
 

Crònica del  viatge a Burgos i Atapuerca: 
 
Dijous dia 14: 
 
Hem sortit e les 13.20 h. Amb cinc minuts de retard degut a que dues persones s’havien 
deixat el jersei i tenien por de passar fred. 
La primera parada l’hem fet a l’àrea de Lleida, on hem aprofitat per fer-nos les primeres 
fotografies del viatge i per menjar alguna cosa els que no havien tingut temps per dinar. 
De nou en l’autocar ens hem distret amb uns capítols de l’Hotel Faulty en el vídeo de 
l’autocar, mentre una part de la colla aprofitava per fer la becaina. 
Al cap d’una estona l’Àngel ha començat l’explicació de la historia de Burgos fins que hem fet 
la segona parada preceptiva a la zona de Tudela. 
Al tornar a l’autocar l’Àngel ha continuat explicant aspectes relacionats amb la historia de la 
Unesco i finalment de la possible candidatura de les esglésies de Sant Pere. 
Arribem a Burgos al voltant de les 21:00 h. i ens dirigim a l’hotel Fernán González per fer 
el repartiment de les habitacions i vestir-nos per el sopar amb el Rotary club de Burgos. 
21:15 claus de les habitacions i 21:30 canviats cap al sopar amb el Rotary Club de Burgos. 
Al hall del restaurant ens estan esperant amb una copa de cava i es mostren molt afectuosos 
amb tots nosaltres. 
El sopar es fa en un menjador de gala i compta amb la sorpresa de la presencia de Juan 
Luís Arsuaga un dels codirectors dels jaciments d’Atapuerca. 
Destaquem la presencia del past-governador Sr. José Manuel Gutiérrez, que és qui va 
lliurar la carta de constitució del nostre club l’any 1992. 
Es fan diferents parlaments i es fa el protocol·lari intercanvi de banderins entre els 
presidents dels clubs. El sopar és tot un èxit i anem a dormir a les 12:15 h. 
 
Divendres dia 15 
 
Ens llevem a les 7:00 h. per anar a esmorzar a les 7:45 h. 
A les 8:30 sortim amb autocar cap a Ibeas de Juarros on hi ha la seu de la Fundació 
Atapuerca per visitar una exposició dedicada a Emiliano Aguirre, considerat com el 
descobridor dels jaciments d’Atapuerca. 
D’allí sortim en direcció a les excavacions de la serra d’Atapuerca on protegits amb el 
pertinent casc en endinsem per la Trinchera del ferrocarril per visitar la Gran Dolina, la 
sima del elefante i la Cueva Mayor que és on esta ubicada la Sima de los Huesos. 
Acabada la visita ens dirigim a una zona, al costat del riu, on fan el rentat de les pedres que 
han recollit en les excavacions. 
Finalment tornem a Ibeas a dinar al restaurant Los Claveles, on mengem la coneguda Olla 
Podrida amb la Isabel Boj i el seu marit, el professor Robert Sala. A l’hora dels cafès 
gaudim de la visita de l’Eudald Carbonell i del José Maria Bermúdez. 
Desprès de dinar i d’uns xupitos anem al centre d’interpretació i parc arqueològic on veiem 
com vivien els nostres avantpassats, en les seves diferents èpoques evolutives. 
Tot i la calor, podem experimentar des de la construcció d’una destral bilabiada en sílex, fins 
al llançament de llances o fletxes, finalitzant amb un taller on aprenem a encendre el foc 
amb dos pals de fusta. 



 
 
 
 
 
Tornem a Burgos per fer la visita a la Catedral però hi arribem quan ja havien tancat i ens 
hem de conformar amb una petita visita interior amb unes bones explicacions de l’Àngel. 
Cansats tornem a l’hotel per refrescar-nos i a les 21.15 ens trobem de nou tots per anar a 
sopar al restaurant La Fábula, amb una mescla de colors i acudits.  
A les 11:30 anem a veure un espectacle de llum i so al MEH. 
Desprès fem una excursió pel centre de Burgos per anar a visitar per fora la Casa del 
Cordón i que finalitzem amb una copeta amb la colla per anar a dormir a la 1:00 h. a l’hotel. 
 
Dissabte dia 16: 
 
Ens trobem a les 10 per anar a visitar el museo de la Evolución Humana. 
Fem la visita gratuïta gràcies als contactes del Serafí i amb una guia que ens fa una visita 
molt agradable. 
 Les 12:30 sortim cap a la Cartuja de Miraflores on hi visitem l’espectacular panteó dels 
reis i un retaule molt important. Destaquem que aquí ens esperava un rotari de Burgos 
(Pedro Guzmán) que ens paga l’entrada i a la sortida regala a les dones un petit cartoixa 
de decoració. Nosaltres li regalem un llibre i un joc i el convidem a dinar amb la seva esposa. 
A les 14:45 arribem a Ibeas de Juarros per fer el dinar popular amb l’equip d’Atapuerca. 
Carn a la brasa, begudes, meló i síndria per tothom i un molt bon ambient fan que ens 
puguem acostar als protagonistes d’Atapuerca, amb l’Emiliano Aguirre i la resta de co-
directors del jaciment. 
Fet el cafè al bar del poble tornem cap a Burgos per anar a visitar el Real Monasterio de 
las Huelgas. El lloc és molt recomanable, especialment per les tombes de reis i reines i per 
haver-se conservat les seves peces de roba a més del penó de les Navas de Tolosa. 
Destaquem que no ens van deixar fer fotos i que la guia era molt antipàtica. 
De nou en marxa, anem cap al castell de Burgos, però no podem arribar-hi degut a l’estretor 
de la carretera que impedeix maniobrar el nostre autocar. Gràcies a la perícia del conductor 
sortim de l’atzucac i podem tornar al centre per visitar el Museo del Libro, propietat d’un 
dels rotaris de Burgos. La visita ens la fan amb guia i no ens cobren rés i el millor és la 
reproducció dels còdex que fan a través de l’editorial Siloé, creadora del mateix museu. 
A les 8:15 tornem a l’hotel per refrescar-nos i a les 9:15 sopem al mateix hotel. 
Acabat el sopar anem tots a fer una copa al bar del davant de l’hotel i felicitem a la Carme, 
ja que és el seu sant. Anem a dormir a la 1 de la nit. 
 
Diumenge dia 17: 
 
Ens llevem aviat, esmorzem i a les 8:45 ens trobem a la recepció de l’hotel per iniciar la 
tornada a casa. 
Iniciem el viatge acompanyats per una lleugera pluja i fem una primera parada per visitar el 
panteó reial de Santa Maria de Najera, amb les tombes de reis i reines del regne de 
Navarra, destacant el de Blanca de Navarra. Destaquem la talla romànica de la verge i la 
silleria en fusta del cor alt. 
Seguim la ruta en direcció a Saragossa per parar a dinar a l’Hotel Alfiden del que 
destaquem el brindis en honor de la Carme Espí. 
Desprès de que president faci un breu parlament sobre la sortida, reprenem el camí cap a 
Terrassa, on hi arribem a les 19.00 h. 
 
Resum: 
 
Destaquem de la sortida el bon ambient i les ganes de passar-s’ho bé que hi ha hagut en tot 
moment, així com la puntualitat de tothom en les nombroses visites i parades del viatge. 
L’Àngel ha impartit unes classes magistrals d’història i ens han servit per endinsar-nos en les 
diferents èpoques històriques visitades a fons durant aquests 3 dies. 


