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M’agrada desitjar un BON NADAL. No us sabria dir el perquè però quan es va acostant el dia i veig gent a la que sé que, 
segurament, ja no veuré fins després de la festa en qüestió, m’acomiado amb un Bon Nadal curull, complagut i satisfet, fins 
i tot diria que ufanós, com si cadascuna de les felicitacions hagués de servir, per extensió, per a tots aquells en què les 
circumstàncies no em donaran la oportunitat de fer-ho. I em quedo feliç, satisfet, reconfortat d’haver-ho pogut fer.

LL’ANY NOU també. Però ja no és el mateix. Potser és que em sembla que desitjar que tot un any sigui bo s’acosta més a la 
il·lusió, a la utopia, a la quimera, i per tant, pot semblar fals, rutinari, com un compliment obligat. En canvi, desitjar que passeu 
un Bon Nadal és un desig humil, modest, un anhel fàcilment assumible, un afany a l’abast d’una gran majoria de la població 
que, si més no, pot aconseguir oblidar per unes hores els problemes del dia a dia i compartir-les amb els íntims, o amb aquells 
familiars llunyans retrobats sempre en aquesta data, o amb aquells amics referents... Malgrat les inevitables i doloroses 
absències... És com un pas vital endavant, com un tornar a començaabsències... És com un pas vital endavant, com un tornar a començar... Més enllà de les creences religioses de cadascú...

Però malgrat aquesta dosi de realisme optimista, no me’n puc estar de somniar. I xalo citant i dient aquella frase que assevera 
i ambiciona a l’hora: “Si Nadal és pau, amor i alegria, fem que sigui un Nadal cada dia”. Somniar no té cost.

BON NADAL!
Jesús Ventura i Barnet

President

BON NADAL

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
Amics dels Concerts
  Diumenge 18 - 18:00 h. - Conservatori Municipal 
  Sala Eduard Toldrà. Concert de Nadal
  60è Aniversari Amics dels Concerts
  Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

AGENDA GENER 2017

20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 12 - 19:45 h. - Local social  
  Desert de Tassili i Irlanda. Julià Saez (CE Sitges)
  • Dijous 26 - 19:45 h. - Local social  
  Uzbekistan: La joia de la Ruta de la Seda
    Alícia Pubill
Turisme Cultural
  Dissabte 14 - Tot el dia
  Tarragona. Catedral i església de Santa Magdalena a  
  Pont d’Armentera. Calçotada a Mas del Plata
Amics dels Concerts
  Divendres 20 - 20:00 h. - Auditori Sant Martí
    Concert d’Hivern
  Cobla d’alumnes del Conservatori
  Marta Valero, mezzosoprano
Anem de sender
  Diumenge 22 - Tot el dia
  GR3. Bifurcació Ctra C149 Pinell del Solsonès -  
  Santa Madrona. Distància: 10 Km. (2:10 h.)  
    Sortida Pl. Catalunya 7:00h. i Fabra i Puig 7:15h.

El proper dia 12 de desembre serà el darrer per liquidar la 
LOTERIA DE NADAL! Tots els que tingueu talonaris o 
encara no n’hagueu comprat ja cal que us espavileu!

El dimecres 7 de desembre l’Agrupació romandrà tancada.

VACANCES DE NADAL I ANY NOU
L’Agrupació tancarà per vacances entre els dies  
23 de desembre i 6 de gener (ambdós inclosos)
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Hola turistes! 

JaJa després de la nostra visita a l’Arbós, a on vàrem poder visitar l’interessant Cau del Tauró i la Giralda (espectacular), ja ens 
preparem per la propera sortida que serà a Arbúcies, per visitar el Museu Etnològic del Montseny. El dinar serà a la Masia 
Can Puig, situada en un indret magnífic, envoltada de bosc. La sortida serà el dia 17 de desembre, i com sempre ens 
trobarem a la Plaça Catalunya a les 7:45 del matí. Intentarem sortir a les 8 en punt (esperem que no hi hagi cap incident). 
Recordeu que en aquesta sortida farem la nostra celebració del Nadal. Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa 
als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a tots i totes per desitjar-vos un bon Nadal.als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a tots i totes per desitjar-vos un bon Nadal.

Propera Sortida:  ARBÚCIES

L’ARBOÇ
19 de novembre 2016

A cada sortida els turistes de l’Agrupació tenim una 
agradable satisfacció ja que ens endinsem en visites a 
pobles, museus o indrets sorprenents, i alhora ho aprofitem 
per fer bons dinars a restaurants locals desconeguts per 
nosaltres.

