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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 

 

   
 

 

 

 

 

CAL QUE HI SIGUEM TOTS I TOTES  

 
Portem unes quantes dates que aquest títol és d’allò més vigent. Ja són moltes les vegades que hem estat cridats a la mobilització per 

defensar els drets fonamentals del nostre poble i, de retruc, per defensar també els d’aquells que ens els neguen. Perquè això dels drets 

fonamentals, la llibertat d’expressió, la de reunió, el dret a decidir, no són patrimoni de ningú en concret. I quan els nostres presoners i 

exiliats els reclamen ho fan perquè se’n beneficiïn fins hi tot els seus carcellers... Quina paradoxa, no? 

 

Però aquesta vegada ja us podeu imaginar que aquest “cal que hi siguem tots” fa referència a la vostra participació a l’assemblea anual de 

la nostra entitat. És una crida molt més modesta però entenc que igualment important. Aquest proper divendres 22 de març hi heu de ser, 

perquè sense vosaltres la feina de la junta no té cap sentit; perquè us necessitem especialment quan ja comencem a treballar per a celebrar 

com mereix un centenari que cada vegada està més a prop; perquè la vostra opinió i el vostre escalf ens són molt necessaris. 

 

I perquè la normalitat de la immensa i rica activitat associativa i cultural que sempre ha sostingut el nostre país és també imprescindible per 

reivindicar la totalitat dels seus drets. I aquesta normalitat passa per participar en les assemblees.  

 

Cada gra de sorra ens ajuda a construir el millor dels països. No hi falteu. 

Jesús Ventura i Barnet 

                                                                                                                                         President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

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 
 
Inauguració Exposició 
• Dimarts 12 – 19h. - Local social 
Exposició ‘Músics de Festa’ amb Pep Fornés, director del Museu 
Etnològic i de Cultures del Món 
 
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. S’ha de portar dinar 
 

Assemblea General Ordinària de Socis  
• Divendres 22 – 19:00h. - Local social 
 

 
AGENDA ABRIL 2019 

Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 7 - Cobla Marinada  
• Diumenge 14 – Cobla Lluïsos  
• Diumenge 21 - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 22 - Cobla Vila d’Olesa 
• Diumenge 28 – Punt Cat Cobla 
 
Xerrada sobre la sardana 
• Dijous 4 – 19h. - Local social 
Xerrada sobre la sardana amb Arnau Tordera, compositor i cantant 
del grup Obeses 
 
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 11 - 19:00 h. - Local social 
‘Descobrint racons’ de Francesc Miralles (UEC de Sants) 
• Dijous 25 - 19:00 h. - Local social 
‘Bulgària’, de Francesc Juando (CEC) 
 
Turisme Cultural 
• Dissabte 13 - Tot el dia 
Súria 
 
Amics dels Concerts 
• Diumenge 14 – 18:00h. Casino L’Aliança del Poble Nou 
Concert ‘És alegria. És sardana!’ 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Colla Mare Nostrum 
Entrades: 6€ a https://bit.ly/2VbtwUH   
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 27 - Tot el dia 
La Sèquia de Manresa, un canal medieval entre boscos.  
Distància: 9 km. Temps: 2:30 h. Desnivell: 100 m. 
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TURISME CULTURAL 
Hostalric 
Dissabte 16 de febrer de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: Olost, llegendes de bandolers. 10,5 km – 3:30 h 

Dissabte 16 de febrer de 2019  

 

 
 

A la història de Catalunya hi ha molts pobles que hi tenen un 

protagonisme preeminent. Aquest és el cas d’Hostalric (La 

Selva ) que va ser objectiu de la sortida de Turisme del dia 16 

de febrer. I és que en aquesta vila, que té el seu nucli antic 

envoltat de muralles del segle XIV encara conservades, hi ha el 

seu singular Castell, inicialment bastit el segle XI, que va tenir 

un paper importantíssim duran la Guerra del Francès (1808-

1814). 
 

El vàrem visitar acompanyats d’un guia que ens anà explicant 

tant la seva història com les característiques d’aquesta 

fortalesa militar declarada monument històrico-artístic l’any 

1963. La llarga visita, de dues hores, la vam passar ben 

agradablement captivats per les explicacions, la singularitat de 

les seves muralles, barbacanes, baluards i construccions i les 

boniques panoràmiques que des d’allí s’albiren. 
 

L’esmorzar el vàrem fer al restaurant Grions, molt a prop 

d’Hostalric, on també hi vam fer un dinar ben correcte. 
 

A aquesta visita de caràcter molt cultural hi vam participar 

trenta-cinc turistes i tots vam gaudir d’una diada molt completa 

en un dia ben assolellat. 
 
 

 

 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 

Avui, sortint des de diferents punts de Catalunya, hem anat fins al 

municipi d’Olost, situat a la comarca d’Osona, a la subcomarca del 

Lluçanès, on ens hem trobat dotze caminadors. Allà hem esmorzat 

al Cafè Sport i hem començat l’excursió passant per l’església 

parroquial de Santa Maria, documentada des de l’any 908 i 

renovada totalment al segle XVIII. 
 

Sortim del nucli històric del poble fins arribar a la Masia del Coll 

de Ram i creuem el torrent d’Olost. Seguim el camí rodejat de 

camps de conreu i d’arbres a banda i banda. Fem una forta pujada 

on trobem a l’esquerra una curiosa roca esculpida en forma de 

cara. Ens anem apropant a la Masia de Can Mas. Seguim baixant 

per dins d’un bosc fins que ens trobem de cara el majestuós Mas 

de la Vila i l’esglesiola de Sant Gil. 

Creuem la riera de Perafita per un pont seguint la pista principal 

fins arribar al final de la carena. Ens desviem de la ruta uns minuts 

per anar a veure el Mas de Pecanins, on en un rètol apareixen 

dibuixats Perot Rocaguinarda i la seva amant on van fer estada. 

Seguim una pista fins arribar a la Masia de la Noguera. A 

continuació creuem el torrent d’Olost fins a fer el mateix camí de 

l’inici fins arribar a la plaça Major, on hi ha de l’església parroquial 

de Santa Maria. 
 

Acabada l’excursió, ens hem desplaçat fins al municipi d’El Figaró 

i Montmany (Vallès Oriental) on hem anat a dinar al Bar Restaurant 

“La Cuspineda” on al final dels postres hem celebrat el cinquanta-

cinquè aniversari de la Montserrat Martorell amb un pastís. Donem 

les gracies a l’Enric Fiestas per portar-nos a un bon restaurant per 

dinar i gaudir de bona companyia, i als conductors dels cotxes per 

haver-nos portat a bon port. 
 

 
 

PROPERA SORTIDA: L’HOSPITALET DE L’INFANT   
 

 

Hola turistes,  
Després de la nostra visita al Castell d’Hostalric, ens tornem a retrobar per fer una nova vista. Aquesta vegada anirem cap al 
Baix Camp, concretament a L’Hospitalet de L’Infant, a on visitarem l’Hospital de l’infant Pere, del segle XIV. Donat que aquesta 
vegada anem més lluny, sortirem a l’hora que sortíem abans. Ens trobarem a les 7:45h. del matí, per sortir a les 8h. en punt. 
Com sempre des de la plaça Universitat.  
NO CAL PORTAR ESMORZAR, ho farem al Celler de l’Ordal, ja conegut per tots.  
Per més informació i inscripcions truqueu a la M. Rosa als telèfons 629 217 408 / 93 219 59 64. Us esperem a tots per gaudir 
d’un bon dia! 
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