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Normalment són dos conceptes que caminen junts. Poc després de 
fer el Pregó de les Festes d’Aniversari acostumàvem a trobar en el 
calendari el Memorial Joaquim Serra. I enguany la cosa és al revés. 
El mes de novembre comencem a celebrar els nostres primers 94 
anys i el Memorial ja és història.

II ha anat bé. N’estem contents. Un nou escenari (històric), l’estrena 
d’encàrrec (molt aplaudida), una estrena pòstuma de la jovenesa del 
mestre Martínez Comín (molt sorprenent) i unes magnífiques 
interpretacions de les cobles Mediterrània i Sant Jordi (el que li cal a 
un concert).

AraAra bé l’aniversari: el pregó (no us el perdeu, el pregoner és potser 
poc conegut però molt i molt bo), els dramaturgs catalans, els 
concerts, les sessions del grup de Teatre, les activitats de Turisme i 
Muntanya, les ballades al Pla de la Catedral i el dinar de germanor 
(enguany amb molts amics que compleixen els 50 anys de socis de 
l’entitat). 

II direu: com cada any, un any més... I és clar! D’això es tracta! Algú 
sap alguna manera de celebrar un nou aniversari sense que hagi 
passat un any sencer?

Jesús Ventura i Barnet
President

MEMORIAL I ANIVERSARI

AGENDA DESEMBRE 2016

Anem de sender
  • Diumenge 4 - Tot el dia
  Ctra Solsona a Sant Climenç - Bifurcació Ctra C149
  Distància: 14 km. (3 h.) 
  Sortida Pl. Catalunya 7:15h. i Fabra Puig 7:30h.
    • Diumenge 8 - Tot el dia
  Portar el pessebre a Puig Cornador
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  Dijous 15 - 19:45 h. - Local social  
  Gran Paradiso. Jaume Asensio (CE Sitges)
Turisme Cultural
  Dissabte 17 - Tot el dia
    Sortida Nadalenca: Arbúcies
  Museu Etnològic del Montseny

AGENDA NOVEMBRE 2016

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Dimarts 1 - Cobla Ciutat de Cornellà (Tots Sants)
  • Diumenge 6 - Cobla Lluïsos
  • Dissabte 13 - Cobla Mediterrània   
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 3 - 19:45 h. - Local social  
  Sud Àfrica. Jordi Curtiella i Rosa M. Ciurana 
  (UEC Gràcia)
  • Dijous 17 - 19:45 h. - Local social  
  Diversitats. M. Àngels Sanchís
Amics dels Concerts
    Divendres 4 - 19:30 h. - Conservatori Municipal 
  Sala Eduard Toldrà. Concert de Tardor 
  Cobla Principal de la Bisbal
Anem de sender
  Diumenge 6 - Tot el dia
  GR3. Etapa Pantà de St. Ponç - Ctra Solsona a Sant  
  Climenç. 14,4 km. 3:13 hores
    Sortida Pl. Catalunya 7:45 h. i Fabra i Puig 8:00 h.
Pregó de Festes del 94è Aniversari
       Divendres 11 - 19:30 h. Local social
   A càrrec de Gustau Molas, president de l’Associació  
   Cultural Joan Amades  
Dramaturgs Catalans: REINA, de Josep M. de Sagarra
    Divendres 18 - 19:30 h.
  Sala Noble del Centre Cívic Convent de Sant Agustí
  C/ Comerç 36-40 Barcelona
Turisme Cultural
  Dissabte 19 - Tot el dia
  L’Arboç. La Giralda i el Cau del Tauró
Dinar de Germanor del 94è Aniversari
    Diumenge 27 - 14 h. Hotel H10 Marina
  Preu: 50€. Inscripcions a secretaria
Grup de Teatre Eduard Costa
  Dissabte 12 i diumenge 13 - 18:30 h.
  Local social
  Representació teatral i actuació del grup d’expressió  
  vocal Gatzara

Ja tenim a la vostra disposició la 

LOTERIA DE NADAL
Enguany el número és el

86.296
No us en refieu que després s’acaben i...

Socis que enguany compleixen 50 anys a l’Agrupació: 

Josep Capdet i Agulló
Esteve Duran i Argullos
Xavier Gràcia i Valentí
Enric Liarte i Sambola
Montserrat Puig i Asens

                                        Sílvia Puntes i Guasch 
Josep M. Sans i Lladó
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Hola turistes,

Després de la visita a Cervera ja ens preparem per la sortida del mes de novembre. Serà el dia 19 i per començar farem una parada per 
esmorzar al Celler d'Ordal, lloc que ja coneixem perquè hem esmorzat altres vegades. Després seguirem camí fins a l'Arboç allà visitarem 
“El cau del Tauró”. Sí, heu llegit bé, però no penseu que us ficareu a dins de l'aigua, però sí que podreu contemplar més de 100 espècies 
de taurons. Seguidament ens dirigirem a visitar la Giralda, però no la de Sevilla sinó la de l’Arboç, que és una fidel reproducció de l'original 
amb una altura de 52 metres. Després farem un bon àpat a la Fonda Cal Paraida. 
ComCom sempre el lloc de trobada és la plaça Catalunya. L'hora les 7:45 del matí, per sortir a les 8. Us esperem a tots per passar un bon dia. 
Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a tots!

