VISITEM UNA NOVA COMARCA I
UNA EMPRESA DE CATERING

El divendres 4 de setembre ens trobarem a la capital de la
nova comarca Moià, érem 14 autos.

El dissabte 5 a les 19 amb el dinar vam anar tot xino-xano
cap el Molí de Brotons. Passarem per la Vall de Marfà varem
veure el salt del Candeler(amb poca aigua) , l'Ermita de la
Mare de Déu de la tosca, Ens va acompanyar el Josep que va
portar la bota.
Entrarem el Molí de Brotons ( es a sota d'una roca). Abans
d'entrar el Carlos ens explicar la historia d'un aiguat que va
passar el 1868.
Dinarem de Pi-nic el Molí de Marfà , amb bany inclòs per
alguns nens. Sort d'alguns pares previsors que duien
recanvis.
Acabant de dinar varem re-emprendre la tornada, per agafar
les autos i anar cap a Santa Maria de l'Estany.
A les 6 ens esperaven per una visita guiada al Monestir i el
Claustre del segle XII una joia del Romànic Català, declarat
Bé Cultural d'Interès Nacional. Ens varen explicar tots el
capitells!!!.
A continuació visitarem La Mina del segle XVI.

Al vespre es va afegir una auto més a la colla.
El vespre desprès de sopar varem tenir de veure les fotos de
les vacances amb una pantalla d'ordinador ja que no va
funcionar el projector.
A la nit era festa Major a l'Estany i varem tenir una mica de
soroll per dormir. L' Ajuntament de l'Estany es va disculpar.

El diumenge 6 a les 10 marxarem cap a Súria, deixarem les
autos en un parking i caminant varem anar a visitar una
empresa de càtering EL TEC S.L.
S'afegiren el Dani, la Silvia, l'Aleix i l'Arnau.
Varem dinar el típic vermut i un segon de Canelons.
Després el cafè i sobretaula i tothom cap a casa i fins la
pròxima!!

