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Ja tenim data! Inaugurem la Casa de la Sardana

El proper 16 de juny és el dia. Inaugurarem la Casa de la Sardana, una nova seu social en que hi posem tota la nostra il·lusió 
pel futur. 

Conjuntament amb la Confederació Sardanista de Catalunya, iniciem aquest nou projecte, satisfets de poder acollir a altres 
entitats sardanistes barcelonines, federacions, entitats d’abast nacional i altres entitats d’àmbit cultural divers que també ens 
han volgut acompanyar. 

Farem una inauguració austera (com marquen aquests temps), però lluïda (no hi faltaran les galetes i el cava). I amb música 
en directe ja que hi haurà una ballada als jardins del Forat de la Vergonya amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

ComptaremComptarem amb la presència d’autoritats i, no cal dir-ho, que voldríem comptar també amb la vostra assistència. Anoteu bé: 
divendres 16 de juny a les set de la tarda. Us hi esperem!

Jesús Ventura i Barnet
President

A càrrec del Grup de Teatre Eduard Costa i amb la 
col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. 

ATENCIÓ!
El Sender Platja a Empúries previst pel juny ha canviat de data. 

Es farà el diumenge 16 de juliol.

AGENDA JUNY 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 4 - Cobla Mediterrània
  • Dilluns 5 - Cobla Lluïsos (Dilluns de la 2a. Pasqua)
  • Diumenge 11 - Cobla Jovenívola de Sabadell 
    • Dissabte 24 - Cobla St. Jordi-Ciutat de Barcelona 
           (Sant Joan)
  • Diumenge 25 - Cobla Marinada
Dia de l’Associacionisme Cultural 
  Diumenge 4 - 12:15 h. - Pla de la Catedral
  Sardana i Poesia. Grup de Teatre Eduard Costa
Inauguració Casa de la Sardana
    Divendres 16 - 19:00h. - Local social
  Visita guiada i audició de sardanes amb la cobla St. 
  Jordi – Ciutat de Barcelona
Grup de Muntanya
  Dissabte 17 - 18:30h. - Sala Noble 
  Convent Sant Agustí (entrada pel c. Comerç 36)
  Assemblea General del Grup de Muntanya
Dia Universal de la SardanaDia Universal de la Sardana
  Diumenge 18 - 11h. - Pla de la Catedral
      Ballada doble amb les cobles St.Jordi-Ciutat de 
    Barcelona i la Principal de Terrassa  
Turisme Cultural
  21, 22, 23, 24 i 25 - Tots els dies
    Sant Joan a la Vall de Boí. Baixada de les falles

AGENDA JULIOL 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 2 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 9 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 16 - Cobla Mediterrània
    • Diumenge 23 - Cobla Jovenívola de Sabadell
  • Diumenge 30 - Cobla Principal d’Amsterdam
Anem de sender
  Diumenge 16 - Tot el dia
  Sender Platja a Empúries - L'Escala                                                   
  Sortida Pl. Catalunya 7:30h. i Fabra i Puig 7:45h.
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Hola turistes,

Com ja sabeu, enguany la revetlla de Sant Joan anirem a passar-la a La Vall de Boí. La sortida serà del dia 21 fins el dia 25 de juny. 
Gràcies a l’interès de la gent, la sortida ja està completa i tancada. Per més informació, truqueu a M. Rosa, als telèfons 93 219 59 64 / 
629 217 408. 

Propera Sortida: SANT JOAN A LA VALL DE BOÍ

TERRES DE L’EBRE
Del 3 al 7 de maig de 2017

La ja tradicional estada a les Terres de l’Ebre la realitzàrem els  
turistes de l’Agrupació del 3 al 7 de maig. Cinc dies màgics que 
ens van permetre conèixer nous indrets del Montsià, del Baix Ebre 
i fins i tot del Baix Maestrat al País Valencià.      
EnsEns allotjàrem, igual que els tres últims anys, a l’hotel La Venta de 
la Punta, a la població de Santa Bàrbara, i des d’allí diàriament 
iniciàrem els recorreguts previstos per l’Estanis, el nostre guia i 
gran coneixedor d’aquestes terres que ens acompanyà i ens donà 
molta informació de cada visita realitzada.       
EnEn primer lloc anàrem a Freginals on, de la mà del seu alcalde, 
descobrírem el poble en la seva essència amb una agradable 
passejada pels seus carrers i visita a l’ajuntament, un històric 
edifici refet el 1728, i a l’església de Sant Bartomeu. 

