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CAMINEM 
 

 

Poc a poc sembla que tot va tornant a la normalitat i enguany, malgrat la pandèmia i les sovint 

inversemblants restriccions, hem pogut celebrar unes Festes de la Mercè prou lluïdes, només 

enterbolides pel descontrol etílic disfressat de reivindicació de llibertat i una programació, al meu 

entendre, força dubtosa. La deformació professional em faria ser molt crític amb la selecció 

musical del Piromusical, però conscient que seria impopular prefereixo callar. Només un detall: 

el segon bloc era dedicat a la música clàssica i solament es van succeir els fragments mal 

enganxats de diverses simfonies de Beethoven. Era volgudament l’únic representant d’aquest 

gènere musical? Potser la selecció del geni germànic era un ocult homenatge d’admiració de 

l’Alcaldessa Colau a la Merkel? Això sí que seria notícia. 
 

Bromes a part, ara arriben les nostres festes d’aniversari. El 99è. I us convidem a intentar 

celebrar-lo amb el màxim de tot: l’alegria i la il·lusió per bandera. Participeu dels actes que s’han 

preparat amb les mateixes ganes amb que s’han organitzat. Penseu que hem d’estar en forma 

que arriba el centenari. 

  

AGENDA OCTUBRE 
 

AMICS DELS CONCERTS: 

· Dilluns 4 – 19h. – Casino l’Aliança del 

Poblenou  CD Contemporanis 10 i la 

SuperSardana de l’any 

· Dilluns 18 – 19h. – Casino l’Aliança del 

Poblenou Amadeu Vives i La Cobla 
 

MUNTANYA: 

· Dissabte 23 – Torrent de la Cabana  

  (Campdevànol) 
 

TURISME: 

· Dissabte 23 – Sortida a Mollerussa 

  Sortida 8:30h. – Balmes/Gran Via 

 

CASA DE LA SARDANA 

· Dimecres 13 – Actuació Jordi Guixé  

                             (tenora i piano) 

· Dimecres 20 – Conferència Jordi Pisa 

                             (El Barri Gòtic) 

 

 

 

 

 

 

AGENDA OCTUBRE 
 

BALLADES: 

Dissabte 2 18h. 
C. Principal del 

Llobregat 

Diumenge 3 11:15h. 
C. Ciutat de 

Girona 

Dissabte 9 18h. 
C. Ciutat de 

Cornellà 

Diumenge 10 11:15h. 
C. Jovenívola 
de Sabadell 

Dissabte 16 18h. 
C. Principal del 

Llobregat 

Diumenge 17 11:15h.  
C. Principal del 

Llobregat 

Dissabte 23 18h.  
C. Principal del 

Llobregat 

Diumenge 24 11:15h. C. Berga Jove 

Dissabte 30 18h. 
C. Principal del 

Llobregat 

Diumenge 31 11:15h.  C. Lluïsos 
 

 

Normativa COVID-19: 

Cal inscriure’s per a totes les ballades a: 

ballades@acfbarcelona.cat 

http://www.acfbarcelona.cat/
mailto:info@acfbarcelona.cat


 
 

CLOENDA FINAL DE TEMPORADA 
A LES TERRES DE L’EBRE 

 

Dissabte 19 i Diumenge 20 de juliol del 
2021 

 
 

 

Bon dia, amics senderistes! 
Avui dissabte 19 de juny hem sortit 
de la Vila de Sarrià amb un cotxe 
particular quatre caminadors: la 
Montserrat Martorell, l'Enric Caballé, 
en Miquel Piquet i en Martí Simó. 
Hem anat en direcció a l'Àrea de 
Servei de l'Hospitalet de l'Infant, on 
ens estaven esperant l'Anna Podall, 
la Júlia Gràcia i en Xavier Gràcia. 
Hem agafat els cotxes per dirigir-nos 
al municipi de Deltebre (Baix Ebre). 
Hem anat fins al seu port i hem 
agafat un creuer pel Delta de l'Ebre 
fins a la seva desembocadura. En 
acabat, hem anat a dinar i a xerrar al 
Restaurant "Tramontano", fins que 
els nostres tres amics Anna, Júlia i 
Xavier han hagut de marxar cap a 
casa seva. 
Nosaltres quatre hem anat després 
fins a l'Hotel Rull a deixar les maletes 
a les habitacions. Tot seguit, hem 
agafat el cotxe i hem creuat el pont 
"Lo Passador" i ens hem desplaçat 
fins al municipi de Poblenou del Delta 
(Montsià) per visitar-lo. 

