50è PESSEBRE ITINERANT A LES AGUDES

Ressenya de l’excursió feta per portar el 50è Pessebre itinerant del C.E. Els Blaus, el 12-12-2021
El diumenge dia 12 de dessembre del 2021, dins dels actes previstos pel Centenari de
l’Entitat, vàrem portar el 50è Pessebre Intinerant del Centre a Les Agudes, tot
cel·lebrant el seu Cinquantenari.
El pessebre va ser l’estel·la de fusta tallada, i realitzada pel soci i artista Sarrianenc en
Josep Mª Nuet Martí, que el 13 de desembre de l’any 1970, va ser portada al mateig
lloc com el “Pessebre dels Muntanyencs”, amb el patrocini de la FCM, en el
Cinquantenari de l’Entitat.
A les 7 h. els participants de l’excursió vam sortir de Sarrià amb autocar.
De fet es van fer dues excursions. Una, la principal, amb els portadors del pessebre a
Les Agudes, i altre amb els acompanyants i simpatitzants, que van fer una caminada
més planera pel Turó i Empedrats de Morou a Santa Fe.
A les 8:30 h. vam aribar a Santa Fe i vam carregar el pessebre al cotxe de la familia
Montoliu, que ens ho va pujar fins l’aparcament del Turó de l’Home, per tal de fer
més comoda i ràpida la pujada, ja que molts dels participants ja tenim una edat i el
pessebre “tauló” pesa un ronyó.
A les 8:45 h. vam iniciar la marxa 15 participants del pessebre, cap a la Font de
Passavets, on vam esmorzar fins les 9:45 h.
I els de l’excursió al Turó de Morou, 11 participants, van anar a esmorzar a l’Avet
Blau abans d’iniciar la seva caminada.
A les 11:15 h. vam arribar al Turó de l’Home (1.706 mt.) i desprès de recollir el
Pessebre, en que vam trigar 0:40 h., vam carregar-lo per torns i en relleus de dos
marxant cap a Les Agudes (de 1.706 mt.), on vam fer el cim a les 13 h., amb un total
de 12 caminants i dels quals solament un, l’Enric Fité, ja va participar també en la
caminada de l’any 1970.
Allà es va plantar uns moments el Pessebre i es va commemorar l’acte, fent les fotos
de rigor.
Després d’un breu descans fent un mos, a les 13:25 h. vam recollir el pessebre i vam
iniciar el descens cap a Santa Fe, pel camí de Briançó.
A les 15 h. vam arribar a Santa Fe, coincidint els caminants d’ambdues excursions al
restaurant l’Avet Blau, on vam fer un dinar de comiat amb un total de 30 comensals.
I a les 17:15h. vam iniciar el retorn cap a Barcelona, a on vàrem arrivar sense cap
problema a les 18:45 h.
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