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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 
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ASSEMBLEA I ENDAVANT!  

 
El passat 22 de març es va celebrar l’assemblea ordinària de la nostra Agrupació. Només dues ratlles per fer-ne un resum molt essencial. 
 

A la banda negativa diria que érem alguns menys que l’any passat, tan a la cita en concret com al conjunt de socis de l’entitat. Tot i 

les sentides i enyorades absències, si ho mirem percentualment, les xifres no pateixen una minvada desesperant ni apocalíptica. Però, 

òbviament, no són bones. 
 

I a la banda positiva, dues coses a destacar: la formidable gestió econòmica que ens ha permès, per primera vegada des de que la 

present junta va agafar les regnes de l’entitat, parlar d’un petit superàvit i d’un increment en els diners del dipòsit; i d’una altra 

banda, la bona gestió i la reformulació positiva d’algunes seccions que han trobat nous camins per al futur immediat i qui-sap-lo si pels 

propers anys. 
 

Però aquesta vegada no us diré fins l’any que ve. Ara toca treballar fort i dur pel gran repte que ja tenim a tocar: el Centenari. Ben 

aviat se us convocarà de nou a una reunió-assemblea on us presentarem l’esbós dels actes bàsics que estem elaborant i on recollirem 

les vostres idees i suggeriments per fer el millor centenari possible.  
 

Buscarem col·laboracions i ajudes arreu. Però les vostres, les dels socis, seran segur les més importants. 
 

Fins aviat! 

Jesús Ventura i Barnet 

                                                                                                                                         President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

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 – Cobla Ciutat de Granollers 
 
SardaQuè? 
• 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. 

 

 

 VACANCES DE SETMANA SANTA  

 
La secretaria de l’Agrupació tancarà per vacances entre 

els dies 15 i 22 d’abril (ambdós inclosos) 
 

 

AGENDA MAIG 2019 

 
Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral - 11:15 h. 
• Diumenge 5 - Cobla Lluïsos 
• Diumenge 12 – Cobla Mediterrània i Cobla Sabadell  
• Diumenge 19 – Bellpuig Cobla 
• Diumenge 26 - Cobla Ciutat de Cornellà 
 
Turisme Cultural 
• 2, 3, 4, 5 i 6 - Tots el dies 
Terres de l’Ebre 
 
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 9 - 19:00 h. - Local social  
‘La Selva Negra’, d’Enric Caballé i Montserrat Martorell 
• Dijous 23 - 19:00 h. - Local social 
‘El Modernisme’, de M. Àngels Sanchís 
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 18 - Tot el dia 
La Ruta dels Molins de Calldetenes a Sant Julià de Vilatorta. 
Distància: 12,5 km. Desnivell: 100 m. 
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TURISME CULTURAL 
L’Hospitalet de L’Infant 
16 de març de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: Volta als Cingles Vermells  – 17,25 Km – 5:34 h 

Dissabte 16 de Març de 2019  

 

En un dia primaveral de cel clar i lluminós i temperatura molt 

agradable vam fer la sortida turística anant a l’Hospitalet de 

l’Infant (Baix Camp) per visitat les restes de l’antic hospital 

que dona nom al poble. Era el 16 de març i veritablement va 

ser tot un encert anar a aquesta vila per fer-hi una visita 

turística que va resultar altament cultural.  
 

Aquest hospital va ser fundat l’any 1310 per Blanca d’Anjou, 

esposa de Jaume II, i acabat pel seu fill l’Infant Pere d’Aragó i 

d’Anjou el 1343, amb la finalitat de donar allotjament i atenció 

als vianants que feien el camí de Barcelona a València, tant a 

les persones com a les cavalleries, abans de traspassar el coll 

de Balaguer. Era un gran edifici gòtic de planta quadrada, 

fortificat i amb sis torres de defensa atès que hi havia el perill 

dels sarraïns per mar i dels bandolers des de l’interior. Després 

de moltes vicissituds, d’aquest gran edifici sols en queda una 

de les torres, alguna dependència reconstruïda i murs exteriors 

als quals s’hi han adossat cases. Però l’interès en conservar la 

memòria d’aquest històric edifici ha sigut intens i amb resultats 

immillorables. L’exposició feta amb documentació de l’època, 

plafons amb molta informació, fotografies antigues i un ben fet 

audiovisual ens van donar a conèixer la funció hospitalària, no 

solament del de l’Hospitalet de l’Infant, sinó que també de tots 

els altres hospitals coetanis de Catalunya i territoris adjacents. 
 