ElEl passat 19 de novembre vam anar a l’Arboç, vila del 
Baix Penedès que ens oferí cinc de les seves facetes més 
interessants. 

EnEn primer lloc l’aspecte de modernitat i riquesa dels seus 
edificis. Cal recordar que sofrí tres incendis en el transcurs 
de tres guerres a més de la plaga de la fil·loxera el 1888. 
Això va provocar que molts ciutadans deixessin la vila per 
anar a fer les Amèriques i que, en retornar, molts d’ells 
enriquits, van fer-se constituir cases modernistes que avui 
són una joia. En segon lloc el palauet d’estiueig la 
GiraldaGiralda, que conté reproduccions a menor escala de la 
torre de la Catedral de Sevilla, el Pati dels Lleons de 
l’Alhambra de Granada i el Saló d’Ambaixadors de 
l’Alcàsser de Sevilla, tot d’estil arabesc molt ben conservat i 
amb un mobiliari digne de veure. L’església de Sant Julià 
és un altre dels edificis que ens va sorprendre. És d’estil 
barroc i consta d’una sola nau de 40 metres de llarg amb 
voltavolta que s’aixeca 20 metres del terra. Conserva unes 
pintures al fresc del 1309 de la primitiva capella dels Dolors. 
En quart lloc podem esmentar el Cau del Tauró, una 
interessant col·lecció dedicada als taurons que ens va ser 
molt ben explicada per un dels conservadors de la 
col·lecció. I finalment cal esmentar el bon dinar que es van 
servir al restaurant Can Peraire, al carrer Major de l’Arboç, 
tantan selecte que cal recordar-lo per una altra sortida per 
aquells indrets.

D’anada vam esmorzar al Celler de l’Ordal, ben conegut 
de nosaltres per haver-hi esmorzat en altres ocasions. Tot 
plegat va fer que els turistes estiguessin molt contents 
d’aquesta sortida tardorenca.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
Del Pantà de Sant Ponç a Ctra. de Solsona 
a Sant Climenç – 13,985 km. – 3:40 h.
Diumenge 6 de novembre de 2016 

Hola, amics del Grup de Muntanya!

AAvui hem sortit de la ciutat de Barcelona en autocar amb 
vint-i-sis persones, fins al pantà de Sant Ponç on ens hem 
quedat onze caminadors a esmorzar. Hem començat a 
caminar seguint una pista que voreja el pantà, i després de 
fer una forta pujada, ens hem trobat amb un altre camí 
vorejat d’arbres a banda i banda, on hem contemplat unes 
precioses vistes del Pantà de Sant Ponç.
SeguintSeguint una pista, hem passat pel costat de la masia de 
Cal General rodejada de camps de cultiu. A continuació 
hem fet una bifurcació (el sender està molt mal indicat) que 
ens ha dut per dins del bosc fins arribar a la pista 
pavimentada anomenada el Camí del Puigsec. Hem 
caminat per la carretera comarcal C-55 que ens ha conduit 
fins al nucli antic de Solsona on ens hem trobar amb els 
quinzequinze no caminadors. Entrant pel recinte emmurallat, hem 
creuat la vila fent una suau pujada fins arribar al municipi de 
Castellvell d’Olius que consta de l’església parroquial de 
Sant Miquel (segle XII)  i el castell del segle X, des d’on 
teníem unes boniques vistes del municipi de Solsona i la 
plana solsonina. A continuació hem fet una suau baixada 
que ens ha conduït a la carretera on estava estacionat 
l’autocal’autocar, al costat d’una central hidroelèctrica.

Els quinze no caminadors han anat a esmorzar al Bar 
Restaurant “Sant Ponç”, després han anat a passejar per la 
capital de la comarca, Solsona, i han visitat la catedral 
gòtica del segle XIII, el Palau Episcopal, el Museu Diocesà, 
la Plaça Major, la Plaça de Sant Joan, la font on hi ha 
inscrita una poesia de Josep Maria de Segarra i la Torre de 
les Hores del segle XVI. Hem anat al municipi de Santa 
SusanaSusana a dinar al Bar Restaurant “Sant Ponç” un menú a 
base d’una d’un primer,  un segon a escollir, més postres i 
cafè.


