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REOBRIM A MIG GAS
A primers de març, per poder anar incorporant a la nova secretària, vàrem començar a treballar a l'entitat de
forma presencial durant les tardes dels dies laborables de 16 h a 20 h.
Però, malauradament, encara amb les restriccions de la COVID, la Casa de la Sardana segueix tancada i, per
tant, també l'Agrupació. Esperem que amb les noves mesures de finalització de l'alarma general que el govern
estatal determinarà el proper 9 de maig puguem deixar aquesta situació de “mig gas” i ens permeti emprendre de
nou plenament la nostra activitat social.
Com ja us vam informar en l'anterior circular, dins de les dificultats de programar activitats, seguim en l'empenya
de no parar, encara que de vegades es fa difícil poder fer publicitat d'una agenda tan poc estable.
Aquest és el principal motiu pel qual la circular la tornem a publicar en periodicitat bimensual: MARÇ-ABRIL. Us
informem de les activitats portades a terme darrerament i de les que tenim previstes, si ens ho permeten, per la
resta d'aquest mes.
DEGUT A AQUESTA IMPREVISIBILITAT DE PROGRAMACIÓ, us recomanem que ens seguiu d'una forma
puntual a través del vostre mòbil, en l'aplicació de WhatsApp "AGRUPACIÓ CANAL SOCIS" i en les xarxes
socials de Facebook.

RELLEU EN LA SECRETARIA DE L’ENTITAT.
La RUTH LEMONCHE, des de primers de març ha substituït a la CLARA FELIU per motiu de la baixa laboral
voluntària d'aquesta última.
Donem la benvinguda a la RUTH acollint-la com una agrupacionista més. Desitgem a la CLARA èxits en la
seva nova orientació professional i li agraïm la seva col·laboració en aquests darrers quasi set anys.

ANUNCI CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
La Junta Directiva us convoca a l'Assemblea General Ordinària de Socis de la nostra Entitat que
enguany se celebrarà el pròxim dilluns 26 d'abril a les 18 h de forma telemàtica, com l'any passat, a través del
canal de YouTube de l'Agrupació (https://www.youtube.com/ACFBarcelona).
Teniu a la vostra disposició el telèfon mòbil 686 085 391 per solucionar qualsevol dubte a l’hora de connectarvos, i per votar i participar.

ACTES MARÇ 2021

ACTES ABRIL 2021

Amics dels Concerts
-Dilluns 1 de març – 19h. - Aliança Poblenou
Concert “Clàssics II” (YouTube 5 març)
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
-Dilluns 8 de març – 19h. - Aliança Poblenou
Concert “Sardana és femení”(YouTube 12 març)
Cobla Reus Jove
-Dilluns 22 de març – 19h. - Aliança Poblenou
Concert “Joan Manén i el seu Entorn”(YouTube 26 març)
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Audicions
-Dissabte 3 d’abril – 18h. – Jovenívola de Sabadell
-Diumenge 4 d’abril – 11:15h. – Cobla Marinada
-Dilluns 5 d’abril – 11:15h. – Cobla Vila d’Olesa
-Dissabte 10 d’abril – 18h. – Principal de Llobregat
-Diumenge 11 d’abril – 11:15h. – Ciutat de Girona
(*) - Dissabte 17 d’abril – 18h. – Principal de Llobregat
(*) - Diumenge 18 d’abril – 11:15 – Sabadell
(*) - Dissabte 24 d’abril – 18h. – Principal de Llobregat
(*) - Diumenge 25 d’abril – 11:15 – Flama de Farners

Anem d’Excursió - Grup de Muntanya
-Diumenge 21 de febrer – Tot el dia - 13km i 5:30h.
Torre Baró – Vallvidrera
-Diumenge 14 de març – Tot el dia – 14km i 5:20h.
Singuerlín – Badalona
Audicions
-Dissabte 27 de març 18h, Principal del Llobregat
-Diumenge 28 de març 11:15 Lluïsos de Tardell

(*) Per confirmar

Anem d’Excursió - Grup de Muntanya
-Diumenge 11 d’abril – Tot el dia - 13km i 3:30h.
Vallvidrera-Superior fins el Baixador de Vallvidrera
Amics dels Concerts
-Dilluns 12 d’abril – 19h. – Cobla Sant Jordi
Concert “Imprescindibles II” (YouTube 16 d’abril)

