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Missa, concert coral i sardanes són les activitats de la Tercera
Trobada de Tardor al Puig de la Creu

Divendres 24 de setembre de 2004
La tercera Trobada de Tardor al Puig de la Creu, tindrà lloc aquest proper
diumenge, 26 d'octubre, amb un programa d'activitats semblant al d'edicions
anteriors. "La trobada vol ser una concentració de persones en un lloc
emblemàtic, com és el Puig de la Creu, tant per la gent de Castellar com pels de
Sentmenat", ha explicat, Gener Martí, organitzador de la Trobada. Tots els
interessats a participar d'aquesta trobada poden pujar-hi a peu, que segons Martí,
"és la via més recomanable", però també s'hi podrà pujar en cotxe, sempre i quant
estigui justificat. "Hi ha persones grans que ens han demanat accedir-hi en
cotxe. És del tot comprensible", ha manifestat Martí. Les activitats programades
començaran a partir de les 9.00 h, hora d'obertura de visita de l'Església de Santa
Maria del Puig de la Creu. Tant es podrà visitar la capella romànica, el torreó i la
llar-refugi com decidir-se per donar un tomb pels entorns. A partir de les 10.30h, es
donarà per iniciat la celebració de la Santa Missa a la mateixa capella romànica.
"Cada any, procurem que oficiï la missa un capella diferent. Enguany ho farà
el rector de Sentmenat", ha puntualitzat Martí. A les 11:30h, tindrà lloc el concert
coral a càrrec de la Societat Obrera "La Glòria" Sentmenatenca i el Cor de joves de
la Coral Sant Esteve. A partir de les 13.00h, les sardanes agafaran el relleu i posaran
punt i final a la tercera Trobada de Tardor al Puig de la Creu.
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