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JA TORNEM A TENIR CASA

La Casa de la Sardana de Barcelona ja és una realitat. El passat dia 16 de juny es va inaugurar aquest nou equipament que 
esdevindrà la seu de la nostra entitat i a la vegada acollirà a altres entitats, tant locals com d’abast nacional.

Un dels drets fonamentals de l’ésser humà és el de tenir un lloc on viure dignament. I crec que les entitats que es dediquen 
a promoure l’associacionisme i la cultura popular d’un poble, que no és altra cosa que la seva essència, el seu tarannà, la 
seva personalitat, bé es mereixen també un espai on viure i on poder desenvolupar les seves activitats.

PeròPerò la CASA DE LA SARDANA ens dona no solament la possibilitat de viure sinó també la de conviure, la de compartir 
inquietuds, projectes i anhels amb altres entitats i col·lectius que fan el nostre mateix camí. I per mi, això és el més important 
de tot. I ho podríem assaonar amb tòpics com “la unió fa la força”, etc.

Junts anirem més llunJunts anirem més lluny. Ja hi podeu pujar de peus. I el que no ho vulgui veure o s’encegui en les nicieses i els petits detalls, 
s’equivoca. La nostra és la CASA DE LA SARDANA. I la sardana uneix sense discriminació de cap mena. I quan un entra a 
la rotllana passa a formar part d’un conjunt de persones amb el mateix objectiu. I s’esforça a no perdre el compàs i a anar 
tots a l’hora.

Doncs això. 
Jesús Ventura i Barnet

President

AGENDA SETEMBRE 2017

Ballades de sardanes  
  • Diumenge 24 - 18:15h. 
    Cobla La Principal de  Terrassa 
    (Festes de la Mercè - Plaça de la Mercè)
  • Dilluns 25 - 18:00 h. - Cobla Marinada
     (Festes de la Mercè - Plaça Sant Jaume)

Turisme Cultural
  Dissabte 16 - Tot el dia
  Destí pendent de confirmar

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.

VACANCES D’ESTIU
L’Agrupació tancarà per vacances de l’1 al 31 d’agost.

NOTA INFORMATIVA
DurantDurant el mes de juliol acabarem de fer el trasllat del 
material de secretaria, i ja ens podreu trobar a la Casa de 
la Sardana. Durant aquests mesos, i com a màxim al 
setembre, les seccions també s’hauran acabat de 
traslladar. I confiem que al mes d’octubre la resta 
d’entitats ja s’hagin instal·lat i estigui tot en ple 
funcionament. 
MoltesMoltes gràcies per la paciència que heu tingut durant 
aquests mesos.

Com sempre, en dissabte. 
Si per qualsevol motiu haguéssim de canviar alguna data, 
sereu avisats oportunament, i amb temps. Que tingueu un 
bon estiu!

Abril. Dia 14
Maig. Dies 2, 3, 4, 5 i 6
Maig. Dia 26
Juny. Dies 21, 22, 23, 24 i 25

2018
Gener. Dia 20
Febrer. Dia 17
Març. Dia 17

Setembre. Dia 16
Octubre. Dia 21
Novembre. Dia 18
Desembre. Dia 16

Hola turistes,

Després dels dies de descans per Sant Joan, perquè us aneu  
reservant dates, aquí teniu una avançada. En la propera 
circular  rebreu tota la informació dels llocs a on anirem de 
visita.

Properes Sortides
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TERRES GIRONINES
27 de maig de 2017

Sant Martí Vell

Sant Martí Vell, el Santuari dels Àngels i Madremanya van ser 
els indrets visitats el dia 27 de maig pels turistes de l’Agrupació. 

SantSant Martí Vell és una joia de poblet que encara conserva 
l’aspecte medieval del seu origen, amb cases ben antigues, 
racons meravellosos i carrerons estrets i costeruts. La seva 
església té vestigis del segle IX i fou reconstruïda el segle XVI. 
Vàrem ser atesos per l’alcaldessa que ens explicà coses molt 
interesants del poble.

DesprésDesprés anàrem al santuari de la Mare de Déu dels Àngels, dalt 
d’un turó amb molt bones vistes. Allí hi dinàrem al restaurant que 
hi ha.

A la tarda visitàrem Madremanya, un altre interessant poble que 
conserva part de les seves antigues muralles i una bonica església 
romànica que aplega al seu voltant vetustes cases en carrers 
estrets i sinuosos.

AquestaAquesta fou una sortida plena d’incidències que suportarem amb 
comprensió i molta paciència. Sort que en arribar a casa 
poguérem veure amb tranquil·litat com el Barça es proclamava 
campió de la copa.

