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EDITORIAL

« De camí al Centenari »

De Camí al Centenari. El passat dia 22 d’abril vàrem celebrar la nostra Assemblea General a
la qual van assistir-hi quaranta persones presencialment i dues per videoconferència.
En el transcurs de la sessió, se’ns va exposar la memòria de tota la activitat de la nostra entitat
duta a terme durant el 2021 que, malgrat la COVID, ha estat considerable. Tot i això, cal
destacar que, lamentablement, les ballades de sardanes a la Catedral va ser l’activitat que
més va patir la pandèmia, ja que fins a la tardor no es van poder reprendre amb normalitat i
sense cap mena de reserva ni restriccions.
D’altra banda, l’estat de comptes que se’ns va presentar, mostra que l’Agrupació té un equilibri
econòmic i un exercici sense pèrdues que ens ajudarà a celebrar el Centenari amb tranquil·litat
Per finalitzar, i com a punt importat de l’assemblea, es va aprovar la proposta d’actes per
commemorar el cents anys de l’Agrupació.
Aprofitem l’avinentesa per fer-vos saber que, en acabar el mes d’abril, l’Ajuntament de
Barcelona ens ha notificat que ens cedeix Saló de Cent poder dur-hi a terme el pregó de festes
del centenari, que serà el 25 d’octubre, a dos quarts de set del vespre.
AGENDA de Maig
Ballades al Pla de la Catedral
Dissabte 7 - 18 h - Principal del Llobregat
Diumenge 8 - 11:15 h - Sabadell
Dissabte 14 - 18 h - Principal del Llobregat
Diumenge 15 - 11:15 h - Bellpuig Cobla
Dissabte 21 - 18 h Principal del Llobregat
Diumenge 22 - 11:15 h - Ciutat de Cornellà
Dilluns 23 - 11:15 h - Pasqua Granada. Lluïsos
Dissabte 28 - 18 h - Principal de Terrassa
Diumenge 29 - 11:15 h - Mediterrània
Activitat Cultural
Diumenge 8 - 9:30h - CAMINS D’ATENEUS
Recorregut per dos barris de Ciutat Vella, visitant
4 Ateneus entre ells l’Agrupació. Organitza la
Federació d’Ateneus de Catalunya. Inscripció
Cost de 5€
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Turisme
Dissabte 21 - Mura (Bages)
Grup de Muntanya
Dissabte 28 - Fageda Grevolosa (Osona)
Casa de la Sardana
Dimecres 4 - 19h - Conferència: Barri Gòtic a
càrrec Jordi Pisa
Dimecres 11 - 18:30 - Presentació llibre En
Pep, el noi que somiava sardanes de la
Montserrat Segura
Dimecres 18 - 18:30 - Concert d’instruments
de cobla d’estudiants de l’ESMUC
Dimecres 25 - 18:30 - Concert Aurora
Vizentini i Jordi Vilaprinyó
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Turisme Cultural – EL CASTELL DE SANTA FLORENTINA
A la ressenya de la sortida turística a Castellfollit de
la Roca s'hi va colar un error de transcripció en
qualificar el dia de ¨RUINOS ¨ en lloc de ¨ROINÓS¨.
La diada va ser molt constructiva, culturalment
parlant, malgrat que la fina pluja ens acompanyà
tot
el
dia.
Perdoneu
el
lapsus.
Aquest mes d'abril hem anat a Canet de Mar per
visitar el Castell de Santa Florentina. El dia va ser
bo i això ens compensar de la pluja de Castellfollit.
Vam ser vint-i-nou els turistes que hi participàrem i
la jornada començà amb un bon esmorzar al
restaurant del Santuari de Ntra. Sra. De la
Misericòrdia, ubicat en un preciós edifici
modernista dissenyat per l'arquitecta Josep Puig i
Cadafalch on també hi vàrem dinar.

Acabada la visita tornàrem al restaurant on ens
oferiren un bon dinar que acabà amb una llarga
sobretaula en un marc modernista admirable.
El Parc del Santuari és un dels indrets del Maresme
més concorregut per la seva situació i bellesa.
L'església on s'hi venera la Mare de Déu de la
Misericòrdia és preciosa i tot el seu entorn és molt
bonic i amb força animació com vam poder
comprovar en sortir del restaurant. Va ser una diada
turística de les més atractives i agradables que hem
fet.

