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

CONSELLS ESTIUENCS DEL REFRANYER
D’entrada intentarem seguir la màxima que anuncia El calendari d'en Lluquet, a l'estiu calor i a l'hivern fred.
El refranyer ens aporta molts tòpics amb petites variants: juntament amb allò de Una flor no fa estiu també hi trobem Una oroneta
no fa estiu o Una mosca no fa estiu... Però si parlem de mosquits la cosa canvia: Mosquits al riu, ja som a l'estiu.
I estareu també d’acord amb aquella altra dita molt famosa que diu: A l’estiu, tota cuca viu o d’altres amb la mateixa fórmula com
A l'estiu, els marges pasten o A l’estiu, la formiga surt del niu o entrant en temàtica d’ocupacions A l'estiu, tavernera i a l'hivern,
fornera. I parlant d’oficis he trobat una variant de la primera que sentencia: A l'estiu, tota cuca viu... menys els sastres! I encara
n’hi ha que en surten més malparats: Pel sabater, l'hivern malament i l'estiu també.
I és que el tema de la roba i els complements a l’estiu és d’allò més transcendent. El refranyer assegura que Moltes dones, per vestir
modern, empenyoren a l'estiu el vestit de l'hivern. I ens hem fixat molt amb un espòs que orgullós del bon fer de la seva parella es
veu que deia La meua Maria Rita sempre porta mocador: a l'hivern per la moquita i a l'estiu per la calor.
Canviant de tema us diré també que A l'estiu, menjar calent no és gaire bon aliment. I en canvi Font fresca a l'estiu, bona ombra
i gresca. És el temps de les festes majors i en el que els músics treballen més: La dona del xirimier d'estiu balla i d'hivern badalla.
Però no tant Com el badall d'en Feliu, que va obrir la boca a l'hivern i la va tancar a l'estiu.
Ara, això sí: Tant a l’hivern com a l'estiu, si podeu dormir, dormiu. I un segon consell que va lligat i del que desconec si
facultativament ens en podem refiar gaire: Si vols tenir salut plena, dorm a l'estiu de cara i a l'hivern d'esquena. Consulteu al
vostre metge.
Finalment tres dites més que m’han sorprès i que, en triar-les, quasi m’ofenc a mi mateix. Francament, no hi trobo explicació. La
primera diu A casa de ton germà, no hi vagis a estiuejar (particularment no tinc cap germà però tinc una germana meravellosa amb
la que estiuejaria sense pensar-m’ho gens ni mica a casa seva o a on fos...). La segona assegura Qui diu mal de l'estiu no sap el que
diu (De veritat que cal desqualificar i tractar de bojos aquells que no suportem la calor i el sol i no ens fa vergonya dir-ho...?)
I la tercera, tot i que comença bé, amb la rima s’acosta a l'insult: Ni sol d'estiu ni confiança en el qui escriu. Fins aquí podíem
arribar!

BONES VACANCES A TOTS
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

VACANCES D’ESTIU
L’Agrupació tancarà per vacances de l’1 al 30 d’agost.

AGENDA SETEMBRE 2019

Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Diumenge 7 - Cobla Jovenívola de Sabadell
• Diumenge 14 – Cobla Mediterrània
• Diumenge 21 – Cobla La Principal d’Amsterdam
• Diumenge 28 – Cobla La Principal del Llobregat

Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Diumenge 1 - Cobla Lluïsos
(Col·laboració amb l’ANC de Ciutat Vella)
• Diumenge 15 – Cobla Ciutat de Cornellà
(Setmana del Llibre en Català)
• Diumenge 22 – 18h. Cobla La Principal de Terrassa
(Festes de la Mercè - Plaça Sant Jaume)
• Dimarts 24 – 18:15h. Cobla Marinada
(Mercè - Plaça de la Mercè)
• Diumenge 29 – Cobla Lluïsos

Turisme Cultural
• 4, 5, 6, 7 i 8 - Tots els dies
Erill la Vall

Turisme Cultural
• Dissabte 14 - Tot el dia
Població pendent de confirmar

AGENDA JULIOL 2019

Anem d’Excursió
• Dissabte 27 - Tot el dia
Sant Carles de la Ràpita. Dinar a Cal Juanito
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TURISME CULTURAL
Penelles
8 de juny de 2019

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
Ruta: Una ruta circular per Aiguafreda
12,25 Km. – 5 h. Dissabte 15 de juny de 2019
Bon dia, amics del Grup de Muntanya!
Avui hem sortit de la vila de Sarrià quatre caminadors: la
Montserrat Martorell, l’Enric Caballé, en Miquel Piquet i en Martí
Simó en cotxe fins a al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana on
hem anat buscar el nostre amic Xavier Gràcia.
Després ens hem desplaçat fins al municipi d’Aiguafreda, situat a
la comarca del Vallès Oriental, on hem aparcat el cotxe al Pla de
Llobins.
Hem agafat una pista amb una forta pujada fins la Carena de
Fondrats que ens ha premiat amb les vistes del Tagamanent i les
seves muntanyes vallesanes.

La decisió d’anar a Penelles (la Noguera) per conèixer les
excel·lents pintures murals que decoren moltes façanes i
alegren el poble va ser un encert. Tots vàrem quedar molt
satisfets de la passejada pels seus carrers i poder admirar
moltes de les més de cent pintures que hi ha. Una guia ens
explicà la història que hi ha rere cada una d’elles d’aquesta
petita localitat agrícola de la Noguera que anava envellint i
despoblant-se fins que fa tres anys van tenir la iniciativa de
transformar Penelles en una exposició d’art al carrer. Gràcies
a això ara rep més turistes que residents té.
Un cop acabada la visita vam anar a dinar a Boldú, al restaurant
Xopluc, com moltes altres vegades hem fet, i sempre hem
quedat satisfets tant del seu bon menjar com del tracte rebut.
Allí també hi vam fer un bon esmorzar de pa amb tomàquet,
pernil, embotits i formatge, a més d’un bon vinet.
En acabar la llarga sobretaula del dinar, els trenta-set turistes
que érem ens arribàrem a l’estany d’Ivars que té unes vistes
molt boniques i un gran interès per la seva singularitat. El
recorregut amb l’autocar pel Pla d’Urgell ens va permetre
gaudir de la verdor dels camps de blat de moro de la seva
planúria tant atractiva.

Seguint unes senyals grogues hem anat descendint fins arribar a la
Riera de Picamena passant tres vegades per la mateixa. Pugem
fins allunyar-nos de la Riera de Picamena. Seguint un corriol de
baixada hem anat descendint fins arribar a la Resclosa amb el riu
totalment sec.
Hem passat per el costat d’una tanca metàl·lica on hem trobat un
corriol que ens ha portat fins al Pont de Peu de Costa.
Caminant per una pista hem vist una pedrera a la dreta, sortint del
Parc Natural del Montseny fins a entrar per carrer Avencó dins
d’Aiguafreda que ens ha dut fins al Pla de Llobins on hem trobat el
cotxe.
Finalitzada l’excursió ens hem desplaçat fins al municipi d’El
Figaró i Montmany (Vallès Oriental) on hem anat a dinar al Bar
Restaurant “La Cuspineda” on ens estaven esperant l’Anna Podall
i la Júlia Gràcia. Després tots set hem anat a dinar i a passar una
bona estona.

Així acabà la sortida feta el passat 8 de juny, un dia esplèndid
que va arrodonir una diada turística molt positiva.
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PROPERA SORTIDA: ERILL LA VALL
Hola família de turistes de l’Agrupació,
Després de la sortida al poble de Penelles per observar els murals, ja enfilem la recta final de la temporada per fer l’última sortida
abans de l’estiu. Sortirem el dia 4 de juliol per anar cap al Pirineu, com fem sempre, per veure baixar las falles, al poble d’Erill, a
la Vall de Boí. Com sempre visitarem altres racons del Pirineu.
Tot això ho farem el dia 4 de juliol. Hora de sortida a les 8 del matí, de la plaça Universitat. Us preguem que si podeu, hi sigueu uns
minuts abans i puntuals, per carregar las maletes. NO CAL PORTAR ESMORZAR.
Per més informació truqueu a M. Rosa. als telèfons 932 195 964 / 629 217 408.
Que tingueu tots un bon estiu, i ens tornem a retrobar el dia 14 de setembre. En properes circulars ja rebreu més informació.

SORTIDES DE TURISME
Us fem un petit avanç de les dates de les properes sortides de turisme. Més endavant ja rebreu informació més detallada:

2019:

2020:

Setembre, dia 14
Octubre, dia 5
Novembre, dia 16
Desembre, dia 14

Gener, dia 18
Febrer, dia 15
Març, dia 14
Abril, dia 18

GRUP DE TEATRE EDUARD COSTA

Un cop més, el passat mes de maig, el grup de teatre Eduard Costa amb la seva representació semestral, ens ha fet passar una estoneta
agradable amb l’obra “La civilització occidental”.
És una obra escrita en el segle passat, però molt actualitzada amb els moments que estem vivint; “bla-bla-bla” per aquí “bla-bla-bla”
per allà, conclusió res de res.
Estem molt agraïts a tots els que han actuat i col·laborat per l’esforç i sobre tot al director Josep Sinués. També al públic per les
seves rialles i aplaudiments.
Esperem impacients la propera representació.
Gema Teruel
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