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ASSEMBLEA

Estimats socis

UnUn any més us vull convocar a l’Assemblea General de l’entitat. Tots sabeu que sempre he manifestat la importància que li dono 
a la vostra participació a l’Assemblea. Si nosaltres, la junta, treballem tot l’any per l’Agrupació, és a partir de les directrius que 
els socis ens marqueu i, malgrat estem sempre amatents als vostres suggeriments, és a les assemblees on teniu la oportunitat 
de deixar el testimoni de la vostra aprovació o censura a la nostra gestió. Una vegada més, doncs, us demano la vostra 
participació, especialment davant el repte d’aquest centenari que cada vegada tenim més a prop i en el que ja hem començat a 
treballar.

TTambé vull cridar la vostra atenció davant un fet que s’ha esdevingut en les darreres setmanes respecte a la demanda d’algun 
soci (que en principi no volia fer constar el seu nom) d’expulsar a uns altres socis per mor dels seus pensaments o les seves 
tendències socials o polítiques. És possible que hagueu rebut algun whatsapp o alguna trucada al respecte acusant a la junta 
de desídia o indiferència al respecte, d’haver “amagat el cap sota l’ala” en el tema (curiós que ens acusi d’amagar-nos aquell 
que vol restar en l’anonimat). Res més lluny de la realitat. L’Agrupació, ni cap entitat social catalana, plural i democràtica, hauria 
dede discriminar mai ningú per les seves idees, creences o pensaments. Això és el que estan fent amb nosaltres i no podem caure 
en la trampa de fer el mateix.

El tema es tractarà i s’explicarà a l’assemblea i, en cas que no pugueu assistir-hi, resto a la vostra disposició com a president de 
l’entitat pels aclariments que us siguin necessaris.

Ara toca Assemblea. Veniu. Participeu-hi. Tots som necessaris per tirar endavant l’Agrupació!

Jesús Ventura i Barnet
President
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TORRES DE SEGRE
17 de març de 2018

El mes de març és el temps de florida dels arbres fruiters, 
oferint-nos un bell espectacle de color digne de ser admirat. 
Aprofitant aquesta avinentesa els turistes de l’Agrupació 
vàrem anar el dia 17 d’aquest mes a Torres de Segre on, 
degut a la fertilitat del terreny, el cultiu de presseguers, 
pereres i pomeres és la principal font econòmica del 
municipi. 

AquestAquest poble està situat prop de Lleida i a l’esquerra del riu 
Segre i aprofita les aigües del pantà del Secà i el d’Utxesa, 
tots dos en el curs del canal de Seròs, per regar els 
immensos camps d’arbres de fruita dolça. La construcció 
d’aquest canal va canviar totalment les característiques del 
terreny, abans de secà, per fèrtils terres de regadiu.

AA Torres de Segre ens esperaven dues persones molt 
coneixedores del territori que ens van acompanyar a fer la 
visita entre presseguers en plena florida. Gràcies a ells 
vàrem saber moltes coses de la història, l’agricultura i 
l’avifauna de la regió i amb les seves molt sàvies 
explicacions ens van tenir absorbits tota l’estona. Després 
d’estar entre presseguers ens portaren al Santuari de la 
MareMare de Déu de Carrassumada, dalt d’un turó, des d’on 
vàrem contemplar el meravellós mosaic fet pels arbres 
florits. Llàstima que va començar a plovisquejar i la grisor 
del dia va apagar una mica l’acolorit paisatge.

Acabada la visita matinal, vàrem anar a dinar al restaurant 
Celler del Segre, al mateix poble, que encara que regentat 
per una família romanesa, ens oferiren un bon àpat de cuina 
catalana, i on donava goig veure’ns en una llarga taula de 
35 comensals. Va ser, doncs, una diada turística molt 
completa i ben agraïda per tots els participants.

PROPERA SORTIDA: ORGANYÀ

Hola turistes! Després de la nostra visita i passejada primaveral a Torres de Segre (va ser molt remullada i freda) però tot i 
així, vàrem poder gaudir del bonic espectacle dels arbres florits en tot el seu esplendor. 

El proper mes d’abril anirem cap a terres de l’Urgell per fer una visita a la població d’Organyà. Allà visitarem el Museu de les 
Homilies, l’església de Santa Maria Col·legiata i també farem un tomb pel poble antic. Després de dinar farem un tomb pel 
poblet El Vilar de Cabó, situat a poc quilòmetres d’Organyà. El dinar serà al mateix poble d’Organyà, al restaurant El Portal. 

TTot això ho farem el dia 14 d’abril. L’hora i el lloc de sortida serà com sempre, plaça Catalunya; hora de trobada les 7:45h. 
per sortir a les 8 en punt. No cal portar esmorzar.

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa, als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a totes i tots! 

ANEM DE SENDER:
Excursió 11 de març de 2018

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui ens hem trobat al municipi de Collsuspina, situat a la 
comarca del Moianès, sis caminadors: la Montse, l’Enric, el 
Xavier, el Víctor, el Miquel i el Martí. 

SortintSortint del carrer Major, on hi ha la Creu de terme, seguim 
una pista asfaltada envoltada de camps de cultiu i cases que 
ens assenyalen el final de la vila. Seguim recte un camí, a la 
dreta veiem un dipòsit d’aigua de Can Pedrós. Abandonem 
la pista fins a creuar quatre vegades el torrent de la 
Griolera. Caminant per un camí, passem un pontet de fusta 
sobre el torrent del Bassot, on arribem a les instal·lacions 
dede les Coves de Toll. Aquí hem fet una visita cultural on un 
guia ens ha explicat que aquestes coves van estar 
habitades per la fauna fa 110.000 anys i per éssers humans 
fa 50.000 anys. Seguim una pista asfaltada que travessa el 
torrent del Mal i pugem un camí que va carenejant. Ens 
porta a un espai que serveix per fer proves amb drons. 
Passem pel costat de les granges de l’Espinoi fins a entrar 
aa Collsuspina pel carrer Major. Després de l’excursió hem 
anat a dinar a la Taverna l’Espina.

Collsuspina es va formar per la fusió de dos velles 
parròquies osonenques de Tona i Balenyà. La primera casa 
que es va construir va ser l’hostal actual de Can Xarina l’any 
1550. Al voltant d’ella es van aixecar casetes del segle XVI, 
però que posteriorment van ser reformades els segles XVII i 
XVIII. Destaca l’església parroquial de Santa Maria dels 
Socors construïda entre els anys 1592 i 1600, ampliada el 
18801880 amb una façana nova, un campanar i unes capelles 
laterals.

Ens veiem aviat!


