Estimats socis/es:
Comencem un nou any ple de projectes i il·lusions i La Nostra Terra vol oferir-vos la
possibilitat de passar un matí d’excursió a Gandia, el dissabte 12 de febrer de 2011.
L’activitat consistiria en una visita concertada a la Galeria Daurada del Palau Ducal de
Gandia que acaba de ser restaurada per l'Institut Universitari de Restauració del
Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. Es comptarà amb la presència d'un
tècnic de la Universitat que comentarà els detalls de les intervencions.
L’exida serà en cotxes particulars a les 9.30 des de la Plaça de la Concepció.
Si trobes interessant la proposta, voldríem saber-ho prompte per tal de poder organitzarho tot. Animeu-vos i crideu als telèfons 686751204 (Ignasi Gironés) o 696515739
(Manolo Requena) per tal de confirmar les places abans del dimecres 9 de febrer.
Volem aprofitar esta comunicació per anunciar-vos que ja tenim web pròpia en
funcionament www.lanostraterra.es i que necessitaríem que al correu de contact de la
web, lanostraterra@lanostraterra.es, ens féreu arribar les vostres adreces de correu
electrònic per tal de poder utilitzar també este mitjà de comunicació amb tots vosaltres.
La nova junta, eixida de l’Assemblea General del passat 29 de gener, pretén continuar
amb activitats com la publicació de la revista Almaig, Estudis i Documents XXVII a les
darreries de 2011, la rehabilatació de l’ermita de Sant Vicent, ara pendent de les
actuacions per les obres del nou hospital; amb les col·laboracions que habitualment
desenvolupa amb altres institucions (Mancomunitat, Ajuntament d’Ontinyent, IEVA...),
visites culturals, així com potenciar-ne de noves, entre d’altres una exposició de l’obra
del gravador ontinyenti del s. XVIII, Pedro Lozano.
Estem convençuts que La Nostra Terra ha de seguir sent un dels motors de la cultura
d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida i en eixe sentit volem seguir treballant.
Ontinyent, 31 de gener de 2011
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