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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
  Concer amb 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 GENER 2019

22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 17 - 19:00 h. - Local social  
  ‘Excursions Temporada 2017-2018’ 
  d’Enric Caballé i Montserrat Martorell
Amics dels Concerts
    • Divendres 18 - 20h.  
  Auditori Sant Martí de Provensals
  Concert ‘De Músic a Mite’.  
  Cobla Ciutat de Girona i Susana del Saz
Anem d’Excursió
  • Dissabte 19 - Tot el dia
  La feréstega riera de Beget. Congostos, grans 
    arbres i història. Desnivell: 300 m.
Turisme Cultural
  • Dissabte 19 - Tot el dia
  Salomó. Calçotada

COM UNA CARTA ALS REIS

A Jesús Ventura, president de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

Benvolgut amic: ja saps que fa molts anys que resideixo aquí a l'Escala i no assisteixo els concerts de l'Agrupació, però tinc molt 
bon record de les nombroses col·laboracions meves a l'antic local de l'Agrupació i de la cordial relació mantinguda amb els 
successius presidents, com és el cas de la sardana “Pel nostre ideal” dedicada l'any 1963 al llavors president Pere Puig.

Ja saps que el meu estat de salut és força precari i ara que encara estic en condicions de fer-ho vull adreçar-vos aquesta carta de Ja saps que el meu estat de salut és força precari i ara que encara estic en condicions de fer-ho vull adreçar-vos aquesta carta de 
comiat a tots els consocis. Ho faig en una diada tan memorable com la d'avui, mentre vaig seguint per TV3 la imponent 
manifestació de Barcelona, amb l’esperança que el títol de la meva sardana el pugui veure complert aviat.

Et prego que facis saber el contingut d'aquesta carta, acomiadant-me amb un “Visca Catalunya Lliure”!

Cordialment i per sempre,

Jesús Ventura i Barnet
President

Reproduim en aquest darrer butlletí de l’any l’esperançadora i optimista carta que ens ha enviat un molt bon amic de 
l’Agrupació, el mestre Lluís Albert i Rivas. L’hem vist talment com una carta als Reis, i ja sabeu que quan hem fet bondat, 
els Reis sempre ens han portat el que els hem demanat.
Aprofitem per desitjar-vos el millor en aquestes festes que s’acosten i una bona entrada d’any 2019.

El proper dia 12 de desembre serà el darrer 
per liquidar la GROSSA DE CAP D’ANY! 

Tots els que tingueu talonaris o encara no n’hagueu 
comprat ja cal que us espavileu!

VACANCES DE NADAL i ANY NOU
La secretaria de l’Agrupació tancarà per vacances entre 
els dies 24 de desembre i 6 de gener (ambdós inclosos)
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Hola turistes, 

Després de la nostra visita per terres del Lluçanès (val a dir 
que fou una visita una mica remullada, i la boira i la pluja 
ens van acompanyar durant tot el dia) però tot i així els 
turistes ens ho vàrem prendre amb bon humor.

La propera sortida serà el mes de desembre, la ja tradicional sortida i àpat nadalenc, anirem a Calaf, però no per visitar el 
famós mercat de Calaf, sinó que visitarem les Botigues Antigues de Calaf. Però primer farem una parada a Igualada per 
esmorzar al restaurant Canaletes, NO CAL PORTAR ESMORZAR. 

Després d’esmorzar anirem cap a Calaf, i per dinar anirem a Tora a la fonda Jaumet. Tot això ho farem el dia 15 de desembre. 
El lloc i l’hora de sortida serà com sempre, Plaça Universitat, a les 7:45h del matí. Per inscripcions i més informació truqueu 
a M. Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. 

Esperem a tothom per gaudir d’un bon dia pre-nadalenc! RECORDEU NO PORTAR ESMORZAR.

