
  
 
 

 

Circular informativa / Febrer 2019 
 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 
www.acfbarcelona.cat 
Pou de la Figuera, 15, baixos. 08003 Barcelona  
Telf. i fax: 933151496. info@acfbarcelona.cat 

Horari Secretaria: Dilluns, dimecres i dijous, de 6 a 9 del vespre 

 

   
 

 

 

 

 

JUTGES  

 
Les definicions dels diccionaris són clares i diàfanes per qui les vol entendre... 
Un jutge és una persona encarregada d’aplicar les lleis penals, civils, mercantils, administratives, socials, que té autoritat per a jutjar i 
sentenciar. 
 
Però el refranyer és indolent, implacable, no perdona, no indulta... 
Veritats absolutes, contundents, àdhuc severes... 
Amb paciència i més paciència, s'arriba a jutge d'Audiència.  
Jutge de males arts no escolta les dues parts. 
Sense escoltar, no es pot jutjar 
Jutge que no té consciència, mai farà bona sentència. 
Raó i justícia no és tot u.  
 
I d’altra banda: 
No es jutgen les intencions, sinó les accions 
Ningú pot ésser jutge en causa pròpia.  
No es pot ser jutge i part.  
Trista cosa és ser jutjat per un jutge apassionat. 
 
Finalment: 
Tres coses t’han de fer temor: lo jutge, la guàrdia civil i la presó. 
El respecte de la llei, ha de començar pel rei. 
 
Doncs això!                                                                                                                                                               Jesús Ventura i Barnet 
                                                                                                                                         President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

AGENDA FEBRER 2019   

 
Amics dels Concerts 
• Divendres 1 – 19:30h. 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
Concert d’Hivern 
Alumnes de cobla, cor i dansa del CMMB 
 
Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 3 - Cobla Ciutat de Cornellà 
• Diumenge 10 - 17h. (Festes de Santa Eulàlia)  
Cobla Mediterrània i Cobla Ciutat de Terrassa  
• Diumenge 17 - Cobla La Flama de Farners 
• Diumenge 24 - Cobla Lluïsos 
 
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 14 - 19:00 h. - Local social 
‘Kurdistan – Camí de Sant Jaume’ de Julià Sàez (CEC) 
 
Turisme Cultural 
• Dissabte 16 - Tot el dia 
Castell d’Hostalric 
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 16 - Tot el dia 
Olost: llegendes de bandolers. Distància: 10,5 km.  
Desnivell: 250 m. 
 

Taula Rodona 
• Dijous 21 – 19h. - Local social 
‘La Sardana. Plaça o Concert?’, amb Pere Salvador, Albert 
Fontelles i Josep Pomés. 

 
AGENDA MARÇ 2019 

Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 3 - Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
• Diumenge 10 – Cobla Ciutat de Cornellà  
• Diumenge 17 - Cobla Sabadell 
• Diumenge 24 - Cobla Ciutat de Girona 
• Diumenge 31 - Cobla Mediterrània 
 
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 7 - 19:00 h. - Local social 
‘Madagascar, un continent en miniatura’ d’Alícia Pubill 
• Dijous 21 - 19:00 h. - Local social 
‘Toubkal (Marroc)’, de Jaume Asensio (CE Sitges) 
 
Amics dels Concerts 
• Divendres 8 – 19:30h. 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
Concert de Primavera 
Cobla Marinada i Cobla d’Alumnes del CMMB 
 
Turisme Cultural 
• Dissabte 16 - Tot el dia 
Hospitalet de l’Infant 
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 16 - Tot el dia 
Volta als Cingles Vermells. Distància: 12,7 km. Desnivell: 379 m. 
Temps: 5 h. Desnivell: 100 m. 

                                         ACFB - Circular informativa / Febrer 2019 

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


 
TURISME CULTURAL 
Salomó i Calçotada. 
Dissabte 19 de gener de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: La feréstega riera de Beget – 16,40 km – 4:40 h 

Dissabte 19 de gener de 2019  

 

 
 
Els turistes de l’Agrupació ens agrada l’àpat festívol i plaent de 
la calçotada. Per això cada any anem al restaurant Mas del 
Plata, a l'Alt Camp, per gaudir-ne d'una en un ambient cordial i 
amb la gresca que comporta aquest dinar fet en colla amical. 
 
