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Està clar que aquests propers mesos de març i abril seran els que suportaran el gruix de les obres de la Casa de la Sardana 
de Barcelona, aquesta nova seu de la nostra Agrupació que, si tot va bé, podrem inaugurar abans de l’estiu.

I les obres en un local social produeixen inexorablement una paràlisi en les activitats que s’hi desenvolupen, i més quan les 
reformes són integrals. Fixeu-vos sinó en l’embolic que cada any que el Barça passa a la final de Copa, produeixen les obres 
dels lavabos de l’Estadi Santiago Bernabeu!

EnEn el nostre cas, però, les coses no seran igual. Perquè les activitats que organitza l’Agrupació es podran seguir fent 
(ballades, concerts, turisme, senders, etc.) i, fins i tot les del dia a dia que requereixen del local (assajos de teatre i del grup 
Gatzara, audiovisuals del Memorial Jaume Serch, etc.) tampoc s’interrompran gràcies a l’acolliment dels espais veïns com 
ara el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, per exemple.

II penseu que en aquests mesos d’aparent aturada hem de dur a terme la jornada de participació més important pel soci d’una 
entitat: l’Assemblea. Serà, si res no canvia, el proper divendres dia 31 de març a la tarda-vespre. Guardeu-vos la data a 
l’agenda. No podeu faltar-hi. Ara més que mai.

Jesús Ventura i Barnet
President

OBRES

AGENDA ABRIL 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 2 - Cobla Ciutat de Cornellà
  • Diumenge 9 - Cobla Marinada (Diumenge de Rams)
  • Diumenge 16 - Cobla Principal del Llobregat 
       (Diumenge de Resurrecció) 
  • Dilluns 17 - Cobla Vila d’Olesa (Dilluns de Paqua)
  • Diumenge 23 - Cobla Mediterrània (Sant Jordi)
  • Diumenge 30 - Cobla Ciutat de Granollers
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 6 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
    La India 1979. Josep Muñoz
  • Dijous 20 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
  GR3. 2a part. Enric Caballé i Montserrat Martorell
Turisme Cultural
  Dissabte 8 - Tot el dia
  Museu Castell de Peralada
Anem de senderAnem de sender
  Diumenge 2 - Tot el dia
  GR3. Ponts - Claret de la Noguera  (9,410 km. - 2:24 h.)                                                    
  Sortida Pl. Catalunya 8:00h. i Diagonal 8:15h.

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)
Anem de sender
  Diumenge 12 - Tot el dia
  GR3. Can Formiguera - Ponts. (16 km. - 3:20 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:00h. i Diagonal 7:15h.
Turisme Cultural
    Dissabte 18 - Tot el dia
  Manresa Medieval. Carrer del Balç i La Seu
Amics dels Concerts
  Divendres 24 - 19:30 h.  
  Conservatori Municipal - Sala Eduard Toldrà
  Concert de Primavera
  Cobla d’alumnes del Conservatori. Cobla Lluïsos
Assemblea General Ordinària de socisAssemblea General Ordinària de socis
  Divendres 31 - 19:00 h. - Sala Calidoscopi 3 i 4
  C.C. Convent de Sant Agustí
  Entrada per la Plaça de l’Acadèmia
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Hola turistes, 

Després de la visita a Vilafranca, per visitar el Museu del Vi, ja ens preparem per anar a visitar la part Medieval de la ciutat de 
Manresa, anomenada carrer del Balç. També visitarem la basílica de la Seu. I tot ho farem acompanyats d’un experimentat guia. 
Després anirem a dinar a la masia Puigbó, a prop de Sallent. 
Tot això ho farem el dia 18 de març. L’hora de trobada serà com sempre a la plaça Catalunya a les 7:45h. per sortir a les 8 en punt.

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

Esperem a tothom per gaudir d’un agradable dia en bona companyia!Esperem a tothom per gaudir d’un agradable dia en bona companyia!

