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L’espai de l’editorial d’aquest mes el volem utilitzar per esmentar a totes aquelles persones que han col·laborat directament 
en el trasllat:

Josep Alapont, Rosa M. Aymamí, Albert Baró, Míriam Bentanachs, Joan Biosca, Conxita Bito, Joaquim Bonet, Dolors 
Busquets, Roser Camps, Montserrat Carreras, M. Teresa Colet, Eduard Costa, M. Àngels Felipe, Clara Feliu, Jordi Font, 
Jaume Gibert, Júlia Gràcia, Xavier Gràcia, Montserrat Martorell, Elena Mayor, Francesc Pasqual, Miquel Piquet, Robert 
Puntes, Laura Seijas, Enric Sepúlveda, Martí Simó, Josep Sinués, Marcos Soriano, Jesús Ventura, Eudald Vilajuliu.

EnsEns sabria molt greu haver-nos oblidat algun nom. I també sabem que podríem afegir-hi molts d’altres que hi volíeu ser i no 
vau poder. Però ens ha semblat de justícia esmentar els que hi van ser. Gràcies a tots! 

La Junta Directiva

GRÀCIES

AGENDA FEBRER 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 5 - Cobla Mediterrània
  • Diumenge 12 - 16:15h. (Santa Eulàlia)
  Cobla Ciutat de Cornellà i Nova Vallès
    • Diumenge 19 - Cobla La Flama de Farners
  • Diumenge 26 - Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 9 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
  Viatge a Bordeus. Francesc Juando (CEC)
  • Dijous 23 - 19:45 h.
    Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
  Venècia, Palermo, Monreable. 
  Joaquim Ferrandiz i Pilar Umbón
Turisme Cultural
  Dissabte 11 - Tot el dia
  Vilafranca. Museu del vi
Anem de sender
    Diumenge 19 - Tot el dia
  GR3. Sta Madrona - Can Formiguera (11,17 km. - 2:43 h.) 
  Sortida Pl. Catalunya 7:30h. i Diagonal 7:45h.

AGENDA MARÇ 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 5 - Cobla Lluïsos (Barcelona Magic Line)
  • Diumenge 12 - Cobla Principal del Llobregat 
    (Marató de Barcelona)
    • Diumenge 19 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 26 - Cobla Ciutat de Girona
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 9 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
  Coneixent Noves Poblacions. Josep Morey
  • Dijous 23 - 19:45 h.
    Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí 
  Trepitjant País. Francesc Miralles (UEC Sants)
Turisme Cultural
  Dissabte 18 - Tot el dia
  Manresa Medieval. Carrer del Balç i La Seu
Anem de sender
  Diumenge 12 - Tot el dia
    GR3. Can Formiguera - Ponts. (16 km. - 3:00 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:00h. i Fabra i Puig 7:15h.
Amics dels Concerts
  Divendres 24 - 19:30 h.  
  Conservatori Municipal - Sala Eduard Toldrà
  Concert de Primavera
  Cobla d’alumnes del Conservatori. Cobla Lluïsos

La Junta i l’administració estarà els dilluns a un despatx del Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. L'administració 
treballarà els dimecres i dijous a la tarda al despatx de l'empresa Invenies que ens facilita un espai.

Els assajos del grup de Teatre Eduard Costa i del Grup d’Expressió Vocal “Gatzara” també es realitzaran a l’Espai Capelles 
del Centre Cívic del Convent de Sant Agustí, així com les projeccions del Cicle d’Audiovisuals Memorial Jaume Serch del 
Grup de Muntanya, a la Sala Calidoscopi 1 del mateix centre.

Les trucades de telèfon continuen al número habitual: 93 315 14 96, el qual us facilitarà un mòbil per trucar-hi.

Us recordem que en tot cas, la comunicació a través del Us recordem que en tot cas, la comunicació a través del 
correu electrònic estarà oberta i activa, a càrrec de la 
secretaria.

LOGÍSTICA
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Hola turistes,

Després de la visita a terres tarragonines, i la ja tradicional calçotada, ens disposem a anar fins a Vilafranca per visitar el renovat 
Museu del Vi. Per esmorzar farem una parada al ja conegut Celler de l’Ordal, i per dinar tornarem a fer parada a l’Arboç, a la fonda 
Peraire. Tot això ho farem el dia 11 de febrer. L’hora de trobada serà com sempre a les 7:45h del matí per sortir a les 8. El lloc, 
plaça Catalunya. 

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Esperem a tothom!