Enguany érem trenta-vuit els comensals i no cal dir que vàrem 
recrear-nos amb uns bons calçots, una bona salsa i el bon tracte 
que sempre hem rebut en aquest restaurant. 
 
En ruta cap a l'Alt Camp vàrem fer parada a l'Ordal per esmorzar 
al bar-restaurant El Celler d'Ordal per després anar cap a la 
vila de Salomó (el Tarragonès) per fer-hi una visita cultural 
acompanyats d’un atent guia que ens portà primerament a 
l'església de Santa Maria, d'estil barroc, construïda sobre un 
antic temple romànic del qual se'n conserva la portalada (segle 
XII). La joia actual de l'església  és la Capella del Sant Crist 
(1708-1715) decorada amb unes valuoses pintures murals obra 
del pintor Jaume Pons i Monravà, de Valls. Després ens portà 
a la senyorial casa Cardenal, casa pairal de la nissaga Nin, molt 
vinculada al poble, terratinents, comerciants i aristòcrates 
cavallers. Actualment aquesta casa és propietat de 
l'ajuntament que l'ha transformat en centre cultural. Allí ens 
oferiren un tastet d'oli i de vins elaborats a la cooperativa del 
poble.  
 
Aquesta primera sortida de l'any, realitzada el dia 19 de gener, 
pel seu contingut cultural i gastronòmic, ens deixà molt 
satisfets en un dia hivernal molt fred però sortosament molt 
assolellat. 

 
Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 
Avui hem sortit des de la Vila de Sarrià amb cotxe els següents 
caminadors: la Montse Martorell, l’Enric Caballé, el Víctor 
Casanovas, el Miquel Piquet i en Martí Simó en direcció al municipi 
de Beget situat a la comarca de l’Alta Garrotxa on ens estaven 
esperant la Dolors Bella i en Josep Collado. 
 
Passejant per Beget hem vist l’església romànica de Sant 
Cristòbal (segle X) i els seus carrers medievals i el seu pont del 
segle XIV. Hem anat a esmorzar a l’Hostal el Forn. 
Després hem anat amb cotxe fins a la Riera de Beget, on hem 
començat a caminar seguint el GR 11. Tot seguit fem una forta 
pujada deixant la pista seguint el senyals blancs i grocs del PR 
local. 
Travessem un torrent i fem una pujada seguint el corriol 
d’Escaladuix, passant pel coll de l’Algar, poblat amb molta 
vegetació i amb un terreny molt escabrós, fins a fer un altre collet 
i arribar als ganxos d’Escaladuix, però hem decidit tornar ja, 
perquè veiem molt complicat baixar 400 metres. 
 
Cap a les dues hem dinat en una plana el menjar que portàvem a 
la carmanyola i, en acabar l’excursió, hem anat amb cotxe fins a 
Castellfollit de la Roca a passejar pel seu casc antic i veure 
l’església de Sant Salvador (segle XIII), des d’on hem vist tota la 
panoràmica de La Garrotxa.  
 
Hem passat un dia molt agradable amb molt bona companyia i ens 
veiem a la propera! 
 

 
 

PROPERA SORTIDA: CASTELL D’HOSTALRIC   
 

 
Hola turistes,  
 
Ja després de la visita i calçotada per terres tarragonines, ja 
anem per la segona sortida de l’any. Aquesta vegada serà el dia 
16 de febrer i anirem a visitar el Castell d’Hostalric a la 
comarca de la Selva. Tant l’esmorzar com el dinar ho farem al 
restaurant Grions a Sant Feliu de Buixalleu, aquesta vegada NO 
CAL PORTAT ESMORZAR. 
La sortida serà com sempre a la plaça Universitat. Hora de 
trobada: les 8:20h. per sortir a les 8:30h. Us esperem a tots 
per passar un altre bon dia. 

 

  
NOTA INFORMATIVA: com us vàrem avançar al full informatiu de 
les sortides de tota la temporada, enguany anirem a la Vall de Boí 
el mes de juliol. Així podrem agafar el telefèric de La Vall Fosca, 
per gaudir d’un bon paisatge, però hem hagut de canviar les dates 
per motius d’organització de les falles. LES NOVES DATES SÓN: 4, 
5, 6, 7 i 8 de juliol, sortint el dia 4 al matí, i tornant el dia 8 
després de dinar. En properes circulars ja rebreu més informació 
de les visites que efectuarem. 
  
Per a més informació truqueu a M. Rosa als telèfons 932 195 964 / 
629 217 408. 
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