
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Potser se us farà estrany el veure aquesta capçalera  de dos mesos 
alhora, tal vegada pensareu de que hem vull estalviar feina i així de 
dos en dos, acabarem més aviat.  
Res d’això, el que passa, es que el proper número serà el que fa 100 
i m’ha semblat, ja que som a final d’any, acabar el mes de desembre 
arribant al fi d’any, amb aquesta xifra rodona, amb aquest número 
100, que representen quasi nou anys ininterromputs de feina donat 
que cada mes m’he esforçat buscant anècdotes, històries, comentant 
sortides o inventant quelcom per a no defallir. 
Tot això, és una tasca que pot semblar senzilla però que no deixa de 
ser una mica feixuga i a vegades no prou reconeguda.  
També degut al meu interès per les poesies n’haureu trobat alguna 
adient amb algun tema que hem tocat o referida a alguna efemèride 
i que lliga amb alguna noticia del mes en curs. 
Vull agrair al company Benet Romero, la paciència que te cada mes 
per enviar-me una pàgina de “dites i curiositats”.És una pàgina en 
la que ja no m’haig d’esforçar donat que me la serveix completa. 
En aquests afers, sempre una ajuda és d’agrair. 
M’estava plantejant si, al començar l’any nou deixes de fer aquests 
butlletins, però consultant amb certes persones aquesta decisió, 
m`han donat ànims per a que continuï i això espero fer. 
                                                                 ESTEVE PERICH SALA 
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LA SORTIDA LLARGA – PAISATGES I LLACS D’ÀUSTRIA 



Del 18 al 23 de setembre de 2018 

 
El divendres dia 7 del mateix mes, ens trobàrem tots a la sala gran 
del Casal per assabentar-nos de lo que havia de ser el viatge.  
Vingueren els de l’agència AIGE per informar-nos degudament de 
tots els passos a fer al llarg de la sortida i així anar més segurs  per 
aquests mons de l’estranger. La noticia més dolenta va ser la de la 
hora de sortida, doncs que hauríem de matinar més de lo normal 
com acostuma passar en aquesta sortides en que s’han d’agafar 
avions. 
Per no deixar malt gust en l’ànim de tots, es va acabar la reunió 
amb un petit berenar i poder conversar expressant diferents 
opinions i començar a agafar coneixença entre els que no ens 
parlem gaire freqüentment. 
ANEM AL GRA 
L’esperada matinada va arribar i vulgues que no, aquella nit de 
malson o de no dormir, va passar com una ventada. 
Teníem prevista la sortida a les 4 de la matinada i a les 4 menys dos 
minuts, l’autocar ja havia arrancat direcció a l’aeroport. 
Un viatge tranquil , arribem a l’aeroport i sense fer gaire temps, 
facturem molt fàcilment les maletes i ens queda temps de sobres per 
esmorzar ja que l’avió no sortia fins a les 7’15. Una vegada 
embarcats, a l’hora prevista puntual, ens comencem a bellugar, però 
fins almenys mitja hora després no es va enlairar.  
Un viatge de somni ens esperava i per cert que en vàrem gaudir en 
tots els aspectes. El comportament de la gent fou excel·lent, l’hotel 
on ens hostatjàvem de prou qualitat per deixar-nos satisfets, el xofer 
de l’autocar, una persona molt conscient de la seva feina, servicial i 
encara que no parlava la nostra llengua, ens vàrem entendre sempre 
i de la guia, que en direm de la Carme?..., ens assabentà de moltes 
coses, sempre atenta i disposada a ajudar, una noia de parla 
senzilla, agradable i de bon tracte, era una persona més de la colla 
com si fos de la família.  
El viatge en si, es va seguir al peu de la lletra com porta el follet que 
encapçala aquest redactat, els horaris puntuals en cada una de les 
visites programades i el temps ens va acompanyar cada dia sense 
pagar cap suplement. Les espectaculars muntanyes tiroleses, no 
varen deixar indiferent a cap persona. 
No explicaré tot el viatge, ja que en els escrits de “Paisatges i llacs 
d’Àustria” està prou documentat. però si que cal remarcar alguna 
cosa que va impactar en l’ànimde els viatgers i potser en alguns més 
que en els altres. 
 