LA VALL DE BOÍ
21, 22, 23, 24 i 25 de juny de 2017

L'any 2000 la Unesco va declarar Patrimoni de la Humanitat el 
romànic de la Vall de Boí, un conjunt d’esglésies i ermites 
ubicades en un paisatge d’excepcional bellesa. Per admirar 
aquest valuós patrimoni el Grup de Turistes de l'Agrupació 
organitzà la tradicional sortida de Sant Joan fent una estada de 
cinc dies a aquesta vall. Així el 21 de juny, trenta-dos turistes van 
emprendre l'anada a la Vall de Boí fent estada a l'hotel L'Aüt, a 
ErillErill la Vall, i a pocs metres del vell campanar de l'església de 
Santa Eulàlia. Des d'allí diàriament vam fer sortides per visitar 
l'església de Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Sant 
Climent de Taüll, la més icònica, indubtablement, Santa Maria 
també a Taüll i, evidentment, Santa Eulàlia d'Erill la Vall. Un 
excel·lent guia ens acompanyà a aquestes visites i ens donà 
moltíssima informació, cosa que va fer encara més interessant la 
contemplació de la bellesa i singularitat de cadascuna d'elles.contemplació de la bellesa i singularitat de cadascuna d'elles.

També anàrem a la Vall d'Isàvena a la Ribagorça aragonesa, per 
visitar la catedral de Roda d’Isàvena refeta el segle XI després 
que els musulmans destruïssin la primitiva catedral del segle IX. 
L’actual catedral, consagrada el 1020, és un autèntic tresor del 
romànic d'incalculable valor amb un claustre preciós del segle XII 
amb la particularitat que en els àbacs a l'interior dels arcs hi ha 
esculpides multitud d’inscripcions funeràries, un cas únic el nostre 
país.país. A la cripta hi ha el sarcòfag dels Sant Ramon que fou bisbe 
d'aquesta catedral i que morí el 1126. La visita va ser 
acompanyada per una guia que ens va fer veure molts detalls el 
tresor de la catedral. Actualment algunes de les seves 
dependències han sigut reconvertides en la “Hospedería de Roda 
de Isábena”, i l'antic refectori és ara un sumptuós menjador on hi 
van fer un bon dinar. De retorn a l'hotel vàrem fer parada al Pont 
dede Suert per donar una volteta pel poble. Després de sopar, com 
que era la vigília de Sant Joan, i a Boí fan la baixada de les falles, 
anàrem a un mirador des d'on vam veure la corrua de fallaires 
zigzaguejant muntanya avall fins el poble, un espectacle 
sorprenent. Un cop acabada la davallada a les falles vam celebrar 
a l'hotel la revetlla amb una bona coca i xampany.

El dia de Sant Joan ens endinsàrem amb taxis al Parc Nacional 
d'Aigüestortes per la vall de Sant Nicolau fins el planell 
d'Aigüestortes, a 1.800 m. d'altura, i vam poder fer una bona 
passejada gaudint de l'espectacle de l'aigua del riu Sant Nicolau i 
també, des d'un mirador cap a l'oest, el panorama de la Vall amb 
l'estany de Llebreta als peus i el pic l'Aüt (2.119 m.) al fons. A la 
tarda l’aprofitarem per fer una tranquil·la passejada pels jardins del 
Balneari de Caldes de BoíBalneari de Caldes de Boí.

El diumenge, dia 25, emprenguérem la tornada cap a Barcelona, 
però encara vam aprofitar el matí per fer l'última visita del romànic. 
En passar per Sopeira hi vam fer parada per conèixer 
l’impressionant monestir benedictí del segle XII de Santa Maria 
d’Alaó. Els seus orígens són visigots, però el 1006 els musulmans 
el van arrasar i es va haver de fer de nou i consagrar el 1123. Amb 
el temps sols queda la sensacional església, del claustre i altres 
dependènciesdependències sols se’n poden veure vestigis. Una guia ens 
explicà la seva història.

En total van ser cinc dies meravellosos que sempre recordarem. A 
l'hotel hi vàrem estar molt còmodes, amb un tracte de ben agrair, 
una cuina molt ben feta i una estada recomanable. El viatge va ser 
perfecte, amb parada per esmorzar al restaurant Xopluc de 
Boldú el dia de pujada i dinars a Roda d’Isàvena, i als restaurants 
La Rutlla de Barruera i Can Pere de Benavarri el dia de tornada. 

TTots hem quedat molt satisfets d'aquesta sortida, de la 
programació de visites, de la bona elecció de l'hotel i restaurants i, 
no cal dir-ho, del coneixement que hem tingut del ric patrimoni de 
la Vall de Boí.

Santa Maria d’Alaó

Erill la Vall