Projectat entre 1954 i 1956 per 
l'arquitecte José Borobio, i inaugurat 
el 1957 com a Villafranco del Ebro 
per a colonitzar aquestes terres. Hem 
caminat pels voltants per veure els 
camps d'arròs i fauna autòctona. 
Després hem anat a visitar tres 
miradors per veure la Bassa de 
l'Encanyissada amb la seva extensió, 
la seva fauna i vegetació. Acabada la 
jornada hem anat a l'hotel a sopar i a 
gaudir de la companyia. 
El diumenge 20 de juny el terra és 
moll a causa de les pluges de la nit 
passada, així que canviem de plans i 
aprofitem per visitar el municipi de 
Deltebre. Visitem l'Església de Sant 
Miquel situada a la Plaça Mossèn 
Gabriel Zapater, i decidim sortir del 
nucli urbà per caminar vora el Riu 
Ebre seguint el GR-99 fins a arribar al 
nostre objectiu. Aquest és el Niu de 
Metralladores construït l'any 1938 
durant la Guerra Civil, que protegia el 
municipi dels atacs dels nacionals. 
Després hem agafat el cotxe per anar 
a visitar la Casa de Fusta, però estava 
tancada. Hem reservat per dinar al 
Restaurant "L'Estany. Casa de Fusta" 
cap a les dues. Per guanyar temps 
hem aprofitat per anar caminant fins 
al Mirador del Carreté on teníem 
unes altres vistes de la Bassa de 
l'Encanyissada. Acabats de dinar hem 
llogat durant una hora una bici-car 
per anar fins als límits del Parc 
Natural del Delta de l'Ebre. 
Finalment, hem agafat el cotxe per 
anar cap a Barcelona, però, abans 
hem visitat l'Aqüeducte de les 
Ferreres o Pont del Diable 
(Tarragonès) construït al segle I dC 
durant l'època de l'emperador 
August i la Pedrera del Mèdol, que 
proveïa de material la ciutat de 
Tàrraco i els seus voltants. 
 

Martí Simó Pascual (21/06/2021) 



 
 

 

  

Fotos del poble Erill la Vall 

TURISME CULTURAL     -      MES DE JULIOL     -      SORTIDA A LA VALL DE BOÍ 
 
Ja són cinc les estades que hem fet a la Vall de Boí i sempre l'encís i la delícia d'aquest racó de 

l'Alta Ribagorça ha saturat el nostre esperit. Enguany hi hem estat de l'1 al 5 de juliol i, com 

sempre, ens hem hostatjat a l'Hotel l'Aüt, a Erill la Vall, on ens han atès d'una manera molt 

agradable i plaent. 

En sortir de Barcelona i tot fent ruta, vam parar a Boldú per esmorzar al restaurant Xopluc, ben 

conegut d'altres sortides. El dinar ja va ser a l'hotel d'Erill la Vall, on havíem de sojornar i des 

d'allà realitzar diverses sortides culturals procurant buscar nous indrets atractius, encara que a 

la Vall qualsevol raconet és captivador. No obstant això, la primera sortida va ser per anar a 

l'Aragó, concretament a Aïnsa, capital de la comarca del Sobrarb (Sobrarbe), de gran interès 

turístic per la seva gran plaça Major, la Col·legiata de Santa Maria, que vam trobar tancada i el 

conjunt emmurallat del Castell de segle XI. Vam dinar al restaurant Las Bodegas, ben servits, però 

a l'aire lliure sota para-sols que no calmaven la forta calor. 

Les altres sortides van ser dins la Vall de Boí, mai prou coneguda i, per això, vam pujar a l'estació 

d'esquí de Boi-Tüll, a 2.100 m d'altitud, on vàrem descobrir el fabulós panorama pirinenc que des 

d'allí es contempla. A Taüll vam dinar al restaurant El Fai i admirarem l'església romànica de Sant 

Climent amb la magnífica projecció de les pintures murals de l'interior. A Boí férem un bon 

recorregut pels seus típics i costeruts carrers i a Erill la Vall gaudirem de l'esvelt campanar de 

Santa Eulàlia. El dissabte vàrem poder contemplar des del terrat de l'hotel la baixada de les falles, 

un espectacle meravellós i emocionant. En acabar aquesta festa tradicional vàrem celebrar la 

nostra particular revetlla amb una bona coca i xampany. 

El dilluns, dia 5 de juliol, emprenguérem el retorn a Barcelona amb una parada a Tremp per fer 

una volteta pel nucli antic i fruir de la fresqueta de la seva rambla. Per dinar anàrem al restaurant 

de l'Hotel Terradets, al poble de Cellers, amb la panoràmica del pantà de Terradets des de les 

nostres taules. 