Propera Sortida: 
L’ARBOÇ

CERVERA
22 d’octubre 2016

Si fem turisme visitant alguna població, museu o altre indret 
interessant i ens acompanya un bon guia que sap explicar-nos 
curosament la història i les característiques del lloc visitat, quedem 
plenament satisfets de la visita i la recordem amb goig. Això passà 
el dia 22 d’octubre en anar els turistes de l'Agrupació a la històrica 
ciutat de Cervera per conèixer el seu patrimoni monumental i 
artístic.

AquestaAquesta població, capital de la Segarra, està situada damunt el 
coll de les Sabines i, com quasi totes les poblacions 
segarrenques, és filla de la Reconquesta. El seu antic castell, del 
qual pràcticament sols en queden quatre parets, fou erigit el segle 
XI i al voltant d'ell s’anà formant el poble amb una gran riquesa de 
cases senyorials i edificis històricament singulars molts dels quals 
encara es conserven. El guia ens portà primerament a l’antiga 
universitatuniversitat dels segles XVIII-XIX, on admiràrem el timpà de la 
portalada interior neoclàssica i la capella o paranimf amb un 
magnífic retaule barroc.

Després seguírem pel carrer Major que té molts edificis 
històricament interessants dels quals el guia ens anava explicant 
les seves característiques. Arribàrem a la plaça Major on hi ha la 
Paeria, del segle XVII, admirant la seva austera façana i les 
treballades mènsules dels balcons. Finalment entràrem a 
l'església parroquial de Santa Maria, temple de dimensions 
catedralícies iniciat a finals del segle XIII, una bella edificació 
d'estild'estil gòtic català amb elements romànics declarada monument 
nacional.

En arribar a Cervera l'autocar ens deixà el Centre d'Atenció 
Turística on esmorzàrem al seu bar i després a la sala d'actes ens 
projectàren un molt ben fet audiovisual que explica succintament 
la història de Cervera i la creació a aquesta ciutat de la 
Generalitat de Catalunya durant la reunió de les Corts 
Catalanes en els anys 1358-59.

AcabadaAcabada la visita cultural vam anar a dinar al restaurant Bona 
Teca, en una llarga taula amb 28 comensals i una més llarga 
sobretaula tot comentant la nostra complaença per una sortida 
turística tan agradable, tan interessant i tan cultural.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
Etapa 9. De Cardona al Pantà de Sant Ponç
12,640 Kms. – 4:43 h.
Diumenge 16 d‘Octubre de 2016 

Hola, amics del Grup de Muntanya!

AAvui hem sortit de la ciutat de Barcelona amb l’autocar d’en Josep 
Sánchez i ens hem desplaçat 20 persones, fins al municipi de 
Cardona (Bages). Aquest municipi consta de dues atraccions 
turístiques que són la Muntanya de Sal i les seves mines, i el 
castell, que té els inicis en el segle IX. Està situat a un turó i és 
d’estil romànic i gòtic. Des de l’any 1976 és un Parador Nacional 
de Turisme. Durant la Guerra de Successió va capitular el 18 de 
setembre de 1714, una setmana després que Barcelona.setembre de 1714, una setmana després que Barcelona.

Els vuit caminadors hem començat a caminar a la mateixa 
Cardona, per una pista que ens ha dut fins al pont de Sant Joan 
que creua el riu Cardener fins arribar a una resclosa que 
comunica amb un canal a una banda i l’altra, en un paratge ple de 
masies i camps de conreu. Tot seguit hem creuat el pont del riu 
l’Aigua d’Ora seguint una pista que ens ha dut fins a una 
bifurcació que ens ha deixat a una pista pavimentada on hem 
creuatcreuat el Pont de Buida-sacs (segles XVII i XVIII) per on passa el 
riu Cardener. Hem entrat al poble de Clariana de Cardener on 
ens hem trobat els nostres companys no caminadors. Hem creuat 
la carretera i ens hem ficat en un corriol que segueix paral·lel al riu 
Cardener fins arribar al Càmping La Ribera. Hem arribat al pantà 
de Sant Ponç on ens estaven esperant els nostres amics no 
caminadors.  

Els dotze no caminadors han esmorzat a Cardona. S’han 
desplaçat en autocar fins al municipi de Clariana del Cardener 
(Solsonès) on han visitat Can Flotats i la parròquia de Sant 
Sadurní (segle XX). Han anat fins el Pantà de Sant Ponç, que 
esta situat a la vall mitjana del riu Cardener i que va ser construït 
entre els anys 1949 i 1957. Deu al seu nom a l’ermita que hi ha en 
el seu interior. 

HemHem anat al municipi de Santa Susana a dinar al Bar Restaurant 
“Sant Ponç” un menú a base d’una amanida, una fideuà i un tercer 
a escollir, més postres i cafè.
El senyor Francesc Pascual i la senyora Maria Teresa Avellana 
ens han convidat a una copa de cava per celebrar el 
vuitanta-quatre aniversari del primer i el sant de la segona.


