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COMENCEM
Vacances
Sembla que, a poc a poc, les vacunes van fent el seu efecte i que podrem passar unes vacances força normalitzades.
Ningú dubta d’anar a les segones residències, tenim les platges a vessar, les reserves al sector hoteler van recuperant les
xifres d’altres anys i qui més qui menys parla de fer algun viatge o alguna escapada…
La nostra normalització, la de la cultura popular, sembla però més difícil. I això que ens hem adaptat a tot allò que ens han
dit... I uns bons dinerons que ens ha costat!
Cada vegada que veig com alguns festivals es vanten d’haver-se celebrat amb l’excusa de ser una prova pilot amb
seguiment epidemiològic, com ara el CANET ROCK, i després comencen a parlar del CANET BROT i de com aquells que
van entrar amb les PCR negatives van sortir amb la COVID a la butxaca, no entenc on hi ha el problema ni el perill de ballar
sardanes amb grups de més de 6 persones, ni per què cal posar portes als espais oberts. I més quan la majoria dels
sardanistes ja estan vacunats (si fem cas de l’edat i de les dades que ens donen).
En fi. Nosaltres tancarem a l’agost i obrirem al setembre, en la mesura que ens ho permetin les normes de prevenció i les
despeses extres que aquestes normes representen.

Que tingueu unes molt bones vacances.

ACTES JULIOL 2021

ACTES AGOST 2021

Ballades
-Dijous 1 de juliol 19h, Ciutat de Girona
-Dijous 8 de juliol 19h, Ciutat de Terrassa
-Dijous 15 de juliol 19h, Ciutat de Cornellà
-Dijous 22 de juliol 19h, Principal de Terrassa

Ballades
No hi ha ballades.

Turisme
Dijous 1 al 5 de juliol, Vall de Boí
Dissabte 24 de juliol, Alpens

Turisme
Dissabte 28 d’agost, Parc-Tulipans a Capolat (Berguedà)

HORARI SECRETARIA:
-Dilluns 16-20h
-Dimecres 16-20h
-Dijous 10-14h

HORARI SECRETARIA:
TANCAT PER VACANCES DEL 30 DE JULIOL AL 30 D’AGOST

TURISME CULTURAL
Després d’uns quants mesos sense poder sortir per culpa de la COVID-19,
per fi els turistes de l’Agrupació ens hem pogut retrobar per anar d’excursió,
i molt contens i animats hem pujat a l’autocar cap a Camprodon.
Hem estat 27 persones que vàrem sortir a les 10 del matí del dia 31 de
maig, per anar a passar cinc dies de descoberta a la Vall de Camprodon
amb el trenet trico-trico.
Vàrem estar allotjats al cèntric hotel del mateix nom del poble, Camprodon,
molt antic però conservat de meravella.
Durant la nostra estada, vàrem visitar els pobles de Molló i Espinavell. Vam
arribar fins a la frontera amb França, al pas de Coll d’Ares, que és per on varen fugir els civils i l’exèrcit republicà cap a França
durant la guerra civil, quan varen entrar les tropes franquistes. El dia era rúfol i el vent gelat, tot plegat ho va fer molt
emocionant i una mica trist. Els altres indrets que vàrem visitar foren Llanars, Vilallonga de Ter, el pintoresc Poblet de la Roca,
Setcases i també vàrem baixar a Beget.
Com que és temps de transhumància, ens vàrem trobar remats de vaques i ovelles.
Després d’aquesta primera sortida, estem contens i ja preparem les dues següents, la primera serà el dia 19 de juny, per
anar a la Tossa de Montbui, cap a Igualada. L’hora de sortida serà a les 8:30 h, al carrer Balmes amb Gran Via, farem una
parada per esmorzar al restaurant Canaletes, a Igualada, i després acompanyats d’una guia visitarem l’ermita de Santa
Margarida. El dinar serà al mateix d’Igualada al restaurant El Mirall. El mes de juliol, del dia 1 al dia 5, anirem al Pirineu a Erill
la Vall. Per més informació truqueu a Mª Rosa telef.93 219 59 64/629 217 408. Us esperem a tots, sobretot animeu-vos per
la vall de Boi.
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