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EN 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 MAIG 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 7 - Cobla Sabadell (Cloenda Sardatic)
  • Diumenge 14 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 21 - Bellpuig Cobla
    • Diumenge 28 - Cobla Ciutat de Cornellà

20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 4 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí
  Menorca. Neus i Pilar Cabrerizo
  • Dijous 18 - 19:45 h.
  Sala Calidoscopi 1. - C.C. Convent de Sant Agustí 
    Trepitjant Camins de Muntanya. 
  Francesc Comas - M. Àngels Pascual
Anem de sender
  Diumenge 14 - Tot el dia. Atenció: canvis!
  GR3. Claret de la Noguera - Agramunt (13,150 km. - 3:30 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:30h. i Diagonal 7:45h.
Turisme Cultural
    • 3, 4, 5, 6 i 7 de maig - Tots els dies
  Terres de l’Ebre
  • Dissabte 27 - Tot el dia
  El Gironès. Visites guiades per diferents municipis
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Hola turistes,

Després de la nostra visita al Bages per admirar el carrer del Balç, situat a la part més antiga de la vella Manresa, i la seva magnífica 
catedral, anomenada La Seu, ens disposem a canviar de comarca per anar fins el Gironès. Concretament anirem al Castell de Peralada, 
on ens espera un guia, amb el que visitarem el recinte dedicat a un museu del vi. Tot seguit visitarem el recinte dedicat a un museu del 
vidre, la magnífica biblioteca i l’església del Castell. El dinar serà al Grill del Celler, al mateix Castell. Però primer farem una parada per 
esmorzar a Tordera, al restaurant Can Pujol.

TTot això ho farem el dia 8 d’abril. Com sempre l’hora de trobada serà a les 7:45h, per intentar sortir puntualment a les 8h, com sempre de 
la plaça Catalunya. Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa, als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408.

Us esperem a tots per passar un agradable dia. També us volem comunicar que gràcies a l’interès de la gent, la sortida a les terres de 
l’Ebre ja està tancada.

Propera Sortida: MUSEU CASTELL DE PERALADA

MANRESA MEDIEVAL
18 de març de 2017

La sortida turística del passat 18 de març va ser un èxit total tan 
pel nombre d’assistents com per la importància històrica i artística 
dels llocs visitats. 

VVam anar a Manresa per conèixer el seu passat medieval i la seva 
Seu. Amb la sort que ens ho va anar explicant una guia molt 
documentada del Centre d’Interpretació del carrer del Balç. 
Aquest carrer conserva encara l’essència d’un carrer medieval i és 
un bon exemple de l’urbanisme del segle XIV.
DeDe traçat estret i sinuós, el seguírem per comprovar com s’adapta 
al perfil d’una balcera o cingle amb diferents nivells esglaonats i 
recorre sota els porxos que hi ha entre casa i casa per tal 
d’aprofitar l’escàs espai que hi havia dins la ciutat murallada.

DesprésDesprés entràrem al Centre d’Interpretació emplaçat a la planta 
baixa i al celler, que són les restes que queden d’un antic casal 
noble, i allí vàrem veure un muntatge de diversos audiovisuals que 
ens van informar del valor d’un conjunt patrimonial únic i ens va 
permetre descobrir com era la Manresa medieval i la influència del 
rei Pere III el Cerimoniós en el seu desenvolupament.

EnEn sortir d’aquest Centre d’Interpretació ens conduïren a la Seu 
on l’esplendor del gòtic català ens va corprendre. És un espai 
majestuós d’una sola nau d’extraordinària amplada. Allí, a més 
d’encantar-nos amb la seva concepció arquitectònica, vàrem tenir 
ocasió d’admirar algunes obres d’art que conserva a l’interior, tal 
com el retaule del Sant Esperit i la cripta, un espai barroc del 
segle XVI.

AquestesAquestes activitats culturals van ser complementades per les 
gastronòmiques consistent en esmorzar al restaurant Bonaplata, 
allotjat a una antiga masia a Sant Joan de Vilatorrada, i un bon 
dinar al restaurant Masia Puigbó, també establert a una masia 
amb vestigis del segle XV a Sallent.

AquestaAquesta és la ressenya de la sortida dels Turistes de l’Agrupació a 
Manresa. Ara esperem amb ànsia la propera sortida que no ens la 
podem deixar perdre ja que anirem a l’Alt Empordà per visitar el 
Castell de Peralada i el seu interessant contingut museístic.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
Etapa 14. De Can Formiguera a Pons 
16,125 km. – 4,08 h.
Diumenge 12 de març de 2017

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui hem sortit de la ciutat de Barcelona vint-i-una persones en un 
autocar fins a Can Formiguera (el Solsonès) on han baixat set 
caminadors. Allà ens hem parat a esmorzar i caminant a dos 
kilòmetres ens hem trobat amb l’ermita de Sant Miquel de 
Valldàries.
SeguintSeguint un corriolet que feia una forta baixada, hem arribat fins a 
una pista pavimentada que ens ha dut fins al poble de Vilanova de 
l’Aguda. Després hem caminat per una pista que es desviava per 
un camí no descrit en la descripció que ens ha dut a una altra pista 
on hem passat pel costat de la Creu de la Samarra. Seguint la 
pista hem passat per les granges de Ramón Armengol, fins que 
a l’esquerra a un nivell més alt, es veu l’aqüeducte de Valldans. 
SeguintSeguint una pista que puja gradualment hem arribat fins al cim on 
ens hem trobat amb la col·legiata i el castell de Sant Pere de 
Pons. Aixecada durant l’any 1143 com a monestir benedictí, l’any 
1169 s’instituí una canònica augustiana que fou donada al bisbe 
d’Urgell. Es convertí en un petit priorat que entrà en decadència a 
mitjans segle XIV. Queda en peus l’església, un edifici romànic 
d’una nau i tres absis de disposició trilobulada o fent creuer amb un 
cimbori sobre el qual s’aixecava el campanacimbori sobre el qual s’aixecava el campanar.

Els set caminadors hem arribat al municipi de Pons situat a la 
comarca de la Noguera on ens esperava l’autocar.
Els catorze no caminadors han anat a esmorzar al Bar Restaurant 
“Can Valls” i després han anat a fer una visita guiada el monestir 
de Santa María de Gualter (segle XII) i d’estil romànic i ogival, 
destruït el 1938 per una bomba durant la Guerra Civil. Després han 
anat a visitar el pantà de Rialp.

HemHem anat a dinar al Bar Restaurant “Can Valls”, situat al municipi 
de Vilanova de l’Aguda. De postres hem menjat un pastís de 
xocolata acompanyat amb cava per celebrar el norantè aniversari 
de l’Encarna Sahún.


