SORTIDA AL BERGUEDÀ
Dissabte 13 de juny de 2009
(reportatge elaborat per Núria Bosch i Josep M.Artés)

Com de costum, ens trobem davant de l’església de Santa Teresa del Nen Jesús, a les 7:30 del
matí. Som 43 socis, una de les sortides amb més participació, com si tots volguéssim acomiadarnos ja que és l’ultima sortida del curs.
Ens dirigim cap als Túnels de Vallvidrera direcció a Manresa: la Muntanya de Montserrat, ens
desitja un bon dia i un bon viatge. Continuem fins a la Pobla de Lillet on fem un esmorzar típic
en el restaurant Cerdanya.
Ens dirigim a l’estació del tren del Ciment per fer un recorregut turístic als Jardins Artigas i al
Museu del Ciment
Els Jardins de Ca l’Artigas, són uns jardins de tipus naturalista, amb pedres, aigua i vegetació, i
foren dissenyats a principis del segle XX per l’arquitecte Antoni Gaudí. Van ser encarregats a
Gaudí per Joan Artigas i Alart, que volia fer un jardí al costat de la seva fàbrica a banda i banda
del riu Llobregat, que travessava la seva finca. La glorieta, el pont dels arcs, la cascada, la gruta,
les figures del bestiari i la remor de l’aigua ens acompanyen durant la passejada.
Tot seguit, tornem al tren que ens portarà al Museu del Ciment (Fàbrica de Ciment Asland).
Està situat al Clot del Moro, en el municipi de Castellar de n’Hug. Va tancar l’any 1975, les restes
avui encara visibles posen de manifest l’espectacularitat del conjunt. Des de fa uns anys s’ha
convertit en el Museu del Ciment Asland, on el visitant descobrirà els orígens d’aquesta fàbrica i
del ciment Pòrtland . Tornem a la Pobla de Lillet per la visita gastronòmica que ens fa recuperar
forces per la tarda.
Tot seguit, ens dirigim a la Torre de l’Amo de la Colònia tèxtil Viladomiu Nou. Ens expliquen els
orígens, la història i la vida quotidiana d’aquest nuclis ubicats entorn d’una gran fàbrica. Visitem
l’interior de la Torre, donant-nos una idea de com vivien els amos i els servents en aquella
època.
Tornem a Barcelona i arribem al lloc d’origen sobre les 20:00 hores.
Ens acomiadem i ens desitgem un bon estiu, encara que segurament molts de nosaltres ens
tornarem a veure molt abans.

