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

OCTUBRE CALENT?
Quan intento començar a escriure els pocs paràgrafs que acabaran constituint aquesta editorial del full informatiu, penso que hauria
de parlar del que passarà aquest octubre que, abans de que arribi, tothom ja diu que serà un octubre calent. I us he de dir que no sé
per on començar.
Potser podria vaticinar que la ràtzia que ha començat la guàrdia civil i el poder judicial espanyol en contra d’aquests suposats terroristes
independentistes catalans podrà provocar encara més detencions indiscriminades. No tenen cap vergonya en fer-ho. Diu que feia dos
anys que els escoltaven i, després de tant fer l’espieta, han fet un nou ridícul en els registres i en el procediment. Res de nou.
També podria predir que una gran majoria del poble català continuarà exigint l’absolució dels nostres presos polítics i el retorn dels
exiliats i que, si cal, tornarem a sortir al carrer per reivindicar que es faci realitat el resultat del referèndum de l’1 d’octubre i que es
camini amb fermesa cap a la república catalana.
Tampoc faria cap descobriment si digués que crec que tot l’engranatge de l’estat espanyol prepara una gran demostració de força al
voltant del Dia de la Hispanidad, que ens portarà una sentència tan injusta com venjativa, amb esperit dissuasiu i amb intervencions
patètiques per part de tots els elements implicats que demostraran una vegada més que no entenen res. O que no hi ha pitjor ignorant
que el que no vol saber.
Però també estic convençut que, malgrat diuen que l’independentisme ha perdut pistonada, cada dia que passa estem més a prop.
Perquè sempre que ha calgut hi hem estat. Perquè ells no saben comptar i nosaltres si (per això no ens ho deixen fer). Perquè tot això
no té marxa enrere...
I, sobretot, no caiguem en la provocació. Sempre pacífics i amb la llengua i la cultura per bandera. I si fem això d’octubre calent res
de res, que a la tardor, normalment, ja fa fresqueta...
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

TURISME CULTURAL: SIURANA DE PRADES
Dissabte 14 de setembre de 2019
El dia 14 de setembre iniciàrem la temporada turística 2019-2020
visitant el llegendari i bonic poblet de Siurana de Prades, a la
comarca del Priorat. Vam ser trenta-sis els turistes que hi
participàrem i que vam tenir la sort de fruir d’un bon dia i de l’encís
del llogaret i la bellesa quasi excepcional amb què l’ha dotat la
naturalesa.
Això ha fet que tingui un gran atractiu turístic que realment vàrem
poder comprovar per la infinitat de cotxes que omplien els diversos
llocs habilitats per aparcar. El nostre autocar va haver de fer-ho a
bona distancia del poble. Allí ens esperava una guia que ens explicà
amb detall la seva història, la del Castell, l’església romànica i de
diversos carrerons amb cases de pedra molt singulars. Va ser, doncs,
una visita força cultural i interessant.
De camí cap el Priorat vam parar a l’Ordal per fer un bon esmorzar al
bar-restaurant El Celler d’Ordal i un cop acabada la visita de Siurana anàrem a Cornudella de Montsant per dinar al restaurant Can
Pep, situat arran del pantà de Siurana, que per cert, sense aigua presentava una vista depriment. El dinar va ser abundant d’arròs de
muntanya precedit d’una també abundant amanida i acabat d’unes bones postres i el conseqüent cafè o cigaló a qui en va voler.
Tot plegat va fer que ens ho passéssim bé, amb bona companyonia i una ben planificada sortida turística d’inici de temporada.
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AGENDA OCTUBRE 2019

AGENDA NOVEMBRE 2019

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

Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Divendres 1 – Cobla Ciutat de Cornellà
• Diumenge 3 – Cobla Sabadell
• Diumenge 10 – Cobla Mediterrània

