ANADA A MONTSERRAT A PEU
6 de novembre de 2005

El diumenge 6 de novembre, a les 3 de la matinada a la plaça de missa hi havia més ambient del
que és habitual. Hi havia algunes persones grans (o adultes), alguns infants, i un bon grapat
d’adolescents i joves. Abrigats, ben abrigats, i preparats per caminar.
L’Esplai Aliret iniciava la primera anada a Montserrat. Ja ho sabem que no som els primers que
ho fem, que hi ha persones i col·lectius que periòdicament organitzen una anada caminant a
Montserrat; i nosaltres, ens hi volem afegir a pujar als peus de la Mare de Déu de Montserrat,
moguts cadascú des de les seves conviccions. Va ser la primera, i per la valoració creiem que no
serà la última.
El camí que vam seguir va ser el següent: primer fins a la Pobla de Claramunt. Allà vam anar a
trobar el GR 172, que ens portà fins al Coll de Can Maçana, tot passant per Can Bruguers, pel
coll del Bruc i per Sant Pau de la Guàrdia. A Can Maçana, a l’igual que a Santa Cecília, més
persones s’afegeixen al grup. Des de Santa Cecília, en comptes d’anar a buscar el camí dels
Degotalls, ens enfilem per la muntanya seguint el GR 4 fins a trobar les escales que baixen de
Sant Jeroni. L’arribada al monestir és impressionant.
Un cop a la plaça, aplaudiments, signe de l’alegria, i la foto de grup, pel record.
Tal com havíem quedat, després de la fotografia uns marxen a dinar a Capellades i altres
busquem el sol que escalfi la plaça; triga, però ens acompanya durant una bona estona del dinar.
Fa mandra marxar, però la son i el cansament ens fan reprendre el camí de tornada cap a casa,
però aquest cop amb cotxes.
Deixeu-nos acabar agraint i felicitant a aquells que heu fet possible aquesta activitat: els pares i
les mares que des del principi heu confiat en nosaltres, els infants i adolescents per la vostra
valentia, els monitors i les monitores per l’empenta i la il·lusió que hi poseu, als amics i amigues
per caminar amb nosaltres, i a la parròquia per la iniciativa. Anem omplint les pàgines de la
història de Capellades.
Esplai Aliret