Tot plegat ha fet que l'estada a la Vall de Boí hagi sigut un nou èxit del turisme de l'Agrupació i 

que els vint-i-quatre participants hàgim passat uns dies encantadors, amb bona companyia, 

gaudint d'aquesta singular Vall del Pirineu català i esperant poder repetir-la l'any que ve. 

 



 

 
SORTIDA MES DE JULIOL AL 

POBLE D’ALPENS 
OSONA 

 
 

La nostra sortida del mes de juliol va 
ser al Lluçanès, comarca d’Osona, el 
dia 24, com sempre en dissabte, per 
fer una visita al poble d’Alpens. Vam 
ser 26 els turistes que vam sortir a 
dos quarts de nou del matí. Vàrem 
fer parada per esmorzar a la botiga-
restaurant el Rebost de la Gleva, ja 
ben conegut per tothom per la 
qualitat dels seus embotits i sobretot 
els ¨llardons¨. Allà, vàrem fer un bon 
esmorzar amb plateres de pa amb 
tomàquet i embotits. Vàrem agafar 
forces, ja que després teníem per 
endavant una bona passejada per 
visitar el bonic poble d’Alpens. 
Alpens es un típic poble de muntanya 
de poc més de 250 habitants amb 
carrerons estrets i cases de pedra, 
però el seu encant és que tot ell en si 
és un museu d’escultures de forja 
que vàrem anar descobrint tot 
passejant sota un sol de justícia. 
Entre altres vàrem descobrir 
l’estàtua d’en Manelic que corona 
una Font de roda, baranes de 
balconades, picaportes en forma de 
serp, dracs, bancs fantàsticament 
treballats, dimonis i molts altres 
elements de decoració. 
      

 
 

Cal esmentar l’episodi històric 
esdevingut l’any 1873 durant la 
guerra Carlina, conegut com la 
Batalla d’Alpens. El general carlí 
Francesc Savalls preparà una 
emboscada a les tropes isabelines del 
brigadier, Josep Cabrìnnety que junt 
amb els seus soldats morí en la 
batalla, o captivats pels Carlins. 
Savalls fou recompensat amb el 
marquesat d’Alpens pel pretendent 
carlí Carles VII. 
El dinar el vàrem fer al poble de Sant 
Agustí de Lluçanès, al restaurant Ca 
la Cinta, a on fórem molt ben atesos 
i vàrem gaudir d’un bon àpat. 
I per acabar la jornada vàrem anar a 

Perafita al forn las Franqueses a 

comprar les ja famoses i boníssimes 

coques. I així ben carregats i tips 

vàrem iniciar el camí de retorn  a 

Barcelona. 

 

  



 
Seguint l'activitat turística de 

l'Agrupació, el passat 28 d'agost vam 

anar al poble Els Guiamets, al Baix 

Priorat, per gaudir del paisatge i la 

singularitat d'aquesta comarca. Vam 

conèixer la riquesa i l'activitat d'un 

Poblet de 270 habitants que 

representa una realitat ben notable 

del nostre país. El guia ens va conduir 

pels llocs més característics del poble 

i ens va donar clares explicacions. 

Els Guiamets està enlairat al cim d'un 

tossal i té un mirador des del qual 

vam contemplar un bonic panorama 

amb el pantà dels Guiamets als peus 

i les serres de Tivissa i de Llaberia 

amb el Montsant a l'horitzó. 

 

Durant el recorregut vam trobar la 

font dissenyada per l'arquitecte 

Josep Maria Pujol. Aquesta 

commemora l'arribada d'aigua al 

poble el 1911, ja que abans havien 

d'anar a buscar-la a dos quilòmetres, 

i el monument dedicat a la lluitadora 

antifeixista Neus Català i Pallejà que 

hi va néixer el 1915. 

 

 

També vam entrar a l'església de 

Sant Lluís. Església d'estil 

renaixentista, edificada al segle XVIII, 

ben conservada, però sense 

l'ornamentació original que va ser 

destruïda durant la Guerra Civil. 

Vam dinar al mateix poble, al 

restaurant de l'Ateneu, amb un àpat 

abundant i molt ben cuinat. Per 

esmorzar havíem d'anar al 

restaurant El Celler d'Ordal, però a 

causa de la situació de pandèmia que 

patim ho vàrem fer al restaurant 

Selva Negra a Vallirana, molt més 

espaiós. 

Aquesta sortida, amb trenta-quatre 

participants, va ser una ocasió molt 

bona per conèixer nous indrets amb 

agradable companyia. 

