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EFEMÈRIDES

Una de les darreres coses que va poder fer l’any passat el govern català abans de patir el cop d’estat per part de 
la nació espanyola va ser aprovar les personalitats i esdeveniments que es commemoraran a Catalunya l'any 
2018.

SiSi particularment n’hagués de destacar alguns em quedaria amb el 150è aniversari del naixement de Pompeu 
Fabra i del d’Aureli Capmany, noms que no necessiten cap presentació. Tot i que hi ha una gran quantitat de 
noms igualment il·lustres que seran també honorats en aquest 2018 aprofitant l’avinentesa de la coincidència 
d’anys rodons amb el seu naixement o la seva mort: com ara l'abat Escarré, el cardenal Vidal i Barraquer, 
Joanot Martorell, Montserrat Abelló, Raimon Panikkar i Carles Fages de Climent, entre d’altres.

TTambé serà aquest 2018 l’any Ricard Viladesau ja que s’escau el centenari del naixement del que Pau Casals 
va batejar com el “Príncep de la tenora”. I en el camp de la cobla podríem destacar també d’altres músics 
destacats dels que es commemoren efemèrides: Josep Coll, Pere Rigau, etc. La llàstima és que passarà aquest 
any i potser ja no se’n recordarà ningú durant molt temps. 

És per això que els socis de l’Agrupació ens hem de començar a preocupar per el nostre gran aniversari: el 
CENTENARI, un centenari que s’ha de recordar durant molts anys. Sembla que no però ja el tenim a tocar. I si 
l’hem de celebrar no ens hi posarem per poc. 

FemFem aquí la primera crida: si voleu formar part de l’organització de la nostra efemèride feu-nos-ho saber. Ho hem 
de fer entre tots.

Jesús Ventura i Barnet
President

PROPERA SORTIDA: GERRI DE LA SAL

Hola turistes, 

Ja després de la visita al Museu de l’Alabastre al Sarral, i la calçotada  a Mas del Plata, ja tenim apunt la 
propera sortida del mes de febrer. Anirem cap a terres del Pallars Jussà. 
Primer esmorzarem a Boldú, al restaurant Xopluc, ja conegut per tothom, per tant, ja sabeu que no cal que us 
porteu l’esmorzar. Després una guia ens espera al bonic poble de Peramea. En acabar la visita, anirem fins a 
Baró a dinar al restaurant  L’Era del Farré.
UnUn cop finalitzat el dinar, ens espera una altre guia per anar fins a Gerri de la Sal, per visitat el monestir de Santa 
Maria de Gerri de la Sal.

Tot això ho farem el dia 17 de febrer, i degut a la distancia (245 km.) haurem de sortir una mica més aviat, 
concretament a les 7:30h, com sempre, de la Plaça Catalunya. Això sí, preguem puntualitat.

Com ja sabeu no cal portar esmorzar, ja que està inclòs en el preu de la sortida.

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa, als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Esperem que no us 
espanteu per l’horari i ús animeu a venir.
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AGENDA MARÇ 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 4 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 11 - Cobla Ciutat de Cornellà 
  (Marató de Barcelona)
    • Diumenge 18 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 25 - Cobla Ciutat de Girona   
  (Diumenge de Rams)

21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 8 - 19:45 h. - Local social  
  “Trepitjant Camins de Muntanya”. 
  Francesc Comas i M. Àngels Pascual
    • Dijous 22 - 19:45 h. - Local social  
  “Diversitat a la Uniformitat”.
   Francesc Miralles (UEC Sants)

Amics dels Concerts
  • Divendres 9 - 19:30 h. Auditori Sant Martí
  Concert de Primavera 
  Cobla d’alumnes del Conservatori i Cobla 
    Mediterrània
Anem de sender
  • Diumenge 11 - Tot el dia
  Ruta: Collsuspina - Torrent Mal - Coves del Toll -  
  Collsuspina (8.5 km. 3 hores.) Sortida a les 8h.
  Visitarem les coves del Toll. Cotxes particulars.
Turisme Cultural
    • Dissabte 17 - Tot el dia
  Segrià. Torres de Segre

LA CALÇOTADA
20 de gener de 2018

Aquest àpat tant tradicional de l’Alt Camp i que s’ha 
popularitzar arreu de Catalunya és també objectiu, des de 
fa bastants anys, dels turistes de l’Agrupació i, seguint el 
costum, el passat dia 20 de gener vàrem anar al restaurant 
Mas del Plata, a la urbanització del mateix nom, prop de 
Pont d’Armentera, per entaular-nos i fer l’anual calçotada 
que va ser tot un èxit tant per la qualitat i quantitat de calçots 
menjatsmenjats com per la graellada de carn. Un dinar molt complet 
que va ser del gust de tots i que desitgem poder realitzar 
durant molts anys, tal com vàrem expressar en el brindis 
amb xampany.

El matí el vàrem aprofitar per anar a Sarral (Conca de 
Barberà) per visitar el Museu de l’Alabastre, una 
interessant exposició del treball d’aquets material que 
explica l’antiga artesania serralenca amb l’alabastre i les 
tècniques més modernes per crear extraordinàries obres 
d’art, tot propiciat pels importants jaciments d’alabastre que 
hi ha al municipi de Serral. Va ser una molt bona visita 
comentada amb detall pel director del museu.comentada amb detall pel director del museu.

A Sarral vàrem coincidir amb la celebració de la festa dels 
Quintos que encara que no existeix el servei militar 
obligatori, continuen realitzant recordant la despedida que 
cada any feien als nois mobilitzats. Va ser una acolorida 
corrua de carruatges ornamentats i jovent disfressat que 
alegrement celebrava aquesta festa.

La sortida turística va tenir, doncs, l’interès cultural de 
l’alabastre, la xerinola popular dels quintos i l’al·licient 
gastronòmic d’una bona calçotada.


