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Hola turistes, 

DesprésDesprés de l’anada a Palamós (Baix Empordà) per visitar el Museu de la Pesca, la nostra propera sortida serà per terres del 
Lluçanès. En primer lloc farem una parada a la Gleva per fer un bon esmorzar (pa amb tomàquet, embotit i... LLARDONS). 
Després en sortir, pujarem fins a Sant Quirze de Besora, per anar seguidament al Santuari dels Munts per admirar 
l’espectacular vista. També anirem a Lluçà per fer una visita. Allà el que vulgui podrà comprar formatge. Després seguirem 
fins a Prats de Lluçanès per dinar al restaurant CAL QUICO. Després d’un bon àpat anirem fins a Perafita, i allà podrem 
comprar coca al forn Franquesa. I ja després de tot això, tornarem cap a casa.
TTot això ho farem el dia 17 de novembre, l’hora de trobada és a les 7:45h del matí, per intentar sortir a les 8h. Lloc: a la plaça 
UNIVERSITAT, DAVANT MATEIX DE LA PORTA PRINCIPAL.

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 932 195 964 / 629 217 408. Esperem a tothom.

PROPERA SORTIDA: EL LLUÇANÈS

El concert Memorial Joaquim 
Serra 2018 tindrà lloc el proper 
dilluns 12 de novembre a les 20h. 
al Teatre Romea. Comptarà amb 
les actuacions de la cobla 
Mediterrània i la cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona, 
dirigides per Marcel Sabaté, i amb dirigides per Marcel Sabaté, i amb 
Joan Torras a la percussió. L’acte 
estarà presentat per Jordi Saura.

La compositora convidada 
d’enguany és la mexicana María 
Granillo, catedràtica del Programa 
de Maestría y Doctorado en Música 
de la UNAM.

MEMORIAL JOAQUIM SERA 2018

FESTES D’ANIVERSARI

¿I com podem parlar de llibertat
si vosaltres no hi sou i el vostre espai
no s'emplena amb paraules, si ara tot
és trist i provisori i ens assetja
el gran risc del costum i la peresa?
Quan el present no es comparteix, s'esborra,
i al seu lloc hi creix l'heura d'un silencii al seu lloc hi creix l'heura d'un silenci
fet d'absències injustes i renúncies;
el vent enceta la pell jove i tota
la immensitat és un clam de distàncies
que es repeteix, monòton, pel gran buit
de l'embosta de llum que algú manté
segrestada i llunyana. Tanta vida,
però, que heu sabut viure com un repteperò, que heu sabut viure com un repte
no es perdrà i en farem, per més que ens costi,
la referència clara d'un desig
que algun dia tothom assumirà.
Mentrestant, tanmateix, amb les mans tenses
i la mirada vigilant, per mor
de no abdicar el neguit ni l'esperança,
repetim-nos sovint que no podemrepetim-nos sovint que no podem
parlar de llibertat sense vosaltres. 

Miquel Martí i Pol

És ben veritat que la poesia és eterna. Després de ja més d’un any vergonyós de presons i exilis, aquest poema de Miquel 
Martí Pol escrit ja fa molt temps i dedicat als presos osonencs Pep Musté i Ferran Ruiz recupera la més rabiosa actualitat. 
Però, sigui com sigui, ens hem fet un any més grans i el nostre 96è. aniversari ja ha arribat. I l’hem de celebrar tal i com es 
mereix i com els nostres presos polítics i els nostres exiliats desitjarien. 

Perquè un país en que hi ha entitats que celebren 96 anys de vida, no morirà mai i no pot renunciar a res.Perquè un país en que hi ha entitats que celebren 96 anys de vida, no morirà mai i no pot renunciar a res.

Felicitats i per molts anys!
Jesús Ventura i Barnet
President
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La sortida de Turisme Cultural del 20 d'octubre va ser per 
anar a Palamós a visitar el seu Museu de la Pesca. Érem 
trenta els turistes que hi participàrem i veritablement vàrem 
quedar molt satisfets d'aquesta visita.

ElEl Museu de la Pesca té un gran atractiu ja que conserva el 
patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava i per extensió 
de tota la costa catalana i ens ensenya la feixuga tasca dels 
pescadors, els sistemes de pesca emprats i una munió 
d’estris utilitzats en la seva feina. Una clàssica barca de 
pesca amb molts anys de treballar sobre presideix la sala 
gran del museu que conté també molt material i informació 
relatiurelatiu als oficis complementaris dels pescadors. És un 
museu molt ben muntat i interessantíssim de visitar.

Aquesta visita va ser llarga pel contingut del museu que ens 
va ser explicat amb detall per una guia. En sortir vàrem anar 
directament al restaurant El Pla, a les afores de Palamós, 
on ens van oferir un bon dinar que completà la bona jornada 
turística en un dia sortosament agradable després d'una 
setmana de fortes pluges al país.

TURISME CULTURAL. EL MUSEU DE LA 
PESCA DE PALAMÓS. 20 d’octubre 2018

AGENDA DESEMBRE 2018

Casa de la Sardana
  • Dijous 13 - 18h.
  Presentació llibre ‘En Pep. El nen que somiava 
  sardanes’, a càrrec de l’autora Montse Segura
  • Dijous 27 - 18h.
    Concert de Cap d’Any
  Amb Indira Ferrer, soprano i Antoni Mas al piano

Anem d’Excursió
  • Dissabte 15 - Tot el dia
  La Vall de Sant Vicenç del Bosc

Turisme Cultural
  • Dissabte 15 - Tot el dia
    Les Botigues. Calaf

Amics dels Concerts
  • Diumenge 16 - 18h.  
  Ateneu Sants Teatre del Centre
  Programació de temàtica nadalenca 
  Cobla Mediterrània
  • Diumenge 23 - 18h.  
    Conservatori Municipal de Música de Barcelona
  Concert de Nadal 
  Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
  Josep Fadó, tenor

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: 48€. 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

Turisme Cultural
  • Dijous 29 - 19h - Local social
  Projecció Audiovisual Turisme

Grup de 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

El dia 1 d'octubre, en motiu de l'entrega de la Medalla al 
Mèrit Sardanista a Lluís Puig, conseller de Cultura, els 
companys de Junta. Eduard Costa, M. Teresa Colet i 
Jordi Font, van assistir a l’acte a Brussel·les, organitzat 
per la Confederació Sardanista de Catalunya, i li van 
lliurar, a la Casa de la de la República, una carta del 

president en nom de l’Agrupació.

L’AGRUPACIÓ A BRUSSEL·LES


