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APARENTMENT CONFINATS 
 

 

I si diem aparentment no és perquè ens vulguem saltar les normes ni transgredir-les gens ni mica. Però seguint la més estricta 

normativa, si bé és veritat que no podem fer ballades, si que podem invertir els esforços en fer més concerts i en gravar-los 

perquè els pugueu veure des de casa o, en cas que visqueu a Barcelona ciutat, perquè pugueu acostar-vos en horaris 

completament legals fins al Casino l’Aliança del Poble Nou i veure’ls en directe. 
 

Tenim la Casa de la Sardana, la seu de la nostra Agrupació, tancada i barrada. Esperem poder-la obrir ben aviat. I mentrestant 

ho tindrem tot a punt perquè quan es pugui fer tot el que sempre hem fet, quan dobleguem aquest COVID maleït, estigui tot 

preparat.   
 

El refranyer popular ens diu: feta la llei, feta la trampa... Res de trampes! Això queda pels polítics i els militars que es vacunen 

abans que els sanitaris. Nosaltres solidaris i obedients però atents. Ja falta menys per tornar a la normalitat. 
 

Cuideu-vos molt! 
 

 

 

En el moment que tancàvem la redacció d’aquest full informatiu ens va arribar la luctuosa notícia de la defunció, el passat 

dia 1 de febrer de 2021, d’en Pere Puig i Zabala, President Honorari de l'Agrupació, de la que ocupà el màxim càrrec directiu 

entre els anys 1954 i 1961. 
 

En nom de tota la Junta Directiva i de tots els socis en general vull expressar el més sentit condol a la família i amics íntims. 

Petjades exemplars com les d’en Pere són les que ens segueixen guiant dia a dia per avançar cap a aquest centenari que tenim 

a tocar i en el que, de ben segur, recordarem i homenatjarem el seu mestratge. Descansa en pau, amic. 
 

Jesús Ventura i Barnet 

President 
 

 

 

AGENDA GENER 2021 
 

 AGENDA MARÇ 2021 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 11 de gener – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “Autors de la Sant Jordi” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona   
• Dilluns 25 de gener – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “Imprescindibles I” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
 

Anem d’Excursió - Grup de Muntanya  
• Dissabte 23 de gener – Tot el dia - 11,30km i 3:30h. 
Vidrà-Santuari de Bellmunt-Tosca de Batalls-Salt del Molí 
 

  

Amics dels Concerts 
• Dilluns 1 de març – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “Clàssics II” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona   
• Dilluns 8 de març – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “Sardana és femení” 
Cobla Reus Jove 
• Dilluns 22 de març – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “CD Tríptic de Records” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona   
 
Anem d’Excursió - Grup de Muntanya  
• Dissabte 13 de març – Tot el dia - 14 km i 4 hores 
Circular a Vilada (PR-C 147) 
 
Audicions/Ballades al Pla de la Catedral de Barcelona 
• Dissabte 6 de març - 18h. – La Principal del Llobregat 
• Diumenge 7 de març - 11:15h. - Ciutat de Cornellà 
• Dissabte 13 de març - 18h. – La Principal del Llobregat 
• Diumenge 14 de març - 11:15h. - Lluïsos 
• Dissabte 20 de març - 18h. – La Principal del Llobregat 
• Diumenge 21 de març - 11:15h. - Sabadell 
• Dissabte 27 de març - 18h.- La Principal del Llobregat 
• Diumenge 28 de març - 11:15h. - Lluïsos 
 
 

AGENDA FEBRER 2021 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 8 de febrer – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “CD Ferran Carballido-sardanes” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona   
• Dilluns 22 de febrer – 19h. - Aliança Poblenou 
Concert “Autors Actuals II” 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
 

Audició de sardanes per les Festes de Santa Eulàlia 
• Divendres 12 de febrer – 19:30h. – Emissió pel Canal de 
YouTube de l’ACFB. Cobla La Principal del Llobregat 
 

Anem d’Excursió - Grup de Muntanya  
• Dissabte 13 de febrer – Tot el dia - 12 km i 3 hores. 
Puig d’Aguilera des d’Òdena 
 

 

 

 

 

 

 

Les activitats programades poden patir modificacions segons les 

indicacions que dictin les autoritats sanitàries a causa de la covid-19. 
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TURISME CULTURAL 
 

 

Hola turistes,  
 

Què tal? Com han anat las festes? Esperem que tothom estigui bé, dintre de la situació que estem tots passant. De moment 

nosaltres ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, i amb notícies.  
 

Com veieu, degut aquesta mateixa situació, encara no podem gaudir de les nostres sortides. Tenim els mesos de gener i febrer, 

sense poder-ho fer, i no sabem encara si ho podrem fer el mes de març. 
 

Però no patiu pas, que Turisme segueix treballant tot pensant en vosaltres, i si tot va bé, i les autoritats ho permeten, el dia 26 

d’abril anirem a Camprodon. Seran cinc dies i quatre nits. Encara no tenim preus i horaris, però us expliquem com anirà. 

L’autocar el dia 26 d’abril ens recollirà al lloc de sempre, ens portarà fins a Camprodon. Allà ja tenim un hotel reservat. Totes 

les sortides les farem amb el “trenet” amb el que vàrem anar a St. Joan les Fonts. La tornada serà el dia 30 després de dinar. 

L’autocar ens vindrà a recollir. 

Esperem que pel dia 26 d’abril tots estiguem vacunats, i seria convenient portar el justificant conforme estem bé, tant per si ho 

demanen al trenet, com si a l’hotel l’haguéssim de presentar. 
 

En properes circulars ja rebreu més informació, i com sempre, si teniu algun dubte truqueu a M. Rosa als telèfons: 93 219 59 64 

/ 629 217 408. 
 

Amics, a partir d’ara preguem una mica cada dia per poder-nos retrobar. Fins aviat turistes! 
  

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: Sarrià – Font del Bacallà – Font Groga – Vall d’Hebron – 12,5km. – 5:30h.  
Dissabte 12 de desembre de 2020 

 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 

 

Avui ens hem trobat a les nou en punt a la Plaça de Sarrià tres 

caminadors: en Miquel Piquet, en Víctor Casanovas i en Martí Simó. 

Hem començant a caminar pujant pel carrer Major fins a arribar a la 

Ronda de Dalt. Hem seguit fins al carrer de Bellesguard que fa una 

forta pujada que ens ha portat fins al Carretera de les Aigües. El 

seu origen rau en el recorregut d’una antiga conducció de distribució 

d’aigua, motiu del seu traçat horitzontal amb una longitud de 10 km 

d’extrem a extrem. 

Seguint per la Carretera a una banda, es tenen unes fabuloses vistes 

de la ciutat i de la plana de Barcelona i a l’altre costat la silueta del 

Tibidabo de fons. 

Hem deixat la Carretera de les Aigües i fent una pujada, hem enllaç 

amb el Camí de Vallvidrera envoltat de pins a banda i banda fins que ens hem desviat fent una forta baixada per anar a visitar 

la Font del Bacallà on hem aprofitat per fer-nos una fotografia de grup. Pujant de nou hem seguit el Camí de Can Borni fins a 

arribar a la carretera BP-1417 que comunica Barcelona, Vallvidrera i Sant Cugat del Vallès.  

Desviant-nos per un corriolet hem arribat a un pàrquing on hem fet una baixada pronunciada fins a arribar a la Font Groga. 

Construïda a la segona meitat del segle XIX consta d’una paret que alterna cinc arcs de forma arrodonida i quatre capçals de 

forma rectangular. El nom li ve del contingut de ferro que te l’aigua que brolla. 

Pujant de nou i seguint el mateix camí de l’anada ens hem desviat per el Camí de Penitents fent un fort descens fins arribar 

un altre cop a la Carretera de les Aigües on des de l’altra vessant de la Muntanya de Collserola hem vist: el Mar Mediterrani, 

Badalona, Sant Adrià del Besos i una altra vista de la ciutat de Barcelona ja que era un dia molt clar. 

Arribats al barri de la Vall d’Hebron ens hem acomiadat fins a la propera excursió. 

Hem de donar les gracies al Miquel Piquet per haver planificat aquesta excursió i fer-nos de guia en aquest meravellós dia.   

 

Desitjar a tots els socis del Grup de Muntanya que passeu un Bon Nadal i una bona entrada d’Any Nou 2021 i que aviat en 

puguem veure tots junts i fer les nostres sortides. 
 

Martí Simó Pascual (12/12/2020) 
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