 
BERCHTESGADEN 

El Niu de l’Àguila és l’antiga casa de retir d’Hitler i un dels pocs 
edificis vinculats al partit nazi que es conserven a Alemanya. La 
Kehisteinhaus (el nom de la casa) ens ofereix la possibilitat de 
gaudir d’un entorn natural increïble en plens Alps Bavaresos amb 
unes vistes impactants. 
Aquesta casa més coneguda com a Niu de l’Àguila, és una caseta 
tipus xalet edificada en 1939 pel 50é aniversari d’Adolf Hitler. 

Estava 
destinada a 
ser un lloc 
de descans 
del Fürer, 
però es 
creu que 
només va 
arribar a 

visitar-ho 
unes 10 
vegades. I 
és que pel 

que 
sembla, 

Hitler patia 
vertigen. Potser per això, per la seva escassa vinculació amb el règim 
nazi, aquest xalet es va salvar de la destrucció quan les tropes 
aliades ho van prendre al maig de 1945. 
 
CARINTIA 

Carintia representa el sud d’Àustria per excel·lència, un paradís 
natural que presumeix d’un clima i una gastronomia excel·lents. 
Però per a tothom Carintia és terra de llacs. Bells llacs als peus dels 
Alps, amb aigües càlides de color turquesa, ideals per banyar-se, 
navegar o remar. És doncs una zona perfecta per a les vacances en 
la qual combinar el turisme amb la visita a pobles amb encant, 
rutes de senderisme per les muntanyes alpines i descans a la vora 
dels llacs. 
Un dels llacs més populars i bells d’Àustria és el llac Wörthersee 
amb una temperatura de les aigües que aconsegueix els 27ºC a 
l’estiu. 
Abans d’acostar-nos al llac, visitem Velden. La zona compta amb un 
entorn natural realment impressionant, a més de nombrosos edificis 

EL NIU DE L’ÀGUILA 



històrics i palatins que aporten un aire distingit i elegant a aquesta 
petita ciutat. Continuen amb la visita a Maria Worth, un bellíssim 
enclavament situat en una península que penetra en les aigües del 
llac. La seva església benedictina és la icona de la localitat, trobant-

se situada en el 
punt més alt de la 
península. 
Després d’aquesta 
visita, vàrem anar a 
Klagenfurt. Una 
bonica ciutat amb 
meravelloses cases, 
antics edificis i bells 
monuments.  
Un recorregut a 
peu, ens va 
permetre veure la 
Plaça Nova i d’altres 
edificis que ens van 
cridar l’atenció. 

Després d’aquesta visita, tot seguit poguérem gaudir del món en 
miniatura “Minimundus”. Un lloc que enamora gràcies a les seves 
aproximadament cent cinquanta maquetes que reprodueixen en 
petita escala els monuments més importants del món. 
Des de el Taj Mahal, L’Estàtua de la Llibertat, La Sagrada Família, 
l’Òpera de Sydney o La Torre Eiffel, entre moltes altres estructures 
cèlebres totes elles reproduïdes pràcticament amb materials iguals 
als dels originals´ 
Una visita que fou molt agradable que amb tot que anaven veient  
dels paisatges i muntanyes majestuoses, ja ens feia suposar que 
seria un viatge meravellós. 

MARIA WORTH 



El quart dia de viatge, entrem a Eslovènia per visitar el poble de Bled 
i el seu llac, situats al costat del Parc Nacional del Triglav, la 
muntanya més alta d’Eslovènia i és troba fins i tot en la seva bandera 
nacional en forma de tres becs (Triglav significa “tres caps· en eslovè). 
El llac es troba envoltat de muntanyes i al centre hi ha una petita illa 
amb una església (la d’Asunción). 