Propera Sortida: MANRESA

EL MUSEU DEL VI A VILAFRANCA
11 de febrer de 2017

Les sortides turístiques que fem mensualment tenen sempre 
un sentit cultural i de coneixement del país que ens porta a 
destinacions interessants relacionades amb el nostre objectiu. 
L’última d’aquestes sortides, efectuades l’11 de febrer, va ser a 
Vilafranca del Penedès per visitar el Vinseum, o museu del 
vi, que ens oferí un viatge a través de les històries del vi, 
retrobant les traces que ens ha deixat des dels orígens fins a 
l’actualitat,l’actualitat, des de la terra on arrela la vinya fins a l’explosió 
sensorial del tast.

Aquest museu, ubicat a l’antic Palau Reial, del segle XIII, és 
de visita obligada per entendre el Penedès, el treball del 
conreu de la vinya i l’elaboració del vi des de l’arribada de 
grecs, fenicis i romans. Va ser una visita molt instructiva i ben 
explicada per un molt entès guia. Va acabar amb un tast d’un 
dels vins de la comarca a la Taberna del Vinseum.

LL’estada a Vilafranca la vàrem aprofitar també per fer una 
volta pel mercat que fan cada dissabte i per admirar la façana 
neogòtica de la Basílica de Santa Maria, així com també el 
Palau Baltà, del 1308, i altres indrets de la ciutat.

El dinar el realitzàrem al restaurant Can Peraire, a l’Arboç, on 
ens oferiren un àpat verdaderament sensacional. L’esmorzar 
va ser al Celler d’Ordal com ho hem fet en altres ocasions. 

AixòAixò completà la diada que a més de ser turística i cultural 
també va ser gastronòmica i mol celebrada per tots.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
Etapa 13. De Madrona a Can Formiguera 
11,615 km. – 3,02 h.
Diumenge 19 de febrer de 2017

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui hem sortit de la ciutat de Barcelona vint-i-tres persones 
amb un autocar petit fins al llogaret de Madrona on han baixat 
tretze caminadors .

EnEn acabat d’esmorzar, hem començat a caminar a un quart 
d’onze per una pista asfaltada, tot desviant-nos caminant per 
una pista rodejada d’arbres que anava pujant gradualment.
SeguintSeguint caminant ens hem trobat amb Can Massés i hem fet 
una forta ascensió fins arribar a l’església de Santes Creus 
del Bordell, on ens hem assegut a descansar una mica i a 
recuperar forces menjant ganyips. Des de 780 metres d’alçada 
teníem unes bones vistes de la plana de la comarca del 
Solsonès, encara que i havia una mica de boira.

LaLa Júlia Gràcia avui ha fet de guia del grup acompanyada per 
en Josep Collado. Ella ens indicava el camí tot dient: Senyal! 
Senyal! Llavors ja sabíem que anàvem bé per el sender.
Tot seguit hem anat descendint fins a passar pel costat de La 
Creu dels Lladres. 

SeguintSeguint el camí del tram final, ens hem trobat amb la masia de 
Can Formiguera, i en aquell precís moment ha arribat l’autocar 
amb els nostres altres companys, que ens venia a recollir.

ElsEls deu no caminadors han anat a esmorzar i a visitar el 
municipi d’Oliana que es troba ubicat a la comarca de l’Alt 
Urgell. Allà han visitat l’església parroquial de Sant Andreu, 
seguint pel Carrer Major fins a la Plaça del Lledoner, on han 
pogut gaudir d’una fantàstica vista de la plana de l’Urgell. Al 
final han acabat la visita a la Font de la Vila, que té quatre 
brocs amb forma de cares humanes des d’on surt aigua.
HemHem anat a dinar al municipi de Vilanova de l’Aguda al Bar 
Restaurant “Can Valls”, un menú a base d’un primer i un 
segon i postres a escollir acompanyat de vi, aigua, gasosa i 
cafè. 


