Memòria d’activitats any 1998

GENER 1998
* 02.01.98 dv. 10 h. nit - Reunió Junta
* 05.01.98 FESTA DE REIS
Anar a casa dels avis (13)
Anar a casa dels nens petits (2)
10 h. nit: Cavalcada Reis
Regals Reis: 2 fogons, diana electrònica, llibre de Ramon Oms (va assistir ell personalment
i el va signar), i entrades pels socis i participants Pessebre per visitar el Pessebre de Sant
Guim de la Plana.
* 17.01.98 Visita Pessebre de Sant Guim de la Plana. Sopar a l'àrea de Guissona.
* 18.01.98 Últim dia de representació de Pessebre.
* 24.01.98 FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ 1)
- 9 h. de la nit: Mostra-concurs de cuina "Truites" (regals i obsequi pels
participants)
Degustació popular de "bacallà de Quarema", ofert pel Rest.Castellar.
- 10,30 h. Teatre: "Crònica d'una soledat", grup de Santa M. d'Oló.
* 25.01.98 FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ
- 12 H. Missa a les torres, amb l'acompanyament "Auró blanc" de Rajadell
- 13 h. Reunió-Assemblea Pessebre (coordinadors, ACTIVITATS ANY 1998)
- 14 h. Dinar Pessebre: canalons, fricandó de vedella amb xampinyons, gelat i cafè.
* Demanar subvenció a la Federació d'Ateneus de Catalunya, per despesa cobla de Sabadell
(Aplec del Grau).
* Demanar subvenció programes Pessebre Vivent a LA CAIXA
FEBRER 1998
* 01.02.98 dg. Grup de Teatre de Fals a Canet de Mar
Obra: Laura a la ciutat del Sants.
* 06.02.98 dv. 10 h. Reunió Junta

* 08.02.98 dg. Grup de Teatre de Fals a Centelles
Obra: Laura a la ciutat del Sants
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* 14.02.98 ds. 10 h. nit- Reunió Caramelles
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* 15.02.98 dg. 12 h. Reunió amb consellers a l'Ajuntament de Fonollosa.
Tema: Camp de tir

* 15.02.98 Circular Caramelles, comunicant horaris assejos cançons i balls.
Inici: 7.3.98

* 21.02.98 ds. Reunió a l'Ajuntament de Fonollosa.
Tema: Camp de Tir
* 23.02.98 Carta a "Caixa de Manresa", incloure ACR de Fals en els pressupostos, per XIX
Concurs de Fotografia, Festa Major.

* 25.02.98 Carta a BASF ESPAÑOLA, sol.licitant col.laboració de 42.000,- ptes, per Concurs
de Fotografia, Festa Major.

* 27.02.98 dv. 10 h. - Reunió Junta amb Col.laboradors, preparació Festa Major.
MARÇ 1998

* 01.03.98 CARNESTOLTES 98
dg. 6,30 h. tarda. Ball disfresses amb el conjunt: Miquel i Anna

* 05.03.98 dj. 10 h. - Reunió Junta

* 07.03.98 Inici assajos Caramelles
* 09.03.98 Cicular Concursos de jocs: brisca, dards, fotbolí per la Festa Major.
Apuntar-se llista al Casal
* 13.03.98 dv. 10 h. - Xerrada d'Esquerra Republicana de Catalunya:
- Josep Huguet, Vicesecretari general i diputat
- Ton Cabra, President comarcal
- Enric Aloy, President regional
- Xavier Castellana, Secretari formació nacional i Vicepresident de JERC a la Regió 7.
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* 14.03.98 Recollida-entrega-canvi roba Caramelles (9.3.98)
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* 22.03.98 Pals - VIII Assemblea coordinadora de Pessebre Vivent de Catalunya.

* 28.03.98 ds. 5 h. - Reunió Junta amb Coordinadors del Pessebre.
ds. 7 h. - Reunió Junta

* 29.03.98 Circular horaris d'assajos i programa Caramelles

* 30.03.98 Enviar carta de COBEGA, sol.licitut col.laboració Festa Major.
ABRIL 1998
* 05.04.98 CALÇOTADA POPULAR
dg. de rams
* 10.04.98 - dv. Sant - Cobrament quotes anuals socis més abonar interessos.
- 16 h. anar a buscar boixos i engalanar tractor i camió
* 11.04.98 CARAMELLES
- 10 h. Vetlla Pasqual
- 11 h. Sortida plaça església amb tractor.
Cantada i ballada pels ravals del poble (nucli vell, nou i Raval del torrent)
- 12,30 h. ressopó al Casal, ofert per les cases del Torrent
* 12.04.98 CARAMELLES (VEURE ANNEX 1)
- 8 h. esmorzar al Casal
- 8,45 h. sortida i cantades al Clot, La Creu, La Masia, Cal Tico Nou i plaça
- 16,30 h. Sortida del Casal
- 17 h. Cantada a El Collet, Frontó-Canet, Molí de Boixeda.
- 20 h. Fi de festa al Casal, amb tradicional mona de Pasqua, oferta per les cases de Cal Mariano i
Els Arcs.
* 13.04.98 CARAMELLES
dll. dinar a la Font (anul.lada pel mal temps)
* 19.04.98 dg. 6 h. Grup de Teatre de Fals a Calaf.
Obra: "Laura a la ciutat dels sants"
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* 26.04.98 FESTA DE SANT JORDI (VEURE ANNEX 1)
Lectura de contes a la biblioteca del Casal, per: Imma de Calaf, Anna Terrades, Montse Grau, pels
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joves del poble.
Parada de llibres i contes al porxo de l'església. (roses NO).