Alguns s’embarcaren 
amb barques de rems 
per arribar-hi, d’altres 
vorejant el llac anàrem 
caminant fins arribar a 
l’hotel on aviem de 
dinar.  Per el camí 
anàvem gaudint de les 
vistes que se’ns oferien a 
la vista, tant de la illa, 
com de les muntanyes i 
del castell d’origen 
feudal de més de mil 
anys que és troba a la 

part alta d’un penya-segat. Tot el que vàrem veure, és troba detallat 
en el programa de mà. 
El cinquè dia férem un relaxant creuer pel llac Milstatter. Una bellesa 
natural envolta aquest llac amb altes muntanyes d’una bellesa 
encantadora. 
A la tarda pugem per la carretera que porta fins a Nockipa sempre 
travessant per paisatges meravellosos d’alta muntanya. En aquest 
recorregut el xofer (en Thomas), ens va demostrar laseva destresa en 
la conducció de l’autocar per aquelles carreteres i túnels de difícil 
passar. Poguérem contemplar la presa més gran d’Àustria i l’altura 
de les muntanyes que l’envolten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I, arriba l’últim dia, deixen dolguts l’hotel BURGSTALLER, situat al 
poble de Döbriavh. 
En aquest hotel ens hi hem trobat molt a gust i ben atesos. Les 
habitacions àmplies, netes i confortables. El personal servicial i 
amable i el menjar molt correcte. No es pot demanar rés més. 
El xofer, en Thomas un excel·lent conductor i encara que no 
parlàvem com ell, més o menys ja ens enteníem. 
I la Carme, la nostra Carme, sempre tant 
alegre i disposada a qualsevol demanda que 
se li fes. Mai va rondinar per rés i estava 
pendent de tot el grup, que cal dir-ho, fou un 
grup meravellós i sempre va regnar la 
benavinença. 
Però ens quedava encara una altra visita al 
Palau de Hellbrunn que va ser projectat per 
el príncep-arquebisbe de Salzburg Markus 
Sittikus com a lloc de diversió i descans. 
Els “jocs d’aigua” foren una diversió quan 
impensadament quedaves moll al sortir 
aigua dels forats dissimulats quan menys ho 
pensaves.  
El Palau en si és esplendorós encara que 
sense mobles es veu pobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT EL GRUP A VELDEN 

LA CARME 



Malgrat la matinada per anar a l’aeroport, la gran caravana de 
Munich, les cues de camions per entrar a Eslovènia i el retard de 
l’avió de tornada, podem dir que va ser un viatge fantàstic en que 
tothom va gaudir de les vistes i del bon companyerisme que va regnar 
entre tots nosaltres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El xofer, la guia i el bon temps que mai ens va deixar, seran difícils 
d’oblidar. 
També ens va complaure el relaxant creuer pel llac de Milstatter que 
consta de una bellesa natural i envoltat d’altes muntanyes. 
El viatge es va fer amb l’agència  AIGE i es va realitzar 
escrupolosament al peu de la lletra com deia al programa.  

 

FI DE UNA SORTIDA MERAVELLOSA 

AQUEST ÉS L’HOTEL ON ESTÀVEM HOSTETJATS 



 
EL SOLSONÉS 
Tres dies després d’arribar de la sortida llarga, ja tornem a anar de 
marxa, aquesta vegada cap el Solsonès. 
Fem una parada per esmorzar a La Gleva i després agafem l’eix 
transversal per anar direcció a Solsona, però abans ens desviem per 
carreteres secundàries per arribar-nos a l’impressionant Santuari del 
Miracle centre de religiositat  realment excepcional que recull 
notables valors religiosos i artístics, heretats en gran part d’altres 
temps, que constitueix el seu patrimoni actual. 
En l’església s’hi venera la Mare de  Déu del Miracle talla del segle XV 
i la Verge Nena , relleu del segle XVIII. 
El Monestir Benedictí, fundat l’any 1899 i la seva comunitat de 
monjos  procedents de Montserrat, té cura del Santuari, i de les 
necessitats pastorals de la Casa d’Espiritualitat no visitable. 
Finalitzada la visita ens arribem fina a Olius per visitar l’església de 
Sant Esteve, bona mostra del romànic català del segle XI, de la que 
destaca la seva cripta, Al costat hi ha el cementiri modernista  de 
Bernardí Martorell que mostra la integració d’arquitectura i natura 
en un exemple únic a Catalunya. 
De tot lo vist, lo més impressionant fou el retaule del Santuari del 
Miracle. Després de dinar retorn cap al nostre Cardedeu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