El Castell de Santa Florentina és proper al
restaurant i el camí que hi porta és un rierol que
deu ser poc transitable en temps de pluja. Aquest
Castell, amb origen al segle XI, fou curosament
restaurat
i
ampliat
per
l'arquitecte
Lluís Domenech i Montaner donant-li tot
l'esplendor de l'arquitectura i les arts decoratives
típiques del modernisme. La visita va ser àudio
guiada i ens va permetre copsar i admirar tot el seu
contingut d'alt valor artístic.

PROPERES SORTIDES
MURA – 21 de maig de 2022

SORTIDES de TURISME del 2022

Hola turistes,
Després de la sortida a Canet de Mar, ja

21 Maig - MURA

tenim a punt la propera, anirem a la població
de Mura, que ens va quedar pendent de
visitar el passat desembre. Farem la visita el
dissabte 21 de maig.

Del 22 al 26 Juny – SANT JOAN, Camprodon
23 Juliol 2022 – SANT LLORENS DE MORUNYS
Del 24 al 28 Agost 2022 – PIRINEU, LA VALL DE BOI

Hora de trobada les 7:45 del matí, al lloc de
sempre Balmes/Gran via.
Per a més informació i per a fer les

· Tenim
reservat el truqueu
dret de modificar
les circumstàncies ho requereixen, donat el cas seríeu avisats amb antelació ·
inscripcions
a M. dates
Rosa:i visites
629 si
217
408.
2
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Grup de Muntanya – CIRCULAR A VILADA (PR-C 147)
Bon dia! Amics del Grup de Muntanya

un tram del GR 241 paral·lel al PR, on

Avui hem sortit de diferents municipis de la

veiem unes vistes de l'Embassament

província de Barcelona tres cotxes particulars

de La Baells passant per força desnivells

per trobar-nos set caminadors, al poble de

de pujada i baixada. Fem un fort descens

Vilada, situat a la comarca del Berguedà. Ens

els cinc caminadors, i a un tram de la

posem en marxa des del Parc dels Gronxadors,

carretera C-23 s'incorpora en Xavier

passant per l'església i el cementiri, seguint els

Gràcia.

senyals del PR fins a arribar al collet de Sant

Creuem tres vegades més la mateixa

Joan. Passem per un bosc fins que arribem a la

carretera fins que els senyals del PR es

Creu del Roser (aquí en deixen la Montse i la

perden per una tala de bosc intensiva.

Mireia).

Continuem fins a trobar el camí, amb

Seguim pel camí de l'Aigua i en deixa

esforç i orientació arribem a la carretera C-

l'Enric Fiestas, creuem la Roca Foradada que és

23 prescindint d'acabar el PR i anant

un passadís excavat a la roca que ens porta per

directament

un camí fins a les restes del Mas del Castell del

Acabada l'excursió ens hem desplaçat a

Roset, una masoveria del segle XVIII. Continuem

dinar tots onze al Restaurant "Cal Candi"

caminant per una pista que creua un bosc

on hem gaudit de bona companyia i

deixant a la dreta una muntanya. Girem i seguim

amistat.

a

poble

de

Vilada.

Propera sortida mes de Maig
a la Fageda Grevolosa (Osona)

24
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Grup de Teatre Eduard Costa
Dones, poesia, imatges i música. Els dies 29 i 30 d'abril el Grup de Teatre Eduard Costa de la nostra
entitat va fer les dues representacions previstes per aquestes dates Dones, poesia, imatges i
música, homenatge a les dones poetesses de finals del segle XIX fins als nostres dies.
L'esforç fet va ser reconegut pel públic assistent, vam rebre moltes felicitacions. Estem molt agrits
per les seves paraules.
Ara, descansarem uns dies i començarem a preparar un nou projecte.

Aplec al Pla de la Catedral
Dissabte 11 de Juny
17:30 h
Cobles: Principal del Llobregat
Sant Jordi
Mediterrània
Concurs de colles improvisades
Nou horari de secretaria
de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
Dilluns a Divendres de 16:30 a 19:30.
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