 

 

 

 

 

 
SORTIDA MES D’AGOST AL POBLE 

ELS GUIAMETS 
BAIX PRIORAT 

 



 

SORTIDA MES DE SETEMBRE AL 
POBLE CASTELL DE PÚBOL 

BAIX EMPORDÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estem acostumats que Turisme de l’Agrupació ens 
porti  sempre a visitar llocs interessants, però 
l’última sortida, feta el divuit de setembre, va 
superar les expectatives en conduir-nos a Púbol per 
visitar la casa-museu Castell Gala Dalí, al Baix 
Empordà o Empordà Petit com l’anomena Josep Pla. 
Aquest Castell, documentat des del 1065, va ser 
comprat per Salvador Dalí el 1970 i regalat a la seva 
esposa Gala, materialitzant  en la seva reforma i 
decoració un immens esforç creatiu que fa que totes 
les seves dependències siguin admirables tant en la 
genialitat del seu agençament com en els objectes i 
obres d’art que s’hi exposen.  Un museu molt ben 
cuidat que ens deixà fascinats i encantats d’haver-lo 
visitat. Val a dir que el personal que ens va 
atendre  ens donà moltes explicacions 
aclaridores  de molts dels detalls del Castell. 
Però la jornada turística no s’acabà aquí, sinó que el 
complement gastronòmic també tingué el seu èxit 
en anar a dinar al restaurant Mas Pastor, a Corçà, 
habilitat en els baixos d’una gran masia centenària 
molt ben conservada adaptant com a menjadors les 
estances que devien ser estables, celler propi de 
l’activitat agrícola, amb robustes parets i sortides de 
volta de pedra que donen una forta impressió 
visual. Tot molt ben decorat amb antigalles força 
curioses. No cal dir que el dinar va ser molt bo i 
abundant. L’esmorzar el vàrem fer a Tordera, al bar-
restaurant Can Pujol com altres vegades hem fet i 
sempre ben atesos. 
 
  
 

PROPERA SORTIDA 

Seguim amb la nostra ruta per visitar diferents llocs de Catalunya. Després de la visita 

al Castell de Púbol (al Baix Empordà), anirem en direcció contrària. Anem cap a 

Mollerussa per visitar el renovat museu de vestits de paper. Per esmorzar farem una 

parada a Igualada, al restaurant Canaletes. Per dinar anirem al Club Tenis Urgell a la 

perifèria de Lleida. 

Per més informació i inscripcions truqueu a M. Rosa 629212740. 

Gràcies a tots i fins aviat! 

 



 

 

CALENDARI FESTES 99è ANIVERSARI 

·5 de novembre – Pregó. A càrrec de la 
Vicepresidenta Senyora Maria Teresa Colet. 
19 hores. Sala d’actes de la Casa de la 
Sardana  
 

·12 de novembre – Dramaturgs catalans. 
Direcció Maria Dolors Busquets  
19 hores – Sala d’actes de la Casa de la 
Sardana 
 

·13 de novembre – XX Festa Endavant (Grup 
de Muntanya) - Vic 
 

·15 de novembre – Concert Memorial 
Joaquim Serra  
19:00 hores Sala de l’Aliança del Poblenou 
 

·16 de novembre – Audiovisual de Turisme  
19 hores. Sala d’actes Casa de la Sardana  
 

·20 de novembre – Ballades a la Catedral 
amb la Principal del Llobregat 18h 
 

·20 de novembre – Sortida de Turisme – 
Garraf – Castell de Castelldefels (castell de 
pirates) 
·21 de novembre – Ballada doble a la 
Catedral 11:15h. Cobles: Mediterrània i a 
determinar 
 

·26 i 27 de novembre – Obra de Teatre – 

Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Sardana 

·28 de novembre – Dinar de Germanor – 

H10 Marina (Barcelona) 

 

LA GROSSA DE CAP D’ANY 

A partir del 15 de setembre ja tindreu a la 
vostra disposició la GROSSA DE CAP D’ANY! 
No us despisteu i veniu a buscar les vostres 
butlletes i/o talonaris el més aviat possible! 
 

Aquest any juguem 7 números diferents a 
0,60€ cadascun. Cada butlleta costa 5€. A 
veure si hi ha sort! 

 
 
 

 

AMICS DELS CONCERTS 

 

ACTE DE DESGREUGE  

AL MONUMENT A LA SARDANA –  
PARC DE MONTJUIC 

Dissabte 23 d’octubre a les 11h.  

Cobla Sant Jordi 

Organitza la Coordinadora d’Entitats Sardanistes 

de Barcelona i l’ANC Sants Montjuic 

 




