Diada de Sant Joan de Déu amb la Comissió de Jubilats del COIGi
La Comissió de Jubilats va organitzar la sortida de Sant Joan de Déu al Palau dels Reis de Mallorca de
Perpinyà (Rosselló)
El bon temps ens va acompanyar en una diada alegre de germanor. Vam realitzar una extensa visita al
palau fortalesa, repassant la història de la Catalunya Nord de reis i reialmes. De Gòtic tardà, el Palau és
una meravella arquitectònica que presenta característiques úniques, entre elles un refinat
ecumenisme o cresol de cultures, ja que en ell podem admirar les influences de París (Sainte Chapelle),
les influences mudèjars-mallorquines en les pintures de temàtica natural sobre fustes, i la influença
cristina en la presència de sants i àngels. Mobiliari, i teles precioses en tons vermells i verds que
donaven a les estances un aspecte majestuós. Perpinyà, que coneix l’encant d’aquest castell, celebra
moltes activitats culturals, de fet, vam poder gaudir de les exposicions del moment, una dedicada a la
Frida Kahlo i una altra fotogràfica de la Cyrielle Riba. Des de la torre de l’homenatge, la més alta del
castell hem pogut fer una mirada panoràmica de la contrada, des del mar fins al Canigó.
Un cop feta la visita al castell, hem anat a dinar a can Mach situat a la contrada de Tapis (Maçanet de
Cabrenys). El dinar de muntanya molt gustós va agradar a tothom, allà els jubilats van rebre un petit
obsequi de commemoració de la diada. Després hem tornat a França a visitar Costoja, un poble
fronterer petit però, amb una interessat església romànica, amb característiques pròpies vinculades a
la construcció catalana, i alhora també un poble curiós pel que fa al noms dels seus carrers, com per
exemple el jardinet tossut, noms que es troben en francès i català.
El conductor ens ha portat amb destresa per camins estrets, muntanya amunt i ens ha procurat un
feliç viatge. Gràcies a tots als assistents per la vostra participació! Comissió de Jubilats.