* Sol.licitar al Dpt. de Cultura de la Generalitat - Centre de Promoció Cultura Popular i
Tradicional Catalana, Sr.Antoni Molas (Telf. 467.8000), subvenció per activitats i festes any 1998

MAIG 1998
* 09.05.98 ds. 10 h. - Xerrada: Rosa M. Pujol, Psicòloga.
Tema: Adolescència juvenil (40 persones)
* 16.05.98 ds. 10 h. - Xerrada: Dr. Joaquim Montoriol
Tema: Entre l'aigua i la selva (De l'Amazònia al Mato Grosso) (100 pers.)
* 17.05.98 dg. 7 h. de la tarda - Teatre: El Mikado, de W.S. Gilbert i A. Sullivan, interpretada pel
C.P. Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, amb l'Orquestra Gallarda.
* 22.05.98 dv. Sopar despedida de l'obra "Laura Ciutat dels Sants". Lluís Tuneu deixa la direcció del
Teatre fins el setembre.
* 23.05.98 ds. 10 h. de la nit. Finals de concursos: futboll, dards, brisca i futbolí.
* 29.05.98 dv. Reunió Ajuntament de Fonollosa.
Tema: Polígon Industrial
*30.05.98 Tarda esportiva (ajornada pel mal temps, pluja). Es va realitzar el 20.06.98
4 h. Bàsquet femení (pista poliesportiva)
5 h. Triangular futbol sala (pista poliesportiva)
6 h. Innovador partit de futbol: uns contra els altres (camp futbol)
8 h. Lliurament de trofeus i berenar per a tots els participants.
2/4 de 12 nit: Elegant ball de F.M. Orquestra: SOLSONA-70
* 31.05.98 - 12 h. Celebració Eucaristia, audició "Orquestra Clàssica de Santpedor", i petit concert
acabada la missa.
- Exhibició de trial a càrrec del pilot i campió Jordi Estany i Cia. (Melcior)
- 7 h. Antologia, espectacle de titelles per a tots els públics, a càrrec de Jordi Bertran.
A la mitja part repartiment premis concurs de fotografia, dards, brisca i futbolí.
JUNY 1998
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* 06.06.98 - 2/4 de 5 de la tarda: Spum Ball d'escuma i grup d'animació teatral "Gog i Magog"
- 11 h. de la nit: Un passeig per cançons innoblidables, ambientat en un pub de Xicago a càrrec de
"Jazz Veu"
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* 07.06.98 Aplec al Grau
- 12 h. Missa, ball de l'almorratxa, corrandes i cascavells i repartiment del panet.
- Estrena vestuari original de l'esmentat ball (ballat pel Toni Catllà i Teresa Clotet)
- Ballada de sardanes, amb la Cobla Sabadell
- Dinar: amanida de gambes, llom tropical, gelat i cafè (dinar elaborat per l'Agustí de
Navarcles i el gelat i cafè el Josep Grau)
(pel mal temps, pluja, es va fer al Casal)
* 09.06.98 dt. Reunió Rajadell- Tema: Polígon Industrial
* 11.06.98 dj. Reunió Casal - Polígon Industrial
* 12.06.98 dv. Reunió Junta
* 13.06.98 ds. Reunió Casal amb els socis i veïns del poble. Tema: Pol. Ind.
* 14.06.98 dg. Tir al plat
* 16.06.98 S'envia circular als socis. Tema: Escola d'estiu, bàsquet i música.
* 20.06.98 ds. Tarda esportiva (ajornada pel mal temps, prevista pel 30.05.98)
* 21.06.98 S'envia carta als socis i veïns del poble, del escrit presentat a les Corporacions locals de
Rajadell i Fonollosa. Tema: Polígon Indus.
* 23.06.98 Revetlla de Sant Joan, a la pista poliesportiva, amb el músic "Josep Lluís", foguera, coca i
cava per a totos els assistents.
* 27.06.98 ds. 8 h. Reunió Junta
* 27.06.98 ds. 10 h. Assemblea ordinària socis (exposició carta)