Conferència Musical
• Dijous 3 – 19 h. – Local social
“L’evolució musical de la sardana”, a càrrec de Jordi León,
músic i compositor. La conferència anirà acompanyada d'unes
interessants i curioses il·lustracions musicals
Presentació Llibre
• Dimecres 16 – 19 h. - Local social
“El fill de l’italià” de Rafel Nadal
Amics dels Concerts
• Dilluns 7 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“Nissagues” amb la Cobla Marinada
Amics dels Concerts
• Dilluns 14 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“Cobla i Cançó” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i
Laia Frigolé
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 17 - 19:00 h. - Local social
“Nàpols i Pompeia”, de Josep Muñoz
Exposició
• Fins el 18 d’octubre – Local social
“Joan Amades: La memòria del poble”
Turisme Cultural
• Dissabte 19 - Tot el dia
Casa Navàs. Reus
Anem d’Excursió
• Dissabte 26 - Tot el dia
El Salt de Sallent des de Sant Privat d’en Bas
Amics dels Concerts
• Dilluns 28 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“CD Complicitats” amb la Cobla La Principal de la Bisbal
Parlem amb...
• Dimecres 30 – 19 h. - Local social
Xerrada amb Martí Carreras, compositor convidat al Memorial
Joaquim Serra 2019

TURISME CULTURAL. PROPERA SORTIDA: REUS
Hola turistes,
Després de la primera sortida de la nova temporada, ja anem
a per la segona que serà la de l’octubre, i anirem cap al Baix

(Tots Sants)

Memorial Joaquim Serra 2019
• Dilluns 4 - 20h. - Teatre Romea
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Cobla Mediterrània
Compositor convidat: Martí Carreras
Reserves a la secretaria de l’Agrupació
Conferència
• Dimecres 6 - 18:00 h. - Local social
“La recuperació de Patrimoni Musical. El cas de l’Agrupació
Sardanista “Avi Xaxu”, de l’Escala”, a càrrec de Jordi Gallegos
Pregó de Festes del 97è Aniversari
• Divendres 8 - 19h. - Local social
Pregoneres: Teresa Guasch, Angelina Mallol i Encara Sahún
Conferència
• Dilluns 11 - 19:15 h. - Local social
“Història del Fiscorn baix de Cobla a Catalunya”, a càrrec de Pep
Moliné
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 14 - 19:00 h. - Local social
“Armènia”, de Francesc Juandó
Turisme Cultural
• Dissabte 16 - Tot el dia
Centre d’Interpretació de l’Aigua a Torrelavit
Dinar de Germanor del 97è Aniversari
• Diumenge 17 - 14 h. - Hotel H10 Marina
Preu: 48€. Inscripcions a secretaria
Amics dels Concerts
• Dilluns 18 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“Ballem-la (40 anys)” amb la Cobla Mediterrània
Dramaturgs Catalans
• Divendres 22 – 19h. - Local social
“L’Hostal de la Glòria” de Josep M. de Sagarra, amb Dolors
Busquets
XIX Festa Endavant
• Dissabte 23 - Tot el dia
Caldes de Malavella: Aigua i Termes
Turisme Cultural
• Dijous 28 – 19h. - Local social
Projecció Audiovisual Turisme
Grup de Teatre Eduard Costa
• Divendres 29 - 20h - Local social
• Dissabte 30 - 18:30h - Local social
Representació teatral: “El Florido Pensil” i actuació del Grup
d’Expressió Vocal Gatzara

Camp, concretament a Reus, per visitar la Casa Navàs. L’esmorzar el farem al Celler de l’Ordal, per tant NO CAL QUE US EL PORTEU
VOSALTRES. Tot això ho farem el dia 19 d’octubre. Sí, ho llegiu bé. Per horaris de la visita i el guia, hem hagut de canviar la data.
NO SERÀ EL DIA 5, SINÓ EL 19 D’OCTUBRE. L’hora de trobada és a les 8:15h. per sortir a les 8:30 h. del matí, a la plaça Universitat.
RECORDEU: SORTIDA DIA 19 D’OCTUBRE, NO CAL PORTAR ESMORZAR. Per inscripcions i més informació truqueu a la M. Rosa als telèfons
932 195 964 / 629 217 408.
I el dijous dia 28 de novembre, audiovisual de turisme a les 7 de la tarda, al local de l’Agrupació. Després hi haurà un petit pica-pica.
Si voleu inscriure-us a la sortida de l’Empordà, ja podeu espavilar, que les places comencen a omplir-se. La ciutat de Figueres serà la
base de les sortides. Truqueu a la M. Rosa als telèfons 932 195 964 / 629 217 408 per a més informació.
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