un desnivell de 455 metres. La baixada va ser 
lenta perquè hi havia gel i això va fer que arribéssim una 
mica més tard del previst. Sort que vàrem prendre la decisió 
de tornar per on havíem vingut. 

En arribar a Cantonigròs vam anar a dinar al l’Hostal de 
muntanya Cabrerès. Vàrem menjar una arròs caldós 
boníssim, i els més afamats, a més a més, botifarres a la 
brasa, tot seguit d’unes bones postres. El tracte va ser molt 
familiar i cordial. Us el recomanem!.

VVa ser una dia ple de muntanya i de bon menjar. Desitgem 
que ens acompanyeu a la propera que serà a Collsuspina 
l’11 de març. Us esperem!