La visita encara va ser més amena en tenir dos expertíssims 

guies que van explicar-nos moltíssimes coses de forma molt 

entenedora i erudita. 
 

L’Hospitalet de l’Infant és un poble d’estiueig, integrat al 

municipi del Vandellós, amb un bonic passeig marítim, port 

esportiu, molts hotels i força torres que sols són utilitzades per 

vacances. En sortir de la visita a l’hospital, els guies ens 

portàren a aquest passeig marítim des d’on vàrem poder 

admirar llargues platges de sorra fina i amb unes panoràmiques 

molt belles. 
 

La gastronomia també va fer agradable la sortida. A l’anada 

vam fer parada al bar-restaurant El Celler d’Ordal, on ens 

tenien preparat un bon esmorzar, i per dinar la Rosa, 

coordinadora de Turisme, ens portà al magnífic restaurant La 

Borda d’en Manel, a la urbanització Miami Platja, on vam 

delectar-nos amb un bon àpat, ben esplèndid i ben fet que ens 

deixà bens satisfets. 
 

En resum, fou una sortida de turisme cultural molt perfecta que 

els trenta-tres assistents l’hi hem d’agrair. 

 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 

Avui tres cotxes han sortit de la ciutat de Barcelona en direcció al 

municipi de Sant Feliu de Codines, situat a la comarca del Vallès 

Oriental, on ens hem reunit vuit caminadors i hem anat fins a 

l’ermita romànica de Santa María del Villar a esmorzar. 

Seguim la carretera BP-1432 fins a fer una forta ascensió que ens 

ha dut a una pista. Seguim el camí fins a pujar a un petit turó de 

333 metres on hi ha una estelada i on gaudim d’una amplia vista 

de la vall del Tenes, de la vall del Fai, de Riells i dels Cingles 

Vermells. 
 

Tornem a la pista fins arribar al Molí i a la Masia de Can Camps. 

Seguim el camí de la Pineda i arribem a l’Espai Natural de Riells 

del Fai. A un costat de la pista veiem el Mas La Pineda que data de 

l’any 1208 i a l’altre banda tenim els Cingles Vermells. Ens 

desviem per anar a la Font de la Pineda i el seu plàtan 

monumental, retrocedim i comencem a fer una forta pujada des 

d’on veiem Sant Miquel del Fai al fons. En arribar a la carena, 

veiem les formes irregulars que ens regala la naturalesa, com la 

Roca Rodona, el Cagarro del Diable, fins arribar a una plana rocosa 

i ombrívola on ens hem assegut a dinar. 
 

Seguint la carena anem veient la forma de l’Elefant i la amplia vall 

de Riells a l’altra banda. Deixant la carena enrere, arriben a una 

pista on trobem una barraca de pedra seca. I arribem als 

contraforts de Sant Feliu de Codines. 
 

Agafem una carretera fins un trencall i arribem al Mas Villar amb 

la seva torre de defensa. Fem una forta pujada entre matolls amb 

un final bastant caòtic fins trobar els cotxes. 
 

Hem anat a prendre una beguda al Bar Restaurant “La Parada” 

acompanyats de bona companyia i ens hem acomiadat fins a la 

propera excursió. 
 

 
 

PROPERA SORTIDA: SÚRIA   
 

 

Hola turistes, 
 

Després de la visita per terres del Baix Camp per visitar l’Hospitalet de l’Infant, tot acompanyats d’un dia primaveral amb un sol 

esplèndid, ja tenim una nova sortida a punt. Anirem cap al Bages, concretament a Súria, on visitarem el Castell i el poble vell, també 

ens arribarem fins l’embassament de St. Pons. Tot això ho farem el dia 13 d’abril. Com sempre sortirem en dissabte de la plaça 

Universitat. Hora de trobada 8:15h. per sortir a les 8:30h. en punt. NO CAL PORTAR ESMORZAR. Per inscripcions i més informació 

truqueu a M. Rosa, ja que tindreu de triar el dinar, als telèfons 629 217 408 / 93 219 59 64. Esperem a tothom per gaudir d’un bon dia!  
 

AVÍS D’ÚLTIMA HORA: Us hem de comunicar un petit canvi. La sortida que esta programada pel dia 15 de juny, per motius de 

contractació del guia, l’hem hagut de passar a la setmana abans, o sigui el dia 8 DE JUNY. El lloc a visitar és el mateix, el poble dels 

grafitis. Tindrem la sort de poder contemplar noves pintures que les realitzaran el mes de maig. Esperant que no us sigui cap molèstia, 

us esperem a tots. 
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