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Visita de l’Agrupació d’Amics de la Música a Cardona i al santuari del
Miracle (1960)
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat (AMHL) va encetar el setembre de 2009 el
cicle “DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la seva web
(http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents custodiats per l’Arxiu.
Aquest mes d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, presentem un
document fílmic, les imatges d’una excursió organitzada per l’Agrupació d’Amics de la Música el
15 de maig de 1960 i filmada per un dels seus integrants, Jaume Reventós.
Amb autocars de la línia “Costa Brava”, els membres de l’Agrupació comencen la ruta a
Manresa, visitant la basílica de Santa Maria i els seus voltants. Després, novament amb
l’autocar, es dirigeixen cap a les mines de sal de Cardona amb vistes a la vall salina i la del
Cardener. Es veuen imatges impactants dels accessos a les mines.
A continuació visiten la vila medieval de Cardona i recorren els seus carrers que s’enfilen fins al
castell d’estil romànic i gòtic. Les imatges del castell són d’abans de ser restaurat per fer-hi el
parador turístic que pren el nom dels primers propietaris del castell, els Ducs de Cardona.
De nou a l’autocar per visitar el pantà de Sant Ponç, situat a la vall mitjana del Cardener. Aquest
pantà va ser construït entre 1949 i 1954, en l’època de proliferació dels pantans. I, de camí cap
al Santuari del Miracle, parada obligada per dinar a un restaurant.
A la tarda, últim destí, el Santuari del Miracle, ubicat al municipi de Riner (Solsonès) i dedicat a
la Mare de Déu del Miracle. Es tracta d’un priorat benedictí depenent de Montserrat i declarat,
com també la vila de Cardona, Bé Cultural d’Interès Nacional.
L’Agrupació d’Amics de la Música, creada l’any 1950, va ser una entitat cultural de l’Hospitalet
molt activa, implicada amb la ciutat i que organitzava tota mena d’activitats culturals com
cursos i exposicions de pintura, escultura, fotografia... així com concerts de música, taules
rodones i visites culturals, de les quals aquesta filmació n’és una mostra.
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