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

CELEBRAR
Us faríeu creus del temps que he esmerçat en trobar un sinònim de la paraula celebrar que s’escaigués perfectament amb el 97è
aniversari de la nostra Agrupació. Potser vosaltres el trobaríeu de seguida. Sovint el cap ens fa males passades.
És per això que he recorregut al Diccionari de sinònims, idees afins i antònims, una espectacular publicació editada per primer cop
per TEIDE l’any 1970 i escrita per Santiago Pey i Estrany, un dissenyador i filòleg català que va viure entre els anys 1917 i 2001. De fet
és una eina que utilitzo sovint per culpa de la meva dèria de dir i escriure les coses de dues maneres diferents.
I em trobo que les primeres accepcions de celebrar no tenen cap consideració festiva: complimentar, acomplir, fer, realitzar,
executar... Fins i tot cantar o dir. I encara, amb un significat lligat clarament a la religió, surt la paraula oficiar.
Si parlem de festejar és obvi que fàcilment ens desviem per altres viaranys amb sinònims com cortejar o galantejar.
I el commemorar sembla reservat per a les grans ocasions com serà el nostre centenari, amb altres paraules afins com immortalitzar,
exalçar, solemnitzar, ponderar o glorificar.
I està clar que en un conjunt d’actes com els que, un any més, us proposem no pararem de lloar, elogiar, agrair i exaltar. I en un altre
aspecte aprofitarem també per rememorar i evocar records meravellosos inoblidables que decidirem gloriejar i preconitzar.
Però ja completament embriac de paraules que, teòricament, signifiquen el mateix, he decidit que el millor que podem fer és celebrar
aquest 97è aniversari de l’Agrupació amb totes les nostres ganes i forces. La primera idea sovint és la bona.
Moltes felicitats amics socis!
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

LA GROSSA!

GRUP DE TEATRE EDUARD COSTA

Ja tenim a la vostra disposició la GROSSA DE CAP D’ANY!
No us despisteu i veniu a buscar el més aviat possible les
vostres butlletes i/o talonaris!

El grup de teatre Eduard Costa ha decidit suspendre les
representacions que tenia previstes pels dies 29 i 30 de
novembre. Creiem que l’obra no era la més adient en aquests
moments, donada la situació política del país, sobretot
marcada per la sentència i els últims aldarulls.
En el seu lloc, hem preparat un espectacle, juntament amb el
grup GATZARA, de música i poemes.

Com ja hem fet els altres anys, juguem 10 números diferents
a 0,40€ cadascun. A veure si hi ha sort!

Es representarà solament el proper dia 30 novembre a les
18:30h. a la sala d’actes de la Casa de la Sardana.
L’entrada serà gratuïta per a tothom. Tanmateix també
efectuarem la rifa de dos entrades per anar un teatre de
Barcelona.
Us esperem per passar una bona estona plegats!

DINAR DE GERMANOR
DRAMATURGS CATALANS
Per qüestions tècniques de l’Agrupació, l’obra programada
pels Dramaturgs Catalans del divendres 22 de novembre
queda anul·lada i en el seu lloc es farà un recital de poesia
patriòtica, avançant l’acte de les 19h a les 18:30h.

Recordeu que el dinar de germanor és el diumenge 17 de
novembre a les 14h. a l’Hotel H10 Marina (Av. del Bogatell,
64). Preu: 48€. Podeu pagar en efectiu a la secretaria de
l’Agrupació o per transferència al compte: ES40 3183 0800
8210 0202 0525.
Recordeu dir-nos si escolliu carn (xai desossat i rostit a l'estil
tradicional en la seva salsa amb gratinat de patata) o peix
(timbal de llagostins, patata trencada, ruca i escalivada amb
emulsió de mòdena).
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AGENDA NOVEMBRE 2019

Ballades de sardanes
Pla de la Catedral - 11:15 h.
• Divendres 1 – Cobla Ciutat de Cornellà
(Tots Sants)
• Diumenge 3 – Cobla Sabadell
• Diumenge 10 – Cobla Mediterrània i Berga Jove (Ballada doble
d’aniversari)
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
Xerrada
• Dimarts 5 - 18:00 h. - Local social
La recuperació i difusió del patrimoni musical: El cas de
l'Agrupació Sardanista Escalenca "Avi Xaxu", a càrrec de Jordi
Gallegos, historiador, investigador i divulgador cultural
Concert
• Dijous 7 - 19:30 h. - Local social
“Petit concert de tardor de flabiol i piano”, amb Mar Vilar i
Jordi Vilaprinyó
Pregó de Festes del 97è Aniversari
• Divendres 8 - 19h. - Local social
Pregoneres: Teresa Guasch, Angelina Mallol i Encara Sahún
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 – 18:30h. - Local social
“Poesies Patriòtiques”, 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
• Dissabte 30 - 18:30h - Local social
Recital a càrrec del Grup de Teatre Eduard Costa i actuació del
Grup d’Expressió Vocal Gatzara

AGENDA DESEMBRE 2019
Amics dels Concerts
• Dilluns 2 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“Som (90 Anys)” amb la Cobla La Principal del Llobregat
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 12 - 19:00 h. - Local social
“Recuperació del Romànic de Catalunya”, d’Eliseu Peidró (UEC
Sants)
Turisme Cultural
• Dissabte 14 - Tot el dia
Baronia de Rialb. La Noguera. Monestir de Santa Maria de Gualter i
dinar nadalenc.
Anem d’Excursió
• Dissabte 14 - Tot el dia
Collserola. Ruta homenatge a Jordi Caballé
Concert
• Dimarts 17 – 18:30 h. – Local social
“Poema de Nadal”, amb Valentí Maymó
Aplec Nadalenc
• Diumenge 22 – 10:30 h. – Parc de la Ciutadella
22è Aplec Nadalenc amb les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona,
La Principal del Llobregat i Mediterrània
Amics dels Concerts
• Dilluns 23 – 20 h. – Aliança Poble Nou
“Concert de Nadal” amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona

TURISME CULTURAL. PROPERA SORTIDA: TORRELAVIT
Després de la fantàstica visita a Reus, a la casa Navàs, i l’esplèndid
dinar a Paretdelgada, ens tornem a trobar. Aquesta vegada anirem
cap l’Alt Penedès, concretament a Torrelavit per visitar el Centre
d’Interpretació de l’Aigua, i també el poble.
Tot això ho farem el dia 16 de novembre. Lloc de trobada: plaça
Universitat. Hora de trobada: 8:15h. per sortir a les 8:30h. NO CAL
PORTAR ESMORZAR, ja que ho farem al Celler de l’Ordal, ja gairebé
és casa nostra. El dinar el farem al mateix Torrelavit.
També cal recordar les següents dades: DIVENDRES DIA 4 DE
NOVEMBRE: Pregó de festes amb tres pregoneres de luxe: la TERESA
GUASCH, l’ANGELINA MALLOL I l’ENCARNA SAHÚN. El dia 17 tenim el
dinar de germanor, i el dia 28 de novembre l’Audiovisual de Turisme,
amb un resum de totes les sortides. Tot això serà al local de
l’Agrupació. Hora: les set de la tarda. Després de l’audiovisual hi
haurà una mica de pica-pica. Us esperem a tots per gaudir d’una
bona estona.
Per a informació i apuntar-vos a la sortida, truqueu a M. Rosa als
tels. 93 219 59 64 i/o 629 217 408.