PROPERA SORTIDA: CALAF

Malgrat haver tingut un dia rúfol, la sortida turística del passat 
17 de novembre va ser un èxit, tant pel nombre d’assistents, 
tren-cinc turistes, com per l’interès del lloc visitat, la canònica 
de Santa Maria de Lluçà. Allí tots vàrem quedar sorpresos del 
bell claustre romànic d’aquesta canònica agustiniana que 
tingué la seva església consagrada l’any 905. El petit però 
harmoniós claustre està ben conservat, té vint-i-dos bellíssims 
capitellscapitells molt ben treballats i en conjunt és una delícia i una joia 
del romànic del Lluçanès. Un expert guia ens explicà, amb 
detall i amb força coneixements, la història i les circumstàncies 
viscudes per aquesta canònica, cosa que contribuí a fer-nos 
més interesant la visita.

Però la diada turística tingué també altres al·licients, com la 
pujada al cim dels Munts amb el desencís de trobar tancat el 
santuari, i la poca visibilitat de l’ample panoràmica que 
normalment es veu des del seu mirador a causa del dia 
nuvolós.

LL’atractiu gastronòmic també va fer agradable la sortida. 
L’esmorzar abundant i bo fet al restaurant-xarcuteria El 
Rebost, a la Gleva, i el dinar esplèndid al restaurant Cal 
Quico, a Prats de Lluçanès, van contribuir a l’èxit de l’excursió. 

Però per acabar d’arrodonir-ho, en acabar el dinar, vam anar a 
Perafita on, al Forn Franquesa, vàrem proveir-nos de molt 
bona coca, formatges i altres forniments per a l’estoc casolà.

SortidesSortides turístiques com aquesta són importants ja que, a més 
de ser un esplai, ens ajuden a ampliar la nostra cultura i el 
coneixement del país.

CANÒNICA DE SANTA MARIA DE LLUÇÀ
Dissabte 17 de novembre de 2018

Bon dia, amics del Grup de Muntanya!

AAvui hem sortit des de la Estació de Sants dotze persones en 
direcció al municipi de Vilafranca del Penedès situat a la 
comarca de l’Alt Penedès. Allà ens hem trobat amb el president 
de l’Agrupació en Jesús Ventura i la seva dona Elena. Hem 
caminat pel nucli urbà de la ciutat fins arribar a la Plaça de la 
Sardana on ens hem assegut a esmorzar. Sortint de Vilafranca 
hem fet una ruta circular de 6,56 km per la ruta temàtica del 
CamíCamí del Vi o de la Bleda, veient un paisatge ple de camps de 
vinyes i oliveres amb panells didàctics explicat la collita del 
raïm. A mig camí ens hem trobat la Torre de les Aigües, 
construïda a principis del segle XX d’estil neomudèjar. Seguint 
el camí hem vist l’Ermita de Bleda i hem tornat una altra 
vegada a Vilafranca del Penedès per agafar el tren que ens ha 
portat a Sant Sadurní d’Anoia.

Allà ens hem desplaçat fins a l’Espai Xocolata Simón Coll, on 
ens han explicat els inicis d’aquesta fàbrica fundada l’any 1840 
i que és portada per sis generacions de la mateixa família Coll. 
També ens han ensenyat un documental didàctic sobre l’origen 
de la xocolata a l’Amèrica precolombina amb els asteques i els 
inques. Els seus usos que s’ha fet de la mateixa al llarg dels 
segles, des de la seva arribada a Espanya al segle XVI i 
l’expansiól’expansió per Europa al segle XVIII. Després la seva 
globalització i màrqueting al segle XX amb la publicitat per a les 
masses. La fabricació industrial amb productes tradicionals 
com els torrons, les mones de Pasqua, bombons etc.

Després hem anat fins a la Plaça del Ajuntament, al restaurant 
Taps de Suro, on hem dinat un menú a base d’un pica-pica, 
postres, beguda i una copa de cava per brindar pel bon dia 
d’avui i per la companyia. En acabar de dinar hem fet un 
sorteig on tots els que estaven a la taula han rebut un premi.

HemHem de donar les gràcies a la Montse Martorell i al president 
del Grup de Muntanya, Miquel Piquet, per haver organitzat 
aquesta XVIII Festa Endavant. Ens veiem a la pròxima 
excursió!

XVIII FESTA ENDAVANT: 
“PENEDÈS: CAVA I XOCOLATA”
Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia
Dissabte 24 de novembre de 2018


