
 
 
Bon dia, amigues i amics, 
 
Amb el vostre permís, voldria començar l’excursió d’avui, que és planera, amb una petita explicació. D’entrada, 
dir-vos que estem molt contents de veure’ns aquí presents: hem sobreviscut al 21 del 12 del 12 i a les12! I sobre 
això voldria fer el comentari: Hem guanyat la primera loteria! 
 
És possible que, avui, alguns, al llarg del matí, escoltin, de tant en tant, el sorteig de la loteria. Si a algú dels 
presents, li toca la grossa: l’enhorabona més cordial. I n’esperem algun detall original. Si piques la “Pedrea”, 
també l’enhorabona i felicitats. I recorda’t de les amistats! I a tots els qui no «pillin» res: ànims! i amb il·lusió! 
perquè la propera potser anirà millor! 
 
Si em permeteu, voldria expressar en veu alta el que penso sobre la rifa. I d’entrada, dir que a la loteria hi juguem 
molt: cada dia, cada matí. Però sovint sols valorem les que més mals de cap ens porten: els dels diners  
 
En citaré d’altres, que crec més importants però sovint més oblidades. Sols algunes:  

 
La loteria d’haver nascut en una zona concreta, en un lloc determinat, sense haver-ho planificat.  
Gaudint d’una família, uns amics, uns companys;  
en un temps, una època, uns llocs i uns afanys. 
 
Oportunitats buscades i moltes altres, regalades. 
Allò que, amb esforç i voluntat, hem aconseguit,  
però també allò que hem trobat i tot el que hem gaudit. 
 
Si busques pel teu Google mental o per la Wikipedia personal,  
ben segur que en trobaràs tot un arsenal! 

 
I mentrestant, et vaig mirant: uns, amb el cap afirmant, 
Altres teniu el rostre somrient, somiant, flotant… 

 
Si-us-plau no baixis del núvol però mira el teu voltant: 
Vet aquí una altra loteria, plaent i ben interessant:  
el grup de Muntanyes Planes, aquí present. 
 
Aquesta és una loteria mensual, que sempre toca, si vols  
Faci fred, faci calor, plogui, nevi, o ventegi, i quan tu vols. 

 
I per tant, gràcies a aquesta loteria, enguany, hem pogut visitar, veure i admirar llocs com Les tines de Talamanca, 
el mes de gener; el parc del Garraf i La Morella, el febrer; St. Boi de Lluçanès i Els Munts, el març; La Fosca, a 
l’abril i el maig a l’Urgell i l’estany d’Ivars. El juny en vam fer una nocturna: Coll d’Estenalles, Coll d’Eres, Els 
Òbits, per contemplar les estrelles.  
 
Passat l’estiu, el setembre van fer la Via Palau a Bagà, i a l’octubre, una amb rerefons literari, per Rojals, prop de 
Moià. El passat novembre vam visitar Ntra. Sra. De Bellmunt, a Vidrà. I avui, visitarem la rodalia, a Les Arenes, 
però sense dinar. 
 

Muntanyes planes, rius, rieres, boscos i fondalades, 
paisatges, pobles, vistes, llocs i trobades ben variades. 
Sortides on ja està buscat el lloc més adient i adequat,  
pels “alivius”, l’esmorzar, el temps que farà i el dinar. 

 
En fi: caminar, gaudir, badar, riure, reposar, fruir, desconnectar  
Conèixer, parlar, compartir, valorar, i les amistats, augmentar… 

 
I tot gràcies a qui? A l’Angel i a la Montserrat 
Fa temps van iniciar aquesta activitat. I amb afany l’han continuat. 
Ells miren, busquen, preparen, activen, organitzen i ens faciliten. 
I la nostra feina és dir que si o que no. Agafar la motxilla i el bastó. 
 
 



 
 
Gràcies per ser com sou. Gràcies pel vostre exemple-lliçó. 
Gràcies per aquesta feina callada, aparentment senzilla, pacient 
gens cridanera, però ben generosa i, per tots, molt eficient. 
Permeteu-nos un petit present, una mostra del nostre agraïment.  

 
Volem també aprofitar, però sense present, per mostrar el nostre agraïment 
al Joan Brunet, pel seu blog: a cada sortida, una ressenya clara i molt escaient  
i a tots els artistes de la imatge que amb les seves fotos guardem aquests miratges.   
 
I a tota la resta, present i absent, moltes gràcies per la companyia, 
per la vostra amistat, per la bonhomia, pel bon rotllo i la simpatia. 
 
Que passem unes bones festes nadalenques. 
I que el Nou Any el puguem iniciar,  
i seguir, amb ganes, bon humor, il·lusió, esperança i superació. 
 

 
 
Les rondes de Muntanyes Planes 
 

No vagis a la mar a encomanar les penes  
Si vols passar-ho bé, vine a “Muntanyes planes”... La la rà. La ra la là. La la là, la ra la là! 
 
Si tu no saps què fer, ni saps cap on anar, 
Vine a caminar, que un Àngel et guiarà... La la rà. La ra la là. La la là, la ra la là! 
 
No cal anar al gimnàs, ni fer dieta ideal, 
Sols mirar com cal la natura excepcional... La la rà. La ra la là. La la là, la ra la là! 
 
I el primer brindis va per companys i companyes, 
I el segon anirà pel qui ens porta a passejar... La la rà. La ra la là. La la là, la ra la là! 
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