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PROPERA SORTIDA: PALAMÓS

Hola turistes, 

Després de la primera sortida per terres de l’Alt Empordà, i gaudir d’un dia esplèndid, ens disposem a fer la segona sortida. 
El mes d’octubre anirem fins la Costa Brava, concretament a Palamós, per visitar el Museu de la Pesca, i ho farem 
acompanyats d’un guia. L’esmorzar serà a Tordera al restaurant Can Pujol, i el dinar a les afores de Palamós. La sortida 
serà de la plaça Universitat. L’hora de trobada: les 7:45h. per sortir a les 8h. Us esperem a tots.

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408.

11S2018: DIADA PER LA REPÚBLICA

L’Agrupació va participar el passat 11 de setembre de 2018 a La Diada per la República, al Trams 20, 21 i 22.

1 D’OCTUBRE

Avui, davant la plana word en blanc, estic més incert que mai.

Les circumstàncies fan que aquest petit escrit que faig a vegades per encetar el full informatiu l’hagi d’escriure abans del primer 
dia del mes tot i sabent que vosaltres no el llegireu fins que aquesta data ja haurà passat. Em direu que això em passa cada mes. 
I tindreu tota la raó. Però estareu d’acord amb mi que enguany, i parlant del dia 1 d’octubre, la situació es fa d’allò més 
excepcional. Perquè aquest 1 d’octubre passaran moltes coses... 

II no puc parlar del que haurà passat a Brussel·les, en la visita del sardanisme (amb l’assistència d’una bona part de la nostra 
junta encapçalada per les dues vice-presidències) per tal d’entregar la Medalla al Mèrit Sardanista a l’honorable conseller exiliat 
Lluís Puig i Gordi.

I tampoc us puc parlar de com viurem els que ens quedem aquí aquest primer aniversari del que va esdevenir una victòria de la 
república, una festa de civisme i democràcia, una agressió ignominiosa als drets fonamentals de les persones, una vergonya de 
la dubtosa democràcia espanyola...

II no sé quantes places i carrers s’inauguraran amb el nom de Primer d’octubre, ni quantes plaques i monuments es malmetran 
impunement pel fet de portar aquest nom... 

El que sí que sé, es que ni els energúmens que es manifesten agressius, ni els policies hipermotivats per un patriotisme ranci, 
ni els jutges corruptes que prejutgen impunement, ni els polítics patètics que atien l’odi impediran que d’una manera o altra, el 
mes que ve, puguem celebrar el nostre 96è aniversari.

I per cert, estigueu atents a les reserves d’entrades pel Memorial Joaquim Serra. El Romea té la capacitat que té. Tot i que 
enguany hi haurà segur una cadira buida. 

Un petó Carles. Et trobarem a faltaUn petó Carles. Et trobarem a faltar.
Jesús Ventura i Barnet
President
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Molt bona la primera sortida de Turisme Cultural de la temporada 2018/2019. 
L’objectiu va ser visitar el santuari de la Salut de Terrades, el pantà de Boadella 
i dinar a Maçanet de Cabrenys, tot dins la part més occidental de l’Alt Empordà. 
Va ser el 22 de setembre i hi participaren vint-i-nou turistes.

FentFent camí de pujada vàrem fer parada a Tordera per esmorzar al 
restaurant-cafeteria Can Pujol, ben conegut de nosaltres per haver-hi estat en 
altres ocasions.Un cop enllestit l’esmorzar, emprenem camí cap a Terrades, però 
en passar per Darnius ens desviem per una bona pista que ens condueix al pantà 
de Boadella i ens permet fer una passejada arran d’aigua. 

DesprésDesprés anem directament al santuari de la Mare de Déu de la Salut dins el 
municipi de Terrades, a l’anomenada Garrotxa d’Empordà per estar situat entre 
muntanyes als contraforts de la serra de Santa Magdalena, la serra de les Valls i 
la roca de la Penya. El santuari es va aixecar al segle XVII per voluntat de mossèn 
Felip Olivet, rector de Terrades. L’edifici va sofrir molts desperfectes causats per 
fets bèl·lics. La nova església data de l’any 1913 i és centre de devoció popular i 
aplecs. Hi ha una hostatgeria molt concorreguda i lloc de celebracions i estades. 
LaLa visita ens va complaure molt i completà el nostre coneixement d’indrets 
interessants.

Per dinar vàrem anar a Maçanet de Cabrenys, vila d’estiuejants i amb un casc 
que conserva moltes cases antigues ben arranjades que ens recorden que la 
baronia de Cabrenys és esmentada ja l’any 878. Al restaurant La Quadra vàrem 
dinar a l’aire lliure sota un rafal molt acollidor. Dins un ambient de luxe ens van 
oferir un excel·lent àpat. Després de fer una llarga i agradable sobretaula, 
emprenguérem el retorn a Barcelona molt contens tot pensant en la propera visita 
que ens portarà del verd profund de l’Empordà interior al blau intens de la Costa 
BravaBrava: anirem a Palamós. No us ho perdeu.

TURISME CULTURAL. EL SANTUARI DE LA SALUT DE TERRADES. 22 de setembre 2018

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui dia de Sant Miquel Arcàngel ens hem desplaçat amb el cotxe de l’Enric 
Caballé, en Víctor Casanoves i en Martí Simó fins a la Font de l’Aulet situada al Km 
28,5 de la carretera que va del Brull a Collformic (Osona).
AllàAllà ens hem assegut a esmorzar. Poc després hem començat a caminar pujant una 
forta pujada fins arribar al collet on hi ha la Font Pomereta. Seguint un camí que va 
cap al Nord, no hem trobat un pal indicador del Meridià Verd.

EnsEns hem desviat seguint una pista que ens ha conduit fins al Coll de les Tres Creus. 
Seguint la mateixa pista hem anat a visitar el Santuari de Sant Segimon. 
Documentat des del 1290. L’any 1775 es beneeix l’actual església començada el 
1732. Incendiada el 1810 pels soldats francesos, l’any 1998 s’inicià una nova 
restauració pels propietaris de Can Gat. Després hem seguit un camí amb forta 
pendent (el PR-C 205) deixant a un costat l’ermita de Sant Miquel dels Barretons. 
Seguint un caminet pel Pla dels Ginebres, hem arribat al Collet de la Font fins fer 
unauna forta ascensió al Matagalls. Ens a tocat fer un fort descens seguint la variant del 
GR 5-2 fins arribar al Pou de la Barraca on hi ha un pou de glaç abandonat. Deixem 
el camí principal bordejant el turó d’en Besa. A continuació seguim el camí que hem 
fet al començar l’excursió.

El camí estava molt malt descrit al full de ruta, el que ens ha conduït a fer més 
quilòmetres i dues hores de més. Les senyals del sender que no estaven ven 
posades, el que també ha ocasionat desorientació. Donem les gracies a l’Enric 
Caballé per portar-nos a fer l’excursió i guiar-nos en la mateixa.

En acabar ens hem desplaçat fins al municipi de Viladrau on ens estaven esperant 
pacientment dues hores més l’Anna Maria Podall i en Xavier Gracia, on tots hem 
anat a dinar a la Fonda del Racó.

Fins la propera excursió, que serà el 22 d’octubre a Fins la propera excursió, que serà el 22 d’octubre a Les Preses (La Garrotxa).

ANEM D’EXCURSIÓ. 29 de setembre 2018
Ruta: Montseny, Sant Segimon i Matagalls per Font Pomereta – 18 kms – 5 h
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AGENDA NOVEMBRE 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Dijous 1 - Cobla Ciutat de Cornellà (Tots Sants) 
  • Diumenge 4 -  Cobla Lluïsos
  • Diumenge 11 - Cobla Mediterrània

Casa de la SardanaCasa de la Sardana
  • Dijous 8 - 19h.
  ‘Camins del Paradís’, amb Valentí Maymó
Pregó de Festes del 96è Aniversari
       • Divendres 9 - 19:30 h. Local social
   Centenari de Ricard Viladesau
     A càrrec de Francesc Sánchez Carcassés     

Memorial Joaquim Serra 2018
  • Dilluns 12 - 20h. Teatre Romea
  Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Cobla 
  Mediterrània. Reserves a la secretaria de l’Agrupació
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 15 - 19:00 h. - Local social  
    “Vietnam”. Josep Muñoz
  Dramaturgs Catalans
  • Divendres 16 - 19:30 h. Local social
  La Pepa Maca, amb Dolors Busquets
Turisme Cultural
  • Dissabte 17- Tot el dia
    Monestir de Santa Maria de Lluçà
Dinar de Germanor del 96è Aniversari
  • Diumenge 18 - 14 h. Hotel H10 Marina
  Preu: 50€. Inscripcions a secretaria
Amics dels Concerts
  • Diumenge 18 - 18h.  Ateneu Foment Hortenc
  Centenari del naixement de Ricard Viladesau. 
    Cobla Mediterrània

Festa Endavant
  • Dissabte 24 - Tot el dia. 
  Més informació en la propera circular

Grup de Teatre Eduard Costa
  • Divendres 30 a les 20h - Local social
  • Dissabte 1 de desembre a les 18:30h - Local social
    Representació teatral i actuació del Grup  
  d’Expressió Vocal Gatzara

AGENDA OCTUBRE 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 7 - Cobla Berga Jove
  • Diumenge 14 - Cobla Jovenívola de Sabadell
  • Diumenge 21 - Cobla St.Jordi - Ciutat de BCN
    • Dilluns 28 - Cobla Ciutat de Girona
Casa de la Sardana
  • Dilluns 8 - 18h. (fins el 3 de desembre)
  Inici curs de sardanes per a adults 
  • Dijous 18 - 18h.
  Projecció i col·loqui.
  ‘Joan Manén. Variacions sense tema’
    • Dimecres 24 - 17h.
  Conferència a càrrec de Jesús Ventura
Anem d’Excursió
  • Dissabte 20 - Tot el dia
  Ruta Circular: Les Preses  
  (Distància: 9,53 km. Desnivell: 485 m.)
Turisme Cultural
    • Dissabte 20 - Tot el dia
  Palamós. Museu de la pesca

22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 25 - 19:00 h. - Local social  
  “Auvernia”
  Jordi Curtiella i Rosa M. Ciurana (UEC Gràcia)

LA GROSSA!

Ja tenim a la vostra disposició la GROSSA DE CAP 
D’ANY! No us despisteu i veniu a buscar el més aviat 

possible les vostres butlletes i/o talonaris!

Com ja hem fet els altres anys, juguem 10 números 
diferents a 0,40€ cadascun. A veure si hi ha sort!

La ballada de sardanes del 7 
d’octubre amb la cobla Berga 
Jove s’emmarca dins dels actes 
de celebració dels 150 anys del 
naixement d’Aureli Capmany. 
No us la perdeu!

BALLADA AURELI CAPMANY


