SORTIDA A LLEIDA
El passat diumenge dia 31 de maig, a trenc d’alba, els hospitalaris
i els usuaris de l’Hospitalitat de Barcelona es van posar en marxa
per iniciar una jornada festiva amb destí a les terres de Lleida.
El punt de reunió per iniciar l’excursió va ser la seu de
l’Hospitalitat de Barcelona i des d’allí, un cop recollits tots, a l’
aplec del cargol, que enguany celebra la seva trenta- sisena
edició.
Allà ens van rebre els representants de l’Hospitalitat de Lleida i
ens van conduir fins el recinte on es fa l’aplec, ens vam refrescar
i vam gaudir una estoneta de l’acolliment d’una de les associacions
a la que pertany el nostre company Dani Plaza. Que ara viu a
Lleida i te part de culpa d’aquesta sortida.
La nostra visita al grup va coincidir amb la de l’alcalde de Lleida i
totes les pubilles. Les vam obsequiar amb una gorra amb logo
distintiu de l’Hospitalitat i elles van agrair l’obsequi al repartidor
de les gorres fent-li un seguit de petons.
Seguidament vam fer una visita la Seu Vella de Lleida on la Núria,
guia de la Seu, i els altres voluntaris ens va oferir unes
explicacions molt complertes amb caràcter exclusiu.
A quarts de tres vam anar a dinar. La gent de Lleida ens van
preparar uns cargols a la Normanda boníssims, una paella
saborosa, unes cireres i albercocs acabats de collir i un tracte
excepcional. Ens van fer sentir com a casa i en tot moment van
estar pendents de les nostres necessitats. Moltes gràcies.
Finalment i de forma una mica precipitada per qüestions d’horari
vam emprendre el camí de tornada que es va fer més curt que el
d’anada, degut a les migdiades que vam fer la majoria de
nosaltres. Va ser un dia rodó.

