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AGENDA JULIOL 2018

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Diumenge 1 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 8 - Cobla Lluïsos 
  • Diumenge 15 - Cobla Mediterrània
    • Dilluns 22 - Cobla Jovenívola de Sabadell
  • Diumenge 29 - Cobla Principal del Llobregat

Grup de Muntanya  
  Dissabte 7 - 12:00 h. - Local social
  Assemblea de socis del Grup de Muntanya

Hola, amics del Grup de Muntanya!

Avui ens hem desplaçat amb cotxes particulars fins al 
municipi de Castellfollit de Boix. Allà ens hem trobat sis 
persones: la Montse, l’Anna, el Xavier, l’Enric, el Miquel i en 
Martí. Tots junts hem anat a esmorzar a la Plaça Major del 
poble.

TTot seguit ens hem desplaçat amb cotxe fins al pal indicador 
“Trencall de Cal Miqueló” on cinc caminadors hem seguit 
una pista que deixava a un costat la masia de Cal Miqueló.
CaminemCaminem vorejant camps de conreu, molt verds, degut a les 
últimes pluges fins a creuar dos petits torrents. Seguim una 
pista asfaltada, trencant per un corriol que voreja el Pantà 
de Muntaner. Baixem per una pista, travessant la riera de 
Grevolosa. Caminem per una pista que fa una forta pujada 
fins arribar a un replà. Agafem una pista que ens condueix a 
l’ermita de Santa Cecília de Grevalosa (segle XII), de 
romànicromànic tardà que ha sofert nombroses reformes. Prenem 
un corriol ple de rocs fins arribar a l’antiga església derruïda, 
d’origen preromànic de Sant Miquel de Grevalosa (segles 
IX-XI). Agafem una pista fins arribar al cim del Cogulló de 
Cal Torre (881 metres) on trobem un pal d’on penja una 
estelada. Des d’aquí tenim unes vistes precioses de la 
muntanya de Montserrat, el pla del Bages amb diferents 
tons cromàtics del verd i la seva capital Manresa al fons, i a tons cromàtics del verd i la seva capital Manresa al fons, i a 
l’altre costat els Pirineus  nevats.
Fem una forta baixada per una per un caminet que voreja la 
muntanya i ens permet veure el paisatge fins arribar a la 
pista on hem començat a caminar.

L’Anna ens estava esperant i ens hem desplaçat amb cotxes 
fins al municipi de Castellfollit del Boix, on hem anat a 
dinar al Restaurant “Ca l’andorrà”.

Ens veiem aviat!!

ANEM DE SENDER: 
El Cogulló de Cal Torre
13 de maig de 2018



ACFB - Circular informativa / Juny 2018

TERRES DE L’EBRE
2, 3, 4, 5 i 6 de maig de 2018

Els turistes de l’Agrupació ens donem el goig de fer cada any una estada a les Terres de l’Ebre, una contrada encisadora 
que sempre ens ofereix nous al·licients per visitar-la. Hi vàrem fer estada del 2 al 6 de maig i ens allotjàrem a l’hotel La Venta 
de la Punta, a Santa Bàrbara. Des d’allí diàriament fèiem sortides per conèixer nous indrets força interessants. No cal dir 
que el riu Ebre absorbí en tot moment la nostra mirada i quedàrem impressionats del seu enorme cabal tant creixent com mai 
l’havíem vist. Contràriament el pantà d’Ulldecona, al Parc Natural de la Tinença de Benifassà (Baix Maestrat) ens deprimí 
l’ànima en veure’l tant sec, no baixa ni gota d’aigua pel riu de la Sénia.

EnEn una de les sortides vàrem fer una bona ruta turística per les poblacions de Peníscola, Benicarló i Vinaròs on vàrem pujar 
al Puig de la Misericòrdia on s’alça el santuari de Sant Sebastià i hi ha les restes d’un poblat ibèric. Aquest dia sopàrem al 
restaurant La Cuina de Laura, a la mateixa vila de Vinaròs. En una altra sortida vàrem anar a veure un conjunt d’oliveres 
mil·lenàries a Ulldecona i un molí d’oli a la Galera, tot explicat pel propietari de la finca d’oliveres i del molí.

AA Tivenys hi anàrem per visitar el Centre d’Interpretació de la Pesca a l’Ebre i donar una ullada a l’assut de Xerta on 
comença el canal de l’esquerra de l’Ebre. Allí dinàrem al restaurant Lo Parque on ens atengueren divinament. També vàrem 
fer un complet recorregut pel Delta fins a Riumar amb jocoses explicacions d’un “savi expert” d’aquell indret i a Sant Jaume 
d’Enveja visitàrem el Centre d’Interpretació de les Barraques del Delta.

Però la sortida més emotiva va ser la feta al Però la sortida més emotiva va ser la feta al Massís del Port, que enguany quedà completada amb la pujada al Caro (1447 
m.) l’emblemàtic cim de les Terres de l’Ebre amb unes impressionants vistes del Delta i de les llunyanes serralades catalanes. 
A tots ens va complaure tant aquesta ascensió que el cor ens va vibrar. En baixar del Port vàrem anar a dinar al restaurant 
Calau al poblet Els Reguers, dels propietaris del Mas de Lino a dalt el Port, on en anys anteriors ens hi oferien un excel·lent 
dinar.

AquestaAquesta ressenya seria llarguíssima si expliquéssim totes les activitats que vàrem fer, totes elles com cada any programades, 
guiades i explicades per l’Estanis, una afable persona molt  coneixedora d’aquelles terres, que ens acompanyà en tot 
moment i a qui hem d’agrair el seu interès a fer-nos agradable tota la nostra estada.

En acomiadar-se tingué la gentilesa de regalar a cada senyora del grup una bonica flor, en ser el dia de la Mare.
Érem vint-i-quatre els turistes participants que ens hem sentit ben acompanyats i ben atesos i hem fruït de la riquesa 
paisatgística, cultural, gastronòmica i festiva de les Terres de l’Ebre de les quals en tindrem un bon record.   
CORRECCIÓ: A la ressenya de la passada sortida turística publicada a l’anterior circular s’hi va colar un error de transcripció. 
On diu “esglesiola amb campanar d’Espanya” ha de dir “esglesiola amb campanar d’espadanya”. Perdoneu el lapsus.

Terres de l’Ebre

PARC DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES A CASSÀ DE LA SELVA
26 de maig de 2018

La sortida dels turistes de l’Agrupació que vàrem fer el dia 26 de maig fou cap a la comarca de la Selva. Concretament vàrem 
anar a Cassà per visitar el Parc de les Arts Contemporànies (Parc Art) on en un entorn idíl·lic entre arbres, llacs i saltants 
d’aigua, hi ha més de 300 escultures, totes fetes de retalls de ferro. També en aquets entorn ideal conviuen ocells i paons 
reials, un dels quals ens va obsequiar amb l’espectacle d’obrir la seva espectacular cua.

ElEl dinar el vàrem fer al Club de tir esportiu Gavarres Campllong. Fou un dinar abundós i exquisit, després de fer una bona 
i animada sobretaula, on tothom ja comentava la propera sortida que serà al Pirineu a la Vall de Boí. L’amo ens va ensenyar 
l’armeria situada al mateix camp de tir, que tot hi sent bastant nova, ja té uns 400 socis.

L’esmorzar el vàrem fer a Tordera al restaurant Can Pujol, ja conegut de tots. També hem de dir que el dia i el bon temps 
ens va acompanyar en tot moment amb una brisa molt bona. 

Turistes, fins la propera, que serà per Sant Joan!

Cassà de la Selva


