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Horari Secretaria: Dilluns, dimecres i dijous, de 6 a 9 del vespre

EL DIA 10, TRET DE SORTIDA
Benvolguts consocis,
El mes passat us dèiem que ben aviat us convocaríem per tal de començar a estructurar la organització de la que serà la gran celebració
de la història de la nostra Agrupació: els seus primers cent anys d’existència.
Hem marcat el proper divendres dia 10 de maig, a la tarda, per tal de trobar-nos i poder-la fer petar una bona estona. D’una banda
nosaltres us explicarem el que tenim més o menys pensat (encara a les beceroles) i d’altra banda, voldríem escoltar i poder incorporar
al nostre projecte les vostres idees i suggeriments.
També ens caldrà escatir si voleu i com i en quina faceta podeu col·laborar millor. Segur que alguna cosa podreu fer. Es necessitaran
totes les mans i tota la il·lusió que ben segur teniu per a poder commemorar amb brillantor aquest segle d’existència de la nostra
entitat.
Finalment, us demanem també que penseu en fer venir persones que, tot i que ara ja no formin part de l’Agrupació, n’hagin estat
socis en altres temps i vulguin ajudar-nos en la tasca organitzativa. Tothom serà benvingut i tal vegada podrem viure retrobaments
realment emotius.
Hi serem entre les cinc i les vuit. Recordeu: divendres 10 de maig.
US HI ESPEREM!
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

AGENDA MAIG 2019
Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Diumenge 5 - Cobla Lluïsos
• Diumenge 12 – Cobla Mediterrània i Cobla Sabadell
• Diumenge 19 – Bellpuig Cobla
• Diumenge 26 - Cobla Ciutat de Cornellà
Turisme Cultural
• 2, 3, 4, 5 i 6 - Tots el dies
Terres de l’Ebre
Casa de la Sardana: Exposició
• Del 6 de maig al 21 de juny
Sala d’actes
‘La Patum i altres patrimonis’
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 9 - 19:00 h. - Local social
‘La Selva Negra’, d’Enric Caballé i Montserrat Martorell
• Dijous 23 - 19:00 h. - Local social
‘El Modernisme’, de M. Àngels Sanchís
Anem d’Excursió
• Dissabte 18 - Tot el dia
La Ruta dels Molins de Calldetenes a Sant Julià de Vilatorta.
Distància: 12,5 km. Desnivell: 100 m.
Grup de Teatre Eduard Costa
• Divendres 24 a les 20h i dissabte 25 a les 18:30h
Actuació del Grup d’Expressió Vocal Gatzara i Representació
teatral “La civilització occidental”

AGENDA JUNY 2019
Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Diumenge 2 - Cobla Mediterrània
• Diumenge 9 – Cobla Jovenívola de Sabadell
• Dilluns 10 – Cobla Lluïsos (Dilluns de la 2a Pasqua)
• Diumenge 16 - Cobla Marinada i Cobla Sant Jordi (Dia Universal
de la Sardana)
• Diumenge 23 – Cobla Mediterrània
• Dilluns 24 – Cobla Marinada (Passeig Lluís Companys. Festa Major
Casc Antic)
• Diumenge 30 – Cobla Sabadell
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 6 - 19:00 h. - Local social
‘Joies del Bàltic’, d’Eduard Costa
Turisme Cultural
• Dissabte 8 - Tot el dia
Penelles
Anem d’Excursió
• Dissabte 15 - Tot el dia
Aiguafreda.
Distància: 8,86 km.
Dia de l’Associacionisme Cultural
• Dijous 6 - Local social
Jornada de Portes Obertes
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TURISME CULTURAL
El Castell de Súria
13 d’abril de 2019

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
La Sèquia de Manresa – 9 Km – 2:30 h
Dissabte 27 d’abril de 2019

L’anada turística a Súria del passat 13 d’abril tingué un nou èxit
de participació i d’interès per conèixer el Castell i el Poble Vell
d’aquesta vila. En total vàrem ser trenta-set els turistes
assistents que, en franca amistat i en un dia molt assolellat, ens
endinsàrem en la història i la singularitat de Súria.
El Castell és una fortificació originària del segle XI i va agafar
la fesomia actual a Mitjans del segle XIV en dependre del
vescomte de Cardona. Actualment hi ha el centre
d’interpretació on s’explica l’evolució de Súria molt ben
exposada i amb la veu del castlà que ens anà descobrint alguns
secrets d’aquest original edifici. A més una guia ens anà
comentant les característiques del castell i ens acompanyà a
visitar l’església del Roser i els carrerons més típics del Poble
Vell que fou una autèntica vila fortificada emplaçada dalt d’un
turó que dominava la ruta de la sal pel pas del riu Cardener.
Camí cap a Súria vam fer parada per esmorzar al restaurant
Xavi, a Callús. Per dinar anàrem al restaurant Sant Ponç, un
xic més amunt de Cardona, on ens oferiren un bon i abundant
àpat. Després d’una llarga sobretaula ens arribàrem al pantà
de Sant Ponç, en el curs del Caderner, on passejàrem per la
cresta de la resclosa per admirar tota la panoràmica del pantà
que té uns 6 quilòmetres de llargada.
Va ser una bona sortida turística, ben aprofitada culturalment
i que ens ajudà a esbargir-nos i a compartir una jornada força
agradable.

Bon dia, amics del Grup de Muntanya!
Avui, sortint de diferents punts de la província de Barcelona, hem
arribat fins a l’esplanada de Kàrting Sallent on hem aparcat tres
cotxes i ens hem saludat nou caminadors. Allà hem esmorzat i
felicitat a la Montse Martorell per telèfon el seu sant ja que avui
és la Mare de Déu de Montserrat.
Comencem a caminar per una pista asfaltada paral·lela a l’autovia
C-16. A continuació seguim un camí que ens condueix fins a la
Sèquia de Manresa. Trobem un corriol paral·lel que ens condueix
per un dels trams més bonics de la Sèquia fins arribar al Roure
Gros, arbre centenari calcinat per un llamp.
Agafem una pista a l’esquerra fins arribar al Mas Martorell on hem
passat una estona parlant amb un masover. Pugem un camí que ens
condueix a una altra bordejada d’arbres fins a trobar-nos de front
amb la muntanya de sal de Sallent. Creuem la via del tren per un
pont i al fons veiem les ruïnes del Castell de Sallent i l’església de
Sant Esteve i Sant Sebastià del segle XI.
Seguim un trencall fins que retrobem la Sèquia per un corriol
paral·lel a ella. Creuem l’aqüeducte del Mas de les Coves i, al cap
d’un moment. trobem una altra obra d’enginyeria: una mina de
321 metres que travessa la masia per sota. Pugem un corriol fins a
trobar-nos davant el Mas de les Coves. Tornem a trobar-nos amb la
Sèquia i caminem paral·lela a ella deixant a l’altra vorera Santa
Magdalena de Bell-lloc i al fons la muntanya de sal de Sallent,
envoltada de camps verds de cultiu.
Finalment arribem al Roure Gros una altra vegada, seguint el
corriol paral·lel a la Sèquia, desviant-nos per un trencall envoltat
d’arbres, arribem a la pista paral·lela de l’autovia C-16. I tornem
al pàrquing lloc d’inici de l’excursió.
Acabat el sender ens hem desplaçat fins al municipi de Navarcles
situat a la comarca d’El Bages on hem anat a dinar al Restaurant
Pastisseria Agustí, acompanyats d’un deliciós dinar i d’una bona
companyia i amistat.
Fins la pròxima excursió del dia 28 de maig, amics caminadors.

PROPERA SORTIDA: TERRES DE L’EBRE
Hola turistes,
Després de la visita al Castell de Súria, el Poble Vell de Súria i el pantà de St. Ponç, ja ens preparem per una sortida llarga, de cinc
dies, així que prepareu las maletes, anirem a les terres de l’Ebre.
Allà, visitarem la catedral de Tortosa ja restaurada. També farem un tomb pel poble d’Arnes, on farem un tastet de mel. Anirem cap
a Batea per visitar el seu celler. Després de dinar anirem fins a Fontcalda (Gandesa) i al monument a la Pau a la Serra de Pàndols.
També visitarem l’illa de Buda i tornarem a Tortosa per visitar els Reials Col·legis, i a la població de Jesús visitarem el Mestre
Ceramista Joan Panisello.
Tot això ho farem els dies 2, 3, 4, 5 i 6 de maig. El lloc i hora de sortida serà a la plaça Universitat a les 9 del matí. No cal portar
esmorzar, perquè ho farem al restaurant Celler de l’Ordal, ja conegut per tots.
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