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URNES

Aquesta editorial es podia haver titulat herois i l’hauria dedicat 
a tots aquells que van fer possible, amb discreció, amb 
implicació, amb astúcia, amb intel·ligència i amb valentia que 
l’1 d’octubre un poble pogués exercir un dels drets més bàsics 
per fer creïble i respectable una democràcia: votar.

AquestaAquesta editorial es podia haver titulat ferits i l’hauria dedicat 
a tots aquells que van patir l’atac indiscriminat, gratuït i 
salvatge d’una banda d’energúmens que es fan anomenar 
policia nacional i guàrdia civil i que en lloc de defensar les 
llibertats defensen els interessos d’uns polítics corruptes i d’un 
estat patètic i caduc que es refugia en una constitució en la 
que no hi tenen cabuda alguns dels drets humans més 
fonamentals.fonamentals.

Aquesta editorial es podia haver titulat patriotes i l’hauria 
dedicat als homes i dones que exercint la política estan 
disposats a sacrificar tot el seu patrimoni per defensar amb 
arguments democràtics unes idees prohibides per unes 
ideologies hereves de la dictadura més severa i menys 
castigada i explicada de tota la història de l’Europa moderna. 

Aquesta editorial es podia haver titulat miserables i l’hauria 
dedicat a tots aquells polítics que són capaços de dir que no 
ha passat quelcom que ha vist el món sencer, que són 
capaços d’amenaçar de mort a qui no pensa com ells, que són 
capaços de lloar i enaltir la feina d’una colla de tarats armats 
que ataquen indiscriminadament a ancians i joves en nom de 
la unitat imposada d’una pàtria que ja es va trencar fa moltes 
generacions.generacions.

Aquesta editorial es podia haver titulat titella i l’hauria dedicat 
al darrer dels Borbons coronats, un personatge fosc i imprecís 
que es dedica a ignorar aquells súbdits que l’incomoden, el 
més nou d’una família de comediants ineptes que sempre han 
interpretat el paper més còmode i menys compromès i que, 
com veritables rèmores, han nedat sempre posant per davant 
la seva ociosa i innecessària supervivència. 

PeròPerò al final l’he titulada URNES, i la dedico als responsables 
del fracàs policial més estrepitós que mai ningú hagués pogut 
imaginar, als ineptes cabdills d’un servei d’espionatge que no 
ha estat capaç de localitzar ni una sola de les urnes que es 
van fer servir per votar aquest passat 1 d’octubre; als polítics 
que han fet un ridícul descomunal afirmant que mai es faria el 
que sí que es va fer, i que no van poder evitar que la societat 
civilcivil d’un poble sencer, unit per una fita comú, els fes sortir els 
colors a la cara.

Perquè la cara de vergonya no els caurà. De vergonya no 
n’han tingut mai. De fet no es mereixen que els dediqui res de 
res. 

Jesús Ventura i Barnet
President

AGENDA NOVEMBRE 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Dimecres 1 - Cobla Ciutat de Cornellà (Tots Sants)
  • Diumenge 5 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 12 - Cobla Mediterrània 

Pregó de Festes del 95èPregó de Festes del 95è Aniversari
       Dimeces 8 - 19:30 h. Local social
   Recordant Josep M. Bernat (en el 25è aniversari 
   de la seva mort).  
   A càrrec de Josep Maria Serracant   
21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
    • Dijous 9 - 19:45 h. - Local social  
  Portugal 2003. Joaquim Ferrandiz - Pilar Umbón
  • Dijous 23 - 19:45 h. - Local social  
  GR3 3a Part. Enric Caballé - Montserrat Martorell

Amics dels Concerts
  • Divendres 10 - 19:30 h.
  Conservatori Municipal de Música de Barcelona
    Concert de Tardor. Cobla Bohèmia. 
  Presentació del CD GASP3
  •  Dissabte 25 - 18h 
  Teatre de Sarrià
  Retalls de Cobla, homenatge a J.M.Bernat
  Cobles Reus Jove i Berga Jove
XVIII Festa Endavant: "Penedès: Cava i Xocolata"
    Diumenge 12 - Tot el dia. 
  7.45h. Plaça Catalunya i 8.00h. Diagonal
Grup de Teatre Eduard Costa
  Divendres 17 a les 20h i dissabte 18 a les 18:30h
  Local social. Representació teatral i actuació del 
    Grup d’Expressió Vocal Gatzara
Turisme Cultural
    Dissabte 18 - Tot el dia
  Muntanya de la sal a Cardona

Dinar de Germanor del 95è Aniversari
  Diumenge 19 - 14 h. Hotel H10 Marina
  Preu: 50€. Inscripcions a secretaria

Dramaturgs Catalans
  Divendres 24 - 19:30 h. Local social
    L’hereu i la forastera, de Josep M. de Sagarra 

Turisme Cultural
  Dijous 30 - 19h. Local social 
  Projecció de l’audiovisual de les sortides
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PROPERA SORTIDA: 
MUNTANYA DE SAL DE CARDONA

Hola turistes, 

Després de la nostra plàcida i tranquil·la visita a Conesa, 
Conca de Barberà, aquesta vegada anirem cap a terres del 
Bages, concretament visitarem “La muntanya o mines de 
sal” a Cardona, al Bages.

AixòAixò serà el dia 18 de novembre. L’hora de trobada serà les 
7:45h. del matí, per sortir a les 8h. puntualment. El lloc, com 
sempre, serà la plaça Catalunya. Farem una parada per 
esmorzar a Sant Joan de Vilatorrada, al restaurant 
Bonaplata, ja conegut de tots per esmorzar altres vegades. 
El dinar serà al restaurant “La Cabana d’en Geli” al 
Solsonès. 

PerPer inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa, als 
telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. 
TTambé volem seguir recordant que el dia 30 de novembre 
(dijous) farem l’audiovisual de turisme, recull de totes les 
sortides. El lloc serà al local social, carrer Pou de la Figuera. 
L’hora, les set de la tarda. Després farem una mica de 
pica-pica. Us convidem a gaudir d’una bona estona! 

AGENDA DESEMBRE 2017

Anem de sender
  • Diumenge 3 - Tot el dia
  GR3. Agramunt - Santa Maria Montmagastrell
  (12,225 km. - 3:05 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:45h. i Diagonal 8:00h.
    • Dissabte 16 - Tot el dia
  Portar el pessebre al Cim Santa Bàrbara a Horta 
  de Sant Joan

21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  Dijous 14 - 19:45 h. - Local social  
  Turquistan i Sudan. Julià Saez (CEC)
 
TTurisme Cultural
  Dissabte 16 - Tot el dia
  Sortida nadalenca: Moià i casa de Rafael Casanova

Socis que enguany compleixen 50 anys a l’Agrupació: 

M. Neus Andreu i Soler
Enric Caballé i Sanchís
Antoni Gaspà i Grange
Anna M. Petit i Laquidain
Jaume Prunes i Garcia

CONESA, 
UN POBLE NASCUT EL SEGLE XI
21 d’octubre de 2017

              LOTERIA
Aquest any no comprarem la Loteria Nacional, i 
ens tornem a passar a la Loteria de Catalunya. 
Però tampoc jugarem a La Grossa. Enguany 
provarem un nou sorteig: la Lotto 6/49.

Durant la primera setmana de novembre ja Durant la primera setmana de novembre ja 
tindrem els talonaris preparats perquè els vingueu 

a buscar. A jugar!