TURISME CULTURAL
Hola, turistes!
Si són certes les últimes notícies, ja podem començar a posar-nos les piles. La patronal del sector, la FECAV, ha aconseguit
que el Departament de Territori consideri com a transport públic tots els autocars, per tant, podran transportar grups de diferents
BOMBOLLES. Nosaltres que som molt obedients i ens hem quedat a casa tots aquests mesos, si Déu vol, i res es torça, ja
podrem començar a sortir.
Per començar, la primera sortida que farem serà entre el mes de maig i juny. Sortirem el dilluns dia 31 de maig fins al divendres
dia 4 de juny. Anirem a Camprodon, on ja tenim programades una sèrie de visites.
Per anar fent boca, anirem a Molló, Espinavell, el pas de Coll d'Ares, Llanars, Vilallonga de Ter, el pintoresc nucli de la Roca,
Tregurà i Setcases. I si el temps ho permet, les pistes d'esquí de Vallter.
L'estada serà a l'hotel Camprodon. És un hotel modernista amb un encant especial.
Les tardes les tindrem lliures per comprar galetes i llonganissa típiques de la zona. Tot això ho farem acompanyats d'un guia,
i amb el trenet de la Garrotxa, el mateix que vàrem utilitzar quan vàrem anar a Sant Joan las Fonts.
L'hora de trobada serà a les 9:30 del matí, al carrer Balmes/Gran Via, des d'on sortíem normalment. Sortirem a les 10 del matí.
Per la resta de sortides, anirem fent segons les circumstàncies.
Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa tel./93 219 59 64 / 629 217 408.
Tot això, evidentment, si les autoritats ens ho permeten. Esperem i desitgem que ens puguem veure. Fins aviat turistes!

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
Ruta: Singuerlín – Badalona – 14km – 5:20h
Diumenge 14 de març de 2021
Bon dia, Amics del Grup de Muntanya!
Avui ens hem trobat a les nou del matí a l’estació de metro de Singuerlín, al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Hem
estat cinc caminadors: la Montse, l’Enric, en Víctor, el Miquel i en Martí.
Hem caminat i pujat en alçada fins a anar a buscar a la Cristina a casa seva. Seguint els carrers de Mallorca i Menorca,
sortejant grans blocs d’edificis, hem entrat finalment al Parc de la Serralada de Marina.
Seguint el GR-92, a una banda de la serralada tenim Barcelona i a l’altra l’autopista AP-7 amb la Cimentera Asland i el
municipi de Montcada i Reixac al Vallès Occidental.
Abans de pujar al Puig Castellar ens hem assegut a esmorzar tots plegats.
Tot seguit, hem pujat al cim del Puig Castellar de 303 metres d’alçada on es troba un Pobla ibèric de la tribu dels laietans
fundat al segle VI aC i abandonat en els segles III i II aC. Va ser descobert entre el 1904 i 1905 per Ferran Segarra i de
Siscar.
Continuant pel mateix GR-92 ens hem desviat quatre caminadors per un corriolet per anar a visitar el dolmen de la cova d’en
Genís. Mentrestant, la Montse i la Cristina ens esperaven a l’Ermita de Sant Climent.
Els quatre hem pujat per un altre corriolet fins a arribar a la pista que ens ha portat a l’Ermita de Sant Climent, edificada el
1673, advocat de l’aigua.
Tot seguit, hem baixat per la pista fins a arribar a Monestir de Sant Jeroni de la Murta, fundat l’any 1416 amb el patronatge
dels darrers Trastàmares i els primers Àustries, construït amb estil gòtic.
Aquí va ser on els Reis Catòlics van rebre a Cristòfol Colom en tornar del seu primer viatge a Amèrica, comunicant-los la
descoberta del Nou Món.
Deixem el Monestir darrere nostre i seguim pel camí dels Xiprers. A la nostra dreta trobem una Creu de Terme, fem una
baixada i a l’altre costat trobem l’Aqüeducte de Ca l’Alemany abandonat.
En un punt del camí, la Montse, la Cristina i el Víctor decideixen baixar fins a Badalona on ens esperaran en un bar al Centre
Comercial de Montigalà.
Mentrestant, decidim pujar a la Creu de Montigalà, situada a un turó de 152 metres, col·locada l’any 1913 per celebrar les
Festes Constantinianes que commemora l’Edicte de Milà de 313.
Fou destruïda durant la Guerra Civil (1936-1939) i reconstruïda després amb ciment armat. Aquí gaudim d’unes vistes de
Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona.
Baixem per la pista i a la nostra dreta trobem l’abandonada Masia de Ca l’Alemany amb la seva galeria d’arcs de mig punt,
fins que arribem a Badalona. Ens trobem tots sis, deixem a la Cristina a Badalona, i els cinc anem a buscar el metro a
l’estació de Fondo per anar cadascú a casa seva.
Hem de donar-li les gràcies al Miquel Piquet per haver tingut la idea de fer aquesta excursió i a l’Enric Caballé per haver-nos
guiat en aquest meravellós dia.
Martí Simó Pascual (14/03/2021)

