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MAREJAR LA PERDIU  
 

Potser quan rebreu aquesta circular ja s’haurà aclarit gairebé tot. Però en el moment d’escriure aquesta editorial em sento d’allò més 

esgotat i fastiguejat amb el tema dels pactes postelectorals: que si els de dretes o si els d’esquerres, que si els republicans o els 

constitucionalistes, que si els independentistes o els progressistes... Quina mandra que fan tots plegats...!  
 

Ara diuen una cosa i immediatament després la contrària, els amics inseparables passen a enemics acèrrims en un tres i no res, els 

cordons sanitaris a segons quins partits (per cert, quina metàfora més desafortunada) es posen i es treuen depenent d’on bufa el vent 

dels interessos i les conveniències, s’obliden les mentides o es tapen amb mentides més grans fent gala de la hipocresia més 

descarada... 
 

Quin panorama no? Com per tirar el barret al foc! 
 

Doncs no. El fet de que necessitem als polítics és un mal menor (o potser no tant). Però el final del camí depèn de la nostra obstinació 

i de la nostra tossuderia. I seguirem treballant des de la cultura i des de la llengua, les nostres armes de sempre, les que no han pogut 

ni podran mai contrarestar a base de patacades. 
 

PD: Coincidint amb el punt i final de l’escrit llegeixo un tuit d’un patètic aprenent de ballarí que es fa dir socialista i progressista en 

el que es vanta orgullós de que el Parlament Europeu no hagi deixat entrar a en Puigdemont i a en Comín. I automàticament m’ha 

vingut al cap la meva àvia, i amb quina vehemència era capaç de dir un dels insults més aparentment inofensius i, en canvi, més 

avinents en certes ocasions: pocavergonya! 
 

No sé perquè ho he relacionat. El subconscient a vegades... 

                                                                                                                                                  Jesús Ventura i Barnet 

                                                                                                                                         President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 
 

AGENDA JUNY 2019  AGENDA JULIOL 2019 
  

 
Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 2 - Cobla Mediterrània 
• Diumenge 9 – Cobla Jovenívola de Sabadell  
• Dilluns 10 – Cobla Lluïsos (Dilluns de la 2a Pasqua) 
• Diumenge 16 - Cobla Marinada i Cobla Sant Jordi (Dia 
Universal de la Sardana) 
• Diumenge 23 – Cobla Mediterrània 
• Dilluns 24 – Cobla Marinada (Sant Joan. Passeig Lluís 
Companys. Festa Major Casc Antic)  
• Diumenge 30 – Cobla Sabadell 
 
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 6 - 19:00 h. - Local social  
‘Joies del Bàltic’, d’Eduard Costa 
 
Dia de l’Associacionisme Cultural 
• Dijous 6 - Local social   
Jornada de Portes Obertes 

 
Turisme Cultural 
• Dissabte 8 - Tot el dia 
Penelles 
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 15 - Tot el dia 
Aiguafreda. 
Distància: 8,86 km. 
 

 
 

Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 7 - Cobla Jovenívola de Sabadell 
• Diumenge 14 – Cobla Mediterrània 
• Diumenge 21 – Cobla La Principal d’Amsterdam 
• Diumenge 28 – Cobla La Principal del Llobregat 
 
Turisme Cultural 
• 4, 5, 6, 7 i 8 - Tots els dies 
Erill la Vall  
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 13 - Tot el dia 
Sant Carles de la Ràpita. Dinar a Cal Juanito 

 

 

  

PROPERA SORTIDA: PENELLES 
 

Hola turistes,  
 

Després dels cinc dies passats en companyia dels nostres amics del 
Delta de l’Ebre, ja ens preparem per la propera sortida. Aquesta 
vegada anirem a terres de Lleida, concretament al poble de 
PENELLES, famós per els seus murals de grafitis. L’esmorzar el 
farem al restaurant Xopluc, que ja el coneixem, i el dinar també. 
A la tarda després de dinar ens arribarem fins l’estany de Ybars. 
 

Tot això ho farem el dia 8 de juny. L’hora de sortida serà a les 
8:30h. Per tant ens trobarem a les 8:15h. a la plaça Universitat, 
com sempre. 

 
Per més informació i inscripcions truqueu a M. Rosa als telèfon 
932 195 964 / 629 217 408. NO CAL PORTAR ESMORZAR. 

 

 RECORDEU QUE LA SORTIDA A LA VALL DE BOÍ ÉS EL DIA 4 DE 
JULIOL. FINS EL DIA 8. Us esperem a tots per gaudir d’un bon dia. 
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TURISME CULTURAL 
Terres de l’Ebre 
Del 2 al 8 de maig de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 

La ruta dels molins de Calldetenes a Sant Julià de 
Vilatorta – 16,18 Km. – 4:57 h                          
Diumenge 18 de maig de 2019 

 
 

Enguany els turistes de l’Agrupació hem fet la vuitena anada a 

les Terres de l’Ebre que sempre ens ofereixen nous indrets a 

conèixer. En aquesta última estada del 2 al 8 de maig, vam ser 

disset els turistes assistents i ens allotjàrem a l’hotel La Venta 

de la Punta, a la població de Santa Bàrbara (el Montsià) i des 

d’allí realitzàrem les diverses sortides, totes amb un guia que 

ens anà explicant les característiques de cada lloc. 
 

La visita més interessant i culturalment més important va ser la 

de la catedral gòtica de Tortosa, obra iniciada el 1347, i el patí 

del Reial Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties d’estructura 

plenament italiana amb una riquíssima iconografia, obra feta 

l’any 1544, també a Tortosa. 
 

Una altra visita que ens va agradar molt va ser la de la vila de 

Batea (la Terra Alta) on vam passejar per la Vila Closa, el nucli 

antic de Batea que fins el segle XIX va estar totalment encerclat 

de muralles. Allí també vam visitar el prestigiós Celler Batea 

on ens explicaren l’elaboració del vi i ens oferiren un tastet dels 

seus vins d’alta qualitat. Després anàrem a dinar al restaurant 

Miravall d’excel·lent cuina. 
 

Anàrem també al santuari de la Fontcalda, al municipi de 

Gandesa, en l’engorjament del riu Canaleta al peu de la serra 

de Pàndols. A tocar de l’església hi ha una Font d’aigua minero-

medicinal que brolla a 28oc. 

A la serra de Pàdols pujàrem a la cota 705 on  hi ha el 

Monument a la Pau, en memòria dels combatents morts a la 

Batalla de l’Ebre el 1938. Des d’allí hi ha unes impressionants 

vistes de la depressió de l’Ebre. 
 

Aquesta ressenya seria massa extensa si hi expliquéssim totes 

les visites realitzades, detallem però, que vam pujar al pla del 

Mascar del Parc Natural del Port i que també ens arribàrem a 

el Toscar on hi ha la capella de Santa Magdalena en un paratge 

deliciós. El Delta també fou un indret visitat incloent-hi un 

passeig en barca per l’Ebre, resseguint l’illa de Buda i arribant 

fins a la desembocadura. 
 

Ens ho vàrem passar bé, sempre pendents de l’horari per fer les 

quinze visites programades i amb bon tracte a l’hotel. 

 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 

Avui hem sortit de la Vil·la de Sarrià quatre caminadors: la 

Montserrat Martorell, l’Enric Caballé, en Miquel Piquet i en Martí 

Simó. Ens hem desplaçat fins a les afores del municipi de 

Calldetenes situat a la comarca d’Osona on ens estava esperant 

l’Enric Fiestas. Hem començat a caminar pel carrer Germà Antoni 

Castany fins arribar a torrent de Sant Martí per un camí lateral ple 

d’arbres i ombrívol, on ens anem trobant diversos molins com: el 

Molí del Pujol, la Font de la Gana (on hem parat per a esmorzar), 

el Molí Frontera, el Molí de Rosanes. Hem creuat vàries vegades el 

torrent de Sant Martí per diversos ponts de fusta. A l’altra vorera 

del torrent hem vist de lluny l’antiga parròquia romànica del segle 

XII de Sant Martí de Riudeperes. 
 

Tot seguit hem vist la Font Vermella fins que hem entrat al 

municipi de Sant Julià de Vilatorta pel passeig del Torrent deixant 

a un costat la Font d’en Pep. Seguim una pista on hem trobat la 

Font del Cargol, fins a arribar al Parc de les Set Fons, on hi ha una 

font amb set sortides d’aigua datada de l’any 1723. 

Seguim el GR 2, fem una forta pujada per la carena fins als 625 

metres i arribem a les ruïnes de la Casa Forta de Bellpuig, castell 

que data del segle XII. 
 

Caminem pel “Camí de Carena”, i a la dreta tenim una bona vista 

sobre Vic, Calldetenes i part de les muntanyes lluçaneses. 

Fem una lleugera baixada fins arribar a la Font de la Riera. Passem 

per sota de l’Eix Transversal fins arribar a un caminet que ens 

condueix a una granja situada a l’esquerra. Baixem el camí fins 

arribar a la carretera comarcal BV-5202, on caminem una estona 

fins desviar-nos per una pista asfaltada, antic tram de l’anomenat 

aeròdrom de Vilatorta, antic camp d’aviació republicà. 

Agafem la pista asfaltada a la dreta, deixant lluny la petita capella 

de Sant Marc, i caminem fins arribar a les afores del municipi  de 

Calldetenes on anem a buscar els cotxes. 
 

Acabada l’excursió ens hem desplaçat fins al municipi de El Figaró 

i Montmany (Vallès Oriental) on hem anat a dinar al Bar 

Restaurant “La Cuspineda” tots cinc. Allà hem gaudit d’una bona 

companyia. 

Hem de donar les gràcies a l’Enric Fiestas i l’Enric Caballé per 

haver-nos guiat i portar-nos a tots pel bon camí fins arribar al 

nostre objectiu. 
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