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COMENCEM 
 

 

L'hora de la il·lusió. 
 
Per fi comencen a arribar bones notícies. Quan escric aquestes línies acabo de sentir com el telenotícies anunciava que en 
les darreres 24 hores no hi ha hagut cap defunció per la COVID. El ritme de vacunació va creixent de manera notable 
mentre el de contagi sembla que minva també ostensiblement. I en general, les notícies sanitàries són positives i les 
restriccions es van rebaixant. 
 
Pel que fa a les nostres activitats, tornem a tenir oberta la CASA DE LA SARDANA i ben aviat podrem reprendre les 
activitats de les seccions. Els de turisme ja ho han fet aquest final de maig. I les ballades que havíem programat pel mes de 
juny a la Catedral sembla que es podran celebrar totes. En definitiva, sembla que comencem a despertar d'aquest mal son. 
 
Però cal no abaixar la guàrdia. Sanitàriament, cal que siguem reservats i que continuem lluitant. Tot això encara no s'ha 
acabat i de nosaltres depèn que no fem passos enrere. 
 
Però tampoc podem resignar-nos a noves normalitats enganyoses, a renunciar a la socialització, a limitar la relació de les 
persones, a estar contents perquè ja ens podem donar cops de colze amb tothom i qui-sap-lo si bé aviat ho podrem fer 
sense el "morrió". Això no és normalitat. Els que estimem l'associacionisme sabem la veritat del que ha de ser la normalitat. 
Sabem el que val una abraçada o un petó. 
 
Ha costat molt fer entendre als que decidien que és més fàcil encomanar-se la COVID ballant sardanes en una rotllana de 
sis dansaires que no pas en una de vint. I mira que és fàcil d'entendre-ho...! 
 
Això és que els del PROCICAT no n'han ballat gaires. 

 
 
 

 

ACTES MAIG 2021 
 

 ACTES JUNY 2021 

Amics dels Concerts 
-Dilluns 3 de maig – L’ESMUC “Grans Conjunts”  
-Dilluns 17 de maig – Cobla Sant Jordi – “La Sardana 
d’Stravinsky” 
 
 
Ballades 
-Dissabte 8 de maig 18h, Principal del Llobregat 
-Diumenge 9 de maig 11:15h, Cobla Sabadell 
-Dissabte 22 de maig 18h, Principal de Llobregat 
-Diumenge 23 de maig 11:15h, Ciutat de Cornellà 
-Dilluns 24 de maig 11:15h, Lluïsos 
-Dissabte 29 de maig 18h, Principal de Terrassa 
-Diumenge 30 de maig 11:15h, Mediterrània 
 
Turisme  
-31 de maig fins 4 de juny: Camprodon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ballades 
-Dissabte 5 de juny 18h, Principal de Llobregat 
-Dissabte 12 de juny APLEC (17:30h-23h),   
 Principal del Llobregat + Mediterrània + Sant Jordi  
-Diumenge 13 de juny 11:15h, Jovenívola de Sabadell 
-Dissabte 19 de juny 18h, Principal de Llobregat 
-Diumenge 20 de juny 11:00h, (Dia Universal de la 
Sardana) Sant Jordi + Mediterrània (Coordinadora 
d’Entitats Sardanistes de Barcelona) 
-Dijous 24 de juny 11:15, Marinada 
-Dissabte 26 de juny 18h, Principal de Llobregat 
-Diumenge 27 de juny 11:15, Lluïsos 
 
 

Dia de l’Associacionisme:  
-Divendres 4 de juny – Dia de Portes Obertes  
Emissió dels concerts de sardanes per canal YouTube de 
l’Agrupació i taula de llibres 
 
Anem d’Excursió - Grup de Muntanya  
-Diumenge 20 de juny– Sortida prevista al Delta de l’Ebre 
 
Turisme  
-19 de juny (08:30h - sortida Balmes - Gran Via)  
Tossa de Montbui-Igualada 
 
Amics dels Concerts 
(s’acaba la temporada) 
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TURISME CULTURAL 
 

Hola, turistes! 

De nou estem amb vosaltres, i aquesta vegada esperem que ja puguem tenir continuïtat. 

Com podeu veure, el dia 31 de maig sortim cap a Camprodon, per fer una estada de cinc dies. Ja som una bona colla, però 

encara pot quedar alguna plaça. Farem tot un recorregut per la zona. Tenim previst visitar els pobles de Molló, Espinavell, 

arribarem fins a la frontera amb França al pas de Coll d'Ares, Llanars, Vilallonga de Ter, el pintoresc nucli de la Roca, Tregurà, 

Setcases, i si el temps ho permet també arribarem a les pistes d'esquí de Vallter. Com podeu veure és un programa força 

interessant. Sortirem el dia 31 de maig a les 10 h del matí. Ens trobarem al carrer Balmes/Gran Via a les 9:30 h/9:45 h per 

carregar maletes i sortir puntuals. No pararem a esmorzar pel camí i la tornada serà el divendres dia 4 de juny, després de 

dinar. 

Per seguir amb la programació, DISSABTE 19 DE JUNY anirem a la Tossa de Montbui. Esmorzarem al restaurant Canaletes 

(Igualada) que ja tots coneixem, després anirem fins a la Tossa per visitar l'ermita, el dinar serà en un restaurant de la zona i 

la sortida serà al lloc de sempre a les 8:30 h del matí. NO CAL PORTAR ESMORZAR. 

Al juliol ja ens esperen a Boi, a l'hotel L'Aüt a Erill. Han reformat les habitacions i ens esperen del dia 1 AL 5 DE JULIOL, 

encara no sabem quines falles podrem veure, ni si en podrem. 

DISSABTE 24 DE JULIOL anirem a fer un tomb de descoberta per Alpens (Osona). Descobrirem tot el ferro forjat als carrers, 

places, cases, balcons... Però primer esmorzarem a la Gleva (Osona), ja coneixem els seus "LLARDONS". Anirem a dinar a 

Perafita i aprofitarem per comprar LA COCA DE PERAFITA. 

De moment aquí teniu una bona avançada. A la propera circular tindreu més informació, i per qualsevol dubte truqueu a M. 

Rosa, 93 219 59 64 /629 217 408. 

Esperem retrobar-nos ben aviat! 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: De Vallvidrera-Superior fins el Baixador de Vallvidrera  – 13 Kms – 3:30 h 
Diumenge 11 d’Abril del 2021 
 
 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 

 

Avui hem quedat a les nou del matí a Vallvidrera-Superior cinc caminadors: la Montse Martorell, l'Enric Caballé, en Victor 

Casanoves, en Miquel Piquet i en Martí Simó. A la plaça de l'estació ens hem assegut a esmorzar. 

Hem començat a caminar sortint de Vallvidrera i seguint pel Passeig dels Til.lers, vorejant la Torre de Norman Foster 

emboirada. A continuació hem seguit un camí passant per Can Tano fins a arribar al Coll de la Vinyassa. 

Després hem travessat a la carretera de la Rabassada o BP-1417 fins a arribar a un corriolet que ens ha portat a la Masia de 

Vista Rica on hi ha un fort descens i hem arribat a la Font Groga. 

 

A continuació hem pujat per una pista fins a arribar a un corriol que pensàvem que portaria a la Font d'en Sert. 

Fent marxa enrere i pujant per la mateixa pista hem tornat a arribar a la Masia de Vista Rica. Després hem anat paral·lels a 

la carretera de la Rabassada fins a veure l'aqüeducte. 

Seguim pujant per un corriol fins a arribar al Coll de la Vinyassa i agafem una pista que ens porta pel GR-92 fent una forta 

baixada fins a arribar a la Font del Canet. 

Agafem una pista fins a la carretera que porta a Vallvidrera. Nosaltres seguim pel seu lateral i arribem al nucli antic de 

Vallvidrera amb l'Església de Santa Maria i la Vil.la Joana on va morir Jacint Verdaguer. 

Allà hem agafat els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Baixador de Vallvidrera per anar cadascun a casa seva. 

 

Hem de donar les gràcies a l'Enric Caballé per haver organitzat aquesta excursió en record del seu pare Jordi Caballé. 

 

 

 

 

Martí Simó Pascual (11/04/2021) 
 

  


