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VACANCES

Jesús Ventura i Barnet
President

Finalment. Ja estan aquí. Desenganyem-nos: les vacances fan falta. Arriba un moment que cal aturar les màquines, Que cal fer 
un “reset”, com es diu ara i buidar el disc dur del nostre cervell de tot l’spam que hi hem anat acumulant durant els mesos de 
feina.

Recordeu l’any passat en aquestes dates? Estàvem de trasllat i malgrat ser conscients que el descans ens feia falta no podíem 
ni imaginar fins a quin punt, no intuíem allò que ens venia al damunt just després del relaxant mes d’agost: un dels setembres 
més convulsos de les darreres dècades que desembocà en l’històric 1 d’octubre. I després el 3 d’octubre. I després...

PerPer tant, us recomano que us ho prengueu amb calma i que agafeu forces, que les necessitarem. Descanseu de polítics: dels 
lladres, dels hipòcrites, dels indecisos, dels oportunistes, dels falsos lectors del Quixot, dels traïdors i del malintencionats... i 
potser fins i tot dels benintencionats, que a vegades fan més mal sense adonar-se’n. 

II descanseu dels periodistes: els sensacionalistes, els ineptes, els comprats, els sectaris i els bords que promouen impunement 
la violència en nom de qui sap què. I, sobretot, descanseu també dels especialistes, dels analistes, dels tècnics i, molt 
especialment, dels tertulians professionals, aquells que saben de tot però que sempre diuen el mateix, és a dir, allò que els 
interessa. No aniria malament una mica d’objectivitat, que de subjectivitat anem sobradíssims.

Simplement descanseu, desconnecteu. I no tingueu por que ho acabin d’esberlar i destrossar tot en la vostra absència. No patiu 
que tota aquesta colla, tots aquests que es creuen salvadors de la pàtria, a l’estiu fan vacances.

Nosaltres no serem menys, no us sembla?Nosaltres no serem menys, no us sembla?

Bones vacances a tots!

AGENDA SETEMBRE 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 2 - Cobla Lluïsos 
  (amb la col·laboració de l’ANC de Ciutat Vella)
  • Diumenge 16 - Cobla Ciutat de Cornellà 
    (Fira del Llibre)
  • Diumenge 23 - 18:15h. 
  Cobla La Principal de Terrassa 
  (Festes de la Mercè - Plaça Sant Jaume)
  • Dilluns 24 - 18:00 h. - Cobla Marinada
  (Festes de la Mercè - Plaça de la Mercè)
  • Diumenge 30 - Cobla Sabadell
TTurisme Cultural
  • Dissabte 22 - Tots el dia
  Població pendent a confirmar
Casa de la Sardana
  • Dijous 27 - 18h.
  Conferència amb creació en viu 'Com es crea 
  una sardana?' a càrrec de Gerard Pastor
    • Disabte 29 - 10:30h.
  Sessió Formativa: Reglament general de 
  protecció de dades amb Eva Cortés

AGENDA JULIOL 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 1 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 8 - Cobla Lluïsos 
  • Diumenge 15 - Cobla Mediterrània
    • Dilluns 22 - Cobla Jovenívola de Sabadell
  • Diumenge 29 - Cobla Principal del Llobregat

Grup de Muntanya  
  Dissabte 7 - 12:00 h. - Local social
  Assemblea de socis del Grup de Muntanya

VACANCES D’ESTIU
L’Agrupació tancarà per vacances de l’1 al 28 d’agost.
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TURISME CULTURAL. PROPERES SORTIDES

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.

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 13
Maig. Dies 1, 2, 3, 4 i 5

Les últimes sortides estan pendents de confirmar la data.

2018
Gener. Dia 19
Febrer. Dia 16
Març. Dia 16

Setembre. Dia 22
Octubre. Dia 20
Novembre. Dia 17
Desembre. Dia 15

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui ens hem desplaçat amb cotxes particulars, familiars i amics d’en Francesc Comas “Sisco” fins al municipi de Ribes de 
Freser.
Hem anat amb cotxe fins al Coll de Jou on nou caminadors han pujat al cim del Taga.
Allà dalt hem lliurat un homenatge a en Francesc Comas, on la Montse i l’Enric han llegit unes paraules seves:

LaLa meva trobada veritable amb la muntanya neix amb aquestes paraules “Taga, muntanya nostra, que no vas arribar a sentir 
les petjades i noble sentir d’un home com el nostre pare, oncle i amic Francesc, muntanyenc amant dels cims abruptes i 
horitzons plens de vida i color. Per això, no per nosaltres sinó per ell, trepitgem ara les teves pedres per impregnar-les de la 
finesa d’esperit d’un creient del Senyor que el va voler al seu costat.”
ParaulesParaules gravades en dos llocs força transcendents per mi: amb unes rajoles posades al rocam sota el cim del Taga i a dins 
meu. Però vaig trobar també altres coses, a més de la muntanya, al llegar aquestes paraules i el transcorre del temps m’està 
demostrant que eren tan importants o més que la meva troballa. Aquestes paraules deixaran dins meu un record de ple goig 
que senyalarà la direcció que prendran els meus pensaments a partir d’aquell moment envers tres qüestions molt significants 
a la meva vida: el meu pare, l’amistat i l’esperit muntanyenc.

EnEn acabar l’excursió ens hem desplaçat una altra vegada fins a Ribes de Freser on hem anat a dinar al Restaurant Pizzeria 
“La Perdiu Blanca” quinze persones entre amics i familiars d’en Francesc Comas. 
Ens veiem aviat!

ANEM DE SENDER: 
Ruta: Pujem al Cim del Taga – 2040 m – 1:30 h
Diumenge 9 de Juny de 2018