LL’endemà anàrem al pantà d’Ulldecona, al terme de la Pobla de 
Benifassà (Baix Maestrat), arribant-nos al poblet de Bellestar de 
la Tinença i visitant el Reial Convent de Santa Maria de 
Benifassà, antiga abadia cistercenca del 1233. En aquest indret 
vàrem dinar al restaurant Molí d’Abad, en un ambient rústic molt 
ben conservat i d’agradable estada i manduca. 

AltresAltres llocs visitats van ser la Torre de la Carrova, prop 
d’Amposta, majestuosa torre ja esmentada el 1313 i aixecada per 
defensar la via fluvial de l’Ebre; l’illa de Gràcia a l’Ebre, 
recorreguent-la amb l’autocar per estrets camins entre tarongers i 
mandariners amb la companyia d’un pagès que ens explicà les 
poc rendibles collites actuals així com els diferents propietaris de 
les terres.

També ens arribàrem als Ullals d’En Baltasar, curioses surgències naturals d’aigua en grans forats rodons al terra. A Amposta visitàrem 
el Museu de les Terres de l’Ebre i prop d’Alfara de Carles, ens endinsàrem a una piscifactoria de truites, administrada per l’ens Aigua 
Natura dels Ports amb l’objectiu de donar a conèixer l’aqüicultura sostenible i la pesca responsable.

A Santa Bàrbara assistírem a una representació teatral per commemorar la institució de municipi propi i independent. Hi participà un 
nombrós elenc d’actors i també un grup de dansa popular que ens oferí uns quants balls típics del poble i una jota espectacular.

II com cada any pujàrem al massís del Port per fer un bon dinar al Mas del Lino. Va ser servit pel restaurant Calau, dels Reguers, i consistí 
en un bon àpat de cuina casolana molt ben preparada i abundant. L’ambient típic del menjador i el paisatge d’aquets indret va fer que tots 
sentíssim una agradable sensació de benestar, tranquil·litat i eufòria. Allí ens va visitar una magnífica cabra salvatge que estigué una bona 
estona prop de nosaltres i es deixà retratar ben cofoia.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
Etapa 16. De Claret de la Noguera a Agramunt  
13,150 Km. – 3,30 h.
Diumenge 14 de maig de 2017

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui hem sortit de la ciutat de Barcelona vint-i-dues persones amb 
un autocar que ens ha dut fins el llogaret abandonat de Claret de 
la Noguera on han baixat els tretze caminadors.

AllàAllà ens hem assegut a esmorzar. Hem caminat per una pista on a 
cada costat hi ha uns amplíssims camps de blat i masies disperses 
com el Masvell o Mas de Palau.

Continuant per una bifurcació, ens ha dut a una pista fins la 
carretera LV-3023 i hem arribat a l’ermita de Sant Roc (segle XV), 
on ens hem assegut una mica a l’ombra a descansar i menjar 
ganyips.

DesprésDesprés hem entrat al municipi de la Donzell d’Urgell, on destaca 
l’església de Sant Pere (segle XVII) d’estil barroc.
Hem seguit una altra pista pavimentada rodejada de camps de 
conreu fins arribar al Canal d’Urgell, que ens ha conduit ja a 
l’entrada del municipi d’Agramunt.

ElsEls nou no caminadors han anat a esmorzar a Pons i després han 
agafat l’autocar per anar a visitar Agramunt. Han visitat l’església 
de Santa Maria, romànica del segle XIII, la Plaça del Mercadal i les 
cases porxades del municipi. 

Hem dinat al Casal Agramuntí un pica-pica, una fideuà i una 
graellada, acompanyant les postres amb un pastís i cava per 
celebrar el cinquanta aniversari de l’Enric Caballé.