BALLADA DOBLE FESTES D’ANIVERSARI
Us convidem a tots a participar a la ballada doble de sardanes que
farem el diumenge 10 de novembre al Pla de la Catedral de
Barcelona a partir de les 11:15h. amb les cobles Mediterrània i
Berga Jove per celebrar les festes del 97è Aniversari de l’Agrupació!
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TURISME CULTURAL: REUS
Dissabte 19 d’octubre de 2019
El viatge turístic a la capital de Baix Camp realitzat el 19 d’octubre va ser fet amb la finalitat de visitar la casa Navàs, obra de
l’arquitecte Lluís Domènec i Montaner i joia de l’arquitectura modernista. En arribar a la plaça del Mercadal, on hi ha aquesta casa,
vam trobar-nos amb la passejada que diàriament fan els “Avis i Avies per la Llibertat” per exigir la llibertat dels presos polítics i dels
exiliats. No cal dir que van merèixer el nostre aplaudiment.
La casa Navàs és espectacular, el seu interior està cuidat al mínim detall
i tot respon a un intel·ligentíssim plantejament de decoració d’estances
amb mobiliari ben treballat, vidrieres admirables i pintures murals i
elements escultòrics de gran valor que la converteixen en un ric museu
del modernisme. Una guia ens explicà, amb molt encert, el seu historial
fent-nos veure, ensems, totes les particularitats de la decoració d’un
dels edificis modernistes més espectaculars d’Europa i potser l’obra més
important de Domènech i Montaner. No cal dir que tots quedàrem
embadalits i encantats d’aquesta visita. Un cop acabada vam tenir temps
per fer una passejadeta pel carrer de Monterols fins a la plaça de Prim,
uns indrets amb molta animació, i fer el clàssic aperitiu amb el
famosíssim Vermut de Reus.
D’anada, en passar per l’Ordal, hi vam fer parada per esmorzar al barrestaurant El Celler d’Ordal. Com sempre ens van oferir un molt bon pa amb tomàquet i tota classe d’embotits, pernil i formatge per
acabar amb un bon cafè o infusió.
Per dinar vam anar al restaurant de l’ermita de Paretdelgada, al municipi de la Selva del Camp, on també ens van oferir un molt bon
àpat de plats molt ben cuinats.
Paretdelgada és un santuari marià esmentat ja l’any 1200, amb l’església restaurada l’any 1940. Hi vam entrar i quedàrem impressionats
per la seva grandària i les pintures que decoren totes les seves parets. El nom de Paretdelgada ve derivat de la vil·la romana que hi
havia en aquest indret, un monument de gran interès arqueològic que s’excavà el 1935 per recuperar els seus mosaics.
Aquesta diada turística la recordarem pel seu atractiu cultural, la qualitat gastronòmica de l’esmorzar i el dinar, el bon temps i la grata
satisfacció que ens va produir als trenta turistes que hi participàrem.

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
El Salt de Sallent fins a Sant Privat d’en Bas
15 Km. – 6h. Dissabte 26 d’octubre de 2019
Bon dia, amics del Grup de Muntanya!
Avui hem sortit amb cotxe des de la vila de Sarrià el següents caminadors: la
Montse Martorell, l’Enric Caballé, en Víctor Casanovas, en Miquel Piquet i en
Martí Simó fins al municipi de Sant Privat d’en Bas, situat a la comarca de La
Garrotxa, on ens estava esperant l’Enric Fiestas. Allà hem parat a esmorzar a
una àrea de pícnic.
Hem seguit una pista fins a trobar una cruïlla de camins que ens ha portat fins
a la part baixa del salt on hem trobat el Camí de les Escales. Hem anat pujant
el tram vertical d’escales amb l’ajuda de cordes i ancoratges tenint a la dreta
el Salt de Sallent. Finalment hem salvat la paret fins arribar a la part alta de
la carena, caminant per la cresta fins a veure l’espectacular cascada de més
de 80 metres d’alçada del Salt de Sallent. Seguint el sender que voreja la
carena fins arribar al Camí dels Matxos o Ases, hem trobat un porc senglar i
hem arribat al punt més alt de Santa Magdalena del Mont de 1.280 metres. Hem anat descendint verticalment per la muntanya fins
arribar al Santuari de la Verge de les Olletes. Excavat entre 1855 i 1895 en una balma on hi ha una imatge de la verge d’alabastre en
el seu interior. Baixant a poc a poc hem arribat al Restaurant Can Turó fins arribar al lloc on hem aparcat els cotxes.
Acabada l’excursió ens hem desplaçat fins al municipi de Sant Privat d’en Bas on hem entrat a la botiga d’Embotits Artesans Gori, on
un noi molt amable ens ha preguntat on havíem anat d’excursió, i com que no havíem dinat, ens ha ofert una secallona, fent la compra
dels corresponents embotis i prenent una beguda i patates en el seu petit bar.
Després hem fet un tomb pel poble on hem vist l’església de Sant Privat que data de l’any 1070 i la Masia de Cal Monjo, on va residir
el filòleg i lingüista el Dr. Antoni Maria Badia i Margarit (1920-2014).
Hem de donar les gràcies a l’Enric Fiestas per haver planificat l’excursió i portar-nos a tots pel bon camí fins arribar al nostre objectiu.
En veiem el proper dissabte 23 de novembre a la XIX Festa Endavant a Caldes de Malavella.
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