Propera Sortida: VILAFRANCA

TARRAGONA
14 de gener de 2017

Els turistes de l’Agrupació tenim, des de fa bastants anys, el 
goig de fer una calçotada, el tradicional àpat hivernal de l’Alt 
Camp. Enguany la vàrem fer el dia 14 de gener, com sempre, 
al restaurant Mas del Plata, a la urbanització del mateix nom 
prop del Pont d’Armentera. No cal dir que fou una molt bona 
calçotada, completa, ben servida i molt ben atesos. L’alegria 
fou present durant tot l’àpat i en tota la llarga sobretaula molt 
animada i amb bona companyonia entre tots els turistes.animada i amb bona companyonia entre tots els turistes.

Però la jornada turística tingué també la seva vessant cultural 
amb la visita a la majestuosa catedral de Tarragona. Al casc 
antic de la ciutat hi entràrem pel Portal del Roser, obert a la 
muralla ciclòpia, datada 250 anys A.C., i accedírem a la plaça 
del Pallol on hi ha restes del fòrum provincial de l’època 
romana. Vàrem seguir pel medieval carrer de Cavallers, amb 
moltes cases senyorials del segle XVII, i pel carrer Major 
amuntamunt arribàrem al Pla de la Seu per entrar tot seguit a la 
Catedral per fer-hi una minuciosa visita de dues hores 
acompanyats d’un bon guia que ens explicà mil detalls del 
monumental temple i del seu magnífic claustre amb la 
curiositat del capitell que té esculpida una processó de rates 
enterrant un gat i aquest, que feia el mort, cruspint-se les rates 
desprevingudes. Aquest i molts altres aspectes arquitectònics i 
lala història de la catedral van fer que la visita resultés molt 
interessant, instructiva i seguida amb molta atenció per tots 
nosaltres.

En sortir de la catedral vàrem anar a el Pont d’Armentera per 
visitar la seva església parroquial on hi ha un preciós retaule 
barroc amb escenes de la vida de Santa Magdalena. El rector 
de la parròquia ens va fer veure molts detalls d’aquest retaule 
datat l’any 1702 i d’autor anònim però digne d’admiració per la 
pulcritud de la seva execució i la seva bellesa.

TTot plegat va fer que en aquesta sortida turística fruíssim de 
tres punts forts: la calçotada, la catedral de Tarragona i el 
retaule del Pont d’Armentera, cosa que confirma 
l’excel·lència organitzativa de les sortides turístiques i la 
importància cultural que tenen. Per això cada cop som més els 
turistes que ens incorporem a aquesta experiència.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
De la Bifurcació Ctra. C149 Pinell del Solsonès 
a Madrona  – 10,000 Km. – 2,33 h.
Diumenge 22 de gener de 2017

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui hem sortit de la ciutat de Barcelona dinou persones amb 
un autocar petit fins al municipi de Solsona o hem deixat nou 
no caminadors per anar a esmorzar, i després fins Pinell del 
Solsonès, on hem baixat nou caminadors. Allà ens hem 
assegut a esmorzar.

Després,Després, guiats per l’Enric Fiestas i el Xavier Gràcia, hem 
seguit el sender GR 3 per uns camps sembrats i masies 
disperses com Cal Vila, Ca l’Armengol i Cal Casals.
El camí, que s’ha convertit en el PR-1 o “Ruta de les 
Mentides”, hem trobat diversos elements curiosos com el 
Lledoner i la Fossa dels Casals, que és una cista neolítica de 
3.000 anys avanç de Crist.
PassatPassat Sant Tirs, hem seguit una pista pavimentada fins 
arribar a la casa de Ca l’Estany, creuant una riera i fent una 
pujadeta ens hem trobat al municipi de Madrona amb la seva 
creu de terme gòtica; les ruïnes de la primitiva església 
parroquial de Sant Pere, romànica, que tenia pintures al 
fresc; al costat hi havia un castell convertit actualment en 
pagesia. Una nova església parroquial de Sant Pere fou 
construïda al segle XVIII.construïda al segle XVIII.

Els nou no caminadors han anat a visitar el poble de Sant 
Climenç que té com a elements característics la plaça 
porticada, l’església i la font dedicada a Sant Climenç. També 
han vist la Vil·la-closa, antic recinte medieval fortificat (segles 
XII i XIII).

Hem anat a dinar al municipi de Vilanova de l’Aguda al 
restaurant “Can Valls”, un menú a base d’un primer i un segon 
i postres a escollir, acompanyat de vi, aigua, gasosa i cafè. 


