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BON NADAL 
 

No podré entendre mai que en una societat intel·ligent, per molt laica i igualitària que sigui, algú pugui considerar aquests versos com 
políticament incorrectes.  

Només cal fer anar una mica el magí, aplicar-hi les metàfores o equivalències necessàries i òbvies i veureu que si tothom atengués les 
paraules del poeta, el món, ni que sigui per una nit, seria molt millor. 
 

Procurem ser una mica criatures 

amorosint el baladreig raspós 

i diguem: “Glòria a Déu en les altures” 

amb aquell to que ho deien els pastors. 

I si tot l’any la mesquinesa ens fibla, 

i l’orgull de la nostra soledat, 

almenys aquesta nit, fem el possible 

per ser uns homes de bona voluntat! 

 

Bon Nadal! 

(Darrers versos del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra) 

                                                                                                                                                Jesús Ventura i Barnet 

                                                                                                                              President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 
 

AGENDA DESEMBRE 2019 

 

 
AGENDA GENER 2020 

 
Amics dels Concerts 
• Dilluns 2 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Som (90 Anys)” amb la Cobla La Principal del Llobregat 
 

23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 12 - 19:00 h. - Local social  
“Recuperació del Romànic de Catalunya”, d’Eliseu Peidró (UEC 
Sants) 
 

Turisme Cultural 
• Dissabte 14 - Tot el dia 
Baronia de Rialb. La Noguera. Monestir de Santa Maria de 
Gualter i dinar nadalenc.  
 

Anem d’Excursió 
• Dissabte 14 - Tot el dia 
Collserola. Ruta homenatge a Jordi Caballé 

De Vallvidrera a Sant Cugat. Dinar a Sant Cugat al restaurant 

"La Bolera". Inscripcions fins l’11 de desembre. 
 

Recital 
• Dimarts 17 – 18:30 h. – Local social 
“Poema de Nadal”, amb Valentí Maymó 
 

Aplec Nadalenc 
• Diumenge 22 – 10:30 h. – Parc de la Ciutadella 
22è Aplec Nadalenc amb les cobles Sant Jordi-Ciutat de 

Barcelona, La Principal del Llobregat i Mediterrània 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 23 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Concert de Nadal” amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de 

Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 16 - 19:00 h. - Local social  
“La Ruta de la Seda”, de Jordi Curtiella i Rosa M. Ciurana  
(UEC Gràcia) 
 

Turisme Cultural 
• Dissabte 18 - Tot el dia 
Pla de Santa Maria i església romànica. Calçotada a Mas del Plata 
 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 20 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Dues cobles, un camí” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 

i la Cobla de l’ESMUC 

 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 25 - Tot el dia 
El Castell de Sant Martí de Centelles i de la Popa.  

Distància: 10,7 km. Temps: 3:23h. 
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TURISME CULTURAL: TORRELAVIT 
Dissabte 16 de novembre de 2019 
 

 

La sortida de Turisme del passat 16 de novembre va ser realment força 

agradable. Érem trenta els que hi participàrem i ens van portar a Torrelavit 

(Alt Penedès) per visitar el seu Centre d’Interpretació de l’Aigua i conèixer 

la importància que l’aigua ha tingut per generar valor econòmic a aquet 

poble. 
 

Vam tenir la sort que l’alcalde, el senyor Manuel Raventós, ens expliqués 

l’original creació del municipi resultat de la unió de dos pobles adjacents, 

Terrassola i Lavit, per formar el de Torrelavit, per tant, encara que hi ha un 

sol carrer Major té dues parròquies, Santa Maria de Lavit i Sant Marçal de 

Terrassola, aquesta amb tres absis impressionants i molt ben conservada, és 

una joia del romànic del segle XII. 
 

Torrelavit és un poble amb gran vitalitat que li ve dels molins paperers del 

segle XVII al XX que li han donat riquesa, tots en el curs del riu de Bitlles. Això ho vam trobar molt ben explicat a l’exposició que vam 

visitar i ben comentat pel guia que ens acompanyava. 
 

Acabada la visita vam anar a dinar al restaurant Cal Tresó, al mateix poble, on ens oferiren un bon àpat. Esmorzàrem de camí al bar-
restaurant El Celler d’Ordal, on altres vegades hem fet i sempre ens hi hem sentit ben tractats. Ara esperem amb il·lusió la propera 
sortida per anar a visitar les interessants restes que queden del Monestir de Santa Maria de Gualter, a la Noguera, i fer el tradicional 
dinar prenadalenc. 
 
 

XIX FESTA ENDAVANT: “CALDES DE MALAVELLA: AIGUA I TERMES” 
Sender: “Camp dels Ninots i la Vila de Caldes” – 5,84Km – 2:29 h 
Dissabte 23 de novembre de 2019 
 

 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 

Avui hem sortit de Barcelona amb autocar divuit persones i amb cotxes 

particulars catorze persones més des de diferents punts de la província 

de Barcelona, fins al municipi de Caldes de Malavella situat a la 

comarca de La Selva, on tots junts hem anat a esmorzar al Bar-

Restaurant Estació. 
 

Un grup de dinou no caminadors han anat directament a visitar el poble, 

mentre que tretze caminadors hem anat per l’avinguda del Dr. Furest i 

Roca girant a la dreta fins a la rotonda del Camp dels Ninots, seguint 

una pista on hem trobat una masia abandonada situada a la dreta del 

camí. Hem seguit la pista fins arribar al Jaciment Paleontològic del 

Camp dels Ninots, hem caminat per la pista anomenada ara Camