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LA LLUITA CONTINUA
Ja fa uns quants anys que per l’escrit de la circular del mes de setembre busco algun text que sintetitzi allò que penso, allò que he
repetit a bastament i que penso que pensen la majoria dels socis i sòcies de l’Agrupació.
Aquesta cançó de l’Arnau Tordera, el líder del grup OBESES, ens recorda aquell 1 d’octubre de fa dos anys, que encara és i ha de ser
vigent per a tots aquells que el vam viure.
Perquè no podem defallir. La lluita continua. I ens ho posaran molt difícil, però...
Ens en sortirem,
malgrat que sembli que, de fet, ningú ens entén.
Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament,
m’has de creure si et dic que ens en sortirem.
Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer.
Saps prou bé que el que vam viure mai ningú ho podrà desfer.
Quan el sol va despuntar
ja érem més d’un centenar
amb les cares plenes d’un somriure clar.
Vam escriure un nou destí,
els que vam ser-hi vam ser herois,
vam ser heroïnes, vam ser història sense fi.
Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg,
i saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg.
L’esperança dins dels ulls
per saltar tots els esculls,
quan la causa és noble cal salvar l’orgull.
I per fi ens vam alçar,
els que hi vam ser hi tornaríem
mil vegades per tornar-los a guanyar.
Saps prou bé que un segador, si no és al sac, no diu mai blat.
Saps prou bé que no serà un camí planer però l’hem somiat.
Junts vam ser milions de crits,
dels porucs i els atrevits,
ressonant fins a tocar-ho amb els dits.
Va ser un dia pel record,
per tots aquells que el temps va vèncer
i no ho van veure però que hi van deixar el seu cor.
Ens en sortirem…
M’has de creure si et dic que ens en sortirem.
Arnau Tordera
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
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TURISME CULTURAL
La Vall de Boí
Del 5 al 8 de juliol de 2019

Turisme Cultural

De nou hem fet una estada de cinc dies a la Vall de Boí. Ens
allotjàrem per tercera vegada a l’hotel L’Aüt, a Erill la Vall i
des d’allí realitzàrem les sortides programades per visitar
diversos indrets del Pirineu. Érem trenta-quatre els turistes
que hi participàrem del 5 al 8 de juliol passat i tots quedàrem
ben satisfets d’aquests dies de lleure.
A l’hotel, situat molt a prop de l’església romànica de Santa
Eulàlia, ens tractaren esplèndidament i hi vam tenir les
comoditats d’un allotjament rural amb habitacions molt
confortables, ben dissenyades i amb privilegiades vistes de
l’entorn.
La primera sortida va ser per anar a visitar el santuari de la
Mare de Déu de Goient, a la Vall de Benasc, i dinar al
restaurant Casa Lacreu, al rústic Poblet de Saüc, ple de
pujades i baixades que ens deixaren baldats en un dia molt
calorós. Allí vàrem poder comprar formatges a la prestigiosa
Casa Felícia on prèviament ens en varen oferir una degustació.
El dissabte va ser un dia de muntanya a la Vall Fosca al
capdamunt de la qual hi ha l’embassament de Sallente i
l’estació inferior del telefèric que ens pujà a l’estany Gento,
a 2.200 metres d’altitud en un paratge deliciós d’alta muntanya
on vàrem gaudir dels seus paisatges i de l’atractiu d’un tranquil
ramat de vaques. El dinar el vàrem fer a l’Hotel Vall Fosca al
poble de Molinos. A la nit, un cop sopats a l’hotel d’Erill la Vall
i com que era la festa major del poble, hi va haver la baixada
de falles des del cim del pic Aüt, un espectacle meravellós i
sorprenent per l’alta participació de fallaires. Vàrem acabar la
vetllada celebrant la festa amb una molt bona coca i copa de
xampany.
El diumenge, ben matiners, emprenguérem la carretera cap a
la Val d’Aran on a Vielha ens esperaven taxis per portar-nos al
Pla de l’Artiga de Lin i poder admirar les ressurgències dites
Uelhs deth Joeu per on flueixen les aigües procedents de la
glacera de l’Aneto i formen el riu Joeu afluent del Garona.
Després de quedar força impressionats pel brogit de l’aigua i la
bellesa del paisatge tornàrem a Vielha per la carretereta que
travessa el bonic bosc de Vericauba. El dinar va ser al
restaurant La Abuela, ben estrets però amb bona teca.
La tornada a Barcelona va ser passant per La Pobla de Segur ja
que hi teníem concertada una visita a la Fàbrica de Licors
Portet / Espai Ratafia on ens explicaren el procés d’elaboració
d’aquest licor tan emblemàtic i ens en oferiren una degustació.
A la mateixa vila hi dinàrem al bon restaurant Fa Uns Anys, amb
un àpat deliciós molt ben servit i acabat amb copa de xampany
per celebrar l’èxit de la tradicional sortida dels Turistes de
l’Agrupació a la Vall de Boí.

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
Cloenda Final de Temporada a Sant Carles de la Ràpita
Dissabte 27 de juliol del 2019

Grup de Muntanya

Bon dia, amics senderistes!
Avui hem sortit de la vila de Sarrià amb un cotxe particular quatre
caminadors: la Montserrat Martorell, l’Enric Caballé, en Miquel
Piquet i en Martí Simó en direcció a l’Àrea de Servei del Mèdol on
ens estaven esperant l’Anna Podall i en Xavier Gràcia. Allà hem
esmorzat.
Tot seguit hem tornat a agafar els cotxes per dirigir-nos al
municipi de Sant Carles de la Ràpita situat a la comarca del
Montsià. Allà ens hem desplaçat fins a l’Hotel Restaurant Juanito
Platja on hem aprofitat tots per banyar-nos a les aigües del Mar
Mediterrani properes al Delta del Ebre.
Cap a dos quarts de dues ens hem assegut a la taula per dinar un
pica-pica a base de bunyols de bacallà, musclos, calamarsets,
cloïsses, navalles, calamars a la romana, i de segon plat un arròs
del senyoret i postres acompanyat de vi, cava, gasosa i aigua.
Acabat el dinar ens hem assegut a una taula a xerrar fins a
acomiadar-nos per la temporada que comença el setembre
vinent.

BALLADA DE SARDANES RECONEIXEMENT A SEBASTIÀ ALBA, DE L’OBRA SARDANISTA VIOLETES DEL BOSC
28 de setembre de 2019 a les 17h. al Pla de la Catedral de Barcelona amb la cobla La Principal del Llobregat i la cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona, i la participació de la Colla Violetes del Bosc.
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AGENDA SETEMBRE 2019

AGENDA OCTUBRE 2019

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

Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Diumenge 6 – Cobla Ciutat de Girona
• Diumenge 13 – Cobla Jovenívola de Sabadell
• Diumenge 20 – Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
(Mercat de Mercats - Plaça Pi i Sunyer)
• Diumenge 27 – 18:15h. Cobla Berga Jove

Diada 2019: Objectiu Independència
• Dimecres 11 - Tarda
Mobilització a l’Avinguda Maria Cristina i Ballada de
sardanes davant el Pavelló Alemany Mies Van Der Rohe.

23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 17 - 19:00 h. - Local social
“Nàpols i Pompeia”, de Josep Muñoz

Turisme Cultural
• Dissabte 14 - Tot el dia
Siurana

Turisme Cultural
• Dissabte 5 - Tot el dia
Reus

Anem d’Excursió
• Dissabte 26 - Tot el dia
El Salt de Sallent des de Sant Privat d’en Bas.

Anem d’Excursió
• Dissabte 28 - Tot el dia
Bufadors de Beví. 11,61 km. 4:17h.

1 SETEMBRE 2019
SARDANES PER LA REPÚBLICA

Ballada de sardanes
• Dissabte 28 – 17h. Cobla La Principal del Llobregat i
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Reconeixement a Sebastià Alba, de l’Obra Sardanista
Violetes del Bosc. Amb la participació de la Colla Violetes
del Bosc.

Aquest diumenge 1 de setembre fem una ballada de
sardanes conjuntament amb l'ANC de Ciutat Vella.
Serà a les 11:15h al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la
Cobla Lluïsos.
Durant la pausa, a la mitja part, es faran alguns parlaments i
es podran comprar productes de l’ANC com samarretes, pins
i banderes, entre d’altres. No hi falteu!

TURISME CULTURAL. PROPERA SORTIDA: SIURANA
Hola turistes!
Què tal ha anat aquets estiu? Una mica calorós i xafogós, oi? Però
bé, això ja s’acaba, i nosaltres ens tornarem a trobar per gaudir de
la companyia de tots plegats, i de noves visites arreu del nostre
petit gran país.
Començarem el dia 14 de setembre, i anirem cap a la comarca del
Priorat, concretament a Siurana, on una guia ens acompanyarà a la
visita. El dinar el farem a un restaurant situat al costat del pantà
de Siurana.
L’esmorzar el farem al restaurant El Celler de l’Ordal. NO CAL
PORTAR ESMORZAR.
L’hora de trobada serà a les 7:45h. a la plaça Universitat, davant
de l’edifici acadèmic, per sortir puntualment a les 8h.
Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 93
219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a tots!
En un full a part, rebreu tota la resta d’informació de les sortides
de la propera temporada.

11 SETEMBRE 2019
DIADA: OBJECTIU INDEPENDÈNCIA
El proper 11 de setembre tindrà lloc la manifestació de la
Diada organitzada per l'ANC, enguany sota el lema 'Objectiu
Independència’. Us hi podeu inscriure sols o per grups a:
https://diada.assemblea.cat/index.php/ca/m-apunto-altram
Si algun soci no té clar com fer-ho, que ens truqui al 93 315
14 96 i l’ajudarem a inscriure’s.
Us recomanem apuntar-vos als trams 3 i 4, corresponents a
l’Avinguda Maria Cristina perquè en acabar la concentració,
hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla per la
Independència cap a les 18:00h. davant el Pavelló Alemany
Mies Van Der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7.
Barcelona).
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