
Jornada a La Jonquera i Salses 

Sortida el dissabte 10 de març 

Estimats, fa molt de temps que no ens posem en contacte amb vosaltres pel tema “sortides”.   

Si ho recordeu, en teníem una de programada al Reus modernista, a finals d’octubre, quan tots 

plegats vam quedar colpits per la situació general del nostre país, i particular de l’entitat que 

ens aplega, amb l’empresonament del president Cuixart. 

Com, creiem, no podia ser d’una altra manera, vam cancel·lar la visita prevista a l’espera de 

temps millors. 

Nosaltres mateixos hem estat un temps, i es pot dir que encara hi estem, fora de joc, incapaços 

d’entendre que està passant, i pensant que una frivolitat com fer una sortida lúdico-festiva, 

era incoherent en uns moments tan cruels per a Òmnium en particular i el país en general. 

Això no obstant, després de pensar-hi molt, pensem que ha arribat el moment d’ emprendre 

altre cop les trobades que ens aplegaven, i que ens permetran trobar uns moments de pau 

dins d’aquests dies convulsos. 

Aquesta vegada, us proposem una ruta en certa manera reivindicativa. Perquè no podem 

oblidar d’on venim, per saber cap a on anem. 

Anirem a La Jonquera per conèixer el Museu Memorial de l’Exili, espai per a la memòria, la 

història i la reflexió crítica 

 

Més tard anirem a Salses, límit nord dels Països Catalans. Allà dinarem en el bonic restaurant 

La Loge. 



 

A la tarda, visitarem el castell de la població, que representa el límit entre Occitània i els Països 

Catalans. 

 

Sortirem dels nostres pobles una mica abans de les vuit del matí, el viatge és una mica llarg, i 

pensem tornar-hi també cap a les vuit del vespre. 

Mes endavant us anirem explicant els punts i hores exactes de recollida i tornada i la manera 

de fer el pagament.    

El preu, 53 € per als socis i 58 per als no socis, inclou el desplaçament, el dinar, i les visites 

guiades. 

Animeu-vos que tots plegats necessitem l’escalf dels companys. 