JULIOL 1998
* 01.07.98 Es comencen les caminades, passejades i bicicletades.
* 03.07.98 dv. 10 h. a l'ermita del Grau, concert ofert pel grup de Cant Coral "Campus Universitari de
Terrassa", amb un programa variat, estructurat en dues parts.
* 06.07.98 dll. 10 h. Reunió junta a casa del Jaume Espinal.
* 15.07.98 dc. Sortida de joves amb monitors a la platja,

CIF:G-58323213

* 16.07.98 dj. 10 h. Reunió junta a casa de la Rosa.
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AGOST 1998
* 02.08.98 dg. 8 h. Reunió monitors i pares, per parlar de colònies 1997
* 11.08.98 dt. Sortida a Núria amb autocar (organitzat per un grup de persones de Fals)
* 20.08.98 Reunió Junta al Casal (Terrades, Espinal i Rosa)
* 11.08.98 Es tramita documentació tècnica a l'Ajuntament de Fonollosa per sol.licitar llicència
legalització instal.lació camp de tir. També s'envia documentació al Director General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Generalitat.
SETEMBRE 1998
* 02.09.98 dc. 10 h. Reunió Ajuntament de Fonollosa. Tema: 11 de setembre.
* 05.09.98 ds. 8 h. Reunió Junta
* 05.09.98 ds. 10 h. Reunió socis. Planificació i suggeriments activitats tardor 98
* 10.09.98 dj. 10 h. Xerrada: Josep Camprubí i Casas.
Tema: L'11 de setembre de cara al segle XXI.
* 11.09.98 dv Diada 11 de setembre. Organitza Fonollosa i dinar.
* 13.09.98 dg. 7 h. tarda. Teatre de Rajadell.
Obra: A l'armari i al llit al primer crit.
* 13.09.98 Reunió Pessebre (nova comissió)
* 18.09.98 dv. 10 h. Reunió amb el jovent de Fals. Preparació activitats
* 19.09.98 ds. Torneig futbol sala.
* 25.09.98 dv. 10 h. Reunió junta
OCTUBRE 1998
* 04.10.98 dg. 12 h. Assemblea general Pessebre.
* 09.10.98 dv. 10 h.
10.10.98 ds. 10 h. Curser de tast de vins: blancs, rosats, negres i cava
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* 11.10.98 dg. 9 h. Exposició d'ampolles i càntirs i concurs del "traguinyol". Ball de tardor amb el
grup "Musical Mediterráneo", amb entrada gratuïta.
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*12.10.98 dll. 9 h. Pedalada popular, amb esmorzar per a tots els participants, samarreta de record i
participació en el sorteig de material.
* 18.10.98 Festa dels avis - Camps (148 persones)
* 23, 24, 25.10.98 Colònies pares (3a joventud). A Vilopriu (Alt Empordà)

NOVEMBRE 1998

* 01.11.98 dg. Festa Tots Sants
Teatre: Quatre històries en la Foscor. Grup: Xalana, de Sant Joan de Vilatorrada.
A l'acabar l'obra: castanyes, panelles i mistela
* 07.11.98 ds. Sopar colònies pares, amb monitors.
* 14.11.98 Preestrena obra "E.R.", del grup de teatre de Fals. * 20.11.98 dv. Reunió socis,
elaboració programa activitats: festa nadal, cap d'any, Festa Sant Vicenç, etc.
* 21.11.98 ds. Reunió jovent per preparar espectacle de cap d'any.
* 22.11.98 dg. Sortida a Barcelona al Museu d'Història de Catalunya. Es visita 2a planta: Prehistòria
fins Edat mitjana, amb monitors. La resta museu sense monitor. Dinar i tarda lliure. Es pot visitar:
Imax, Aquarium, etc.
* 28 i 29.11.98 Estrena obra "E.R.", de Josep M. Benet i Jornet, pel grup de teatre de Fals.

* Es passa circular 1r concurs de nadales, de les presentades es va escollir 4 per confeccionar la
felicitació de nadal de l'ACR.
DESEMBRE 1998

* 19.12.98 Reunió socis, per concretar organització tasques festa cap d'any.
* 24.12.98 Comença la 1a representació del Pessebre a les 11 de la nit, per a 2/4 d'1 de la nit assistir a
la missa del gall a l'església del raval.
* 26.12.98 ds. Representació Pessebre

CIF:G-58323213

* 27.12.98 - dg. Representació Pessebre
- A la sortida de missa ens visita el patge reial per recollir carta dels nens per entregar al rei (carta
enviada des de l'ACR als nens)
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* 30.12.98 dc. 10 h. Guarnir i posar taules.
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* 31.12.98 dj. 6 h. preparar plats sopar.
2/4 de 10 de la nit sopar de cap d'any: barqueta pinya "baby" amb coctel de gambes i
assortiment de marisc.
Cuixes de gall dindi amb peres i xampinyons i pastís: còctel de fruites i nata flamejat.
El menú infantil va consistir en "pizza" i el segon plat igual que els grans.
Espectacle de cap d'any, ofert pel jovent del poble, basat amb "sense títol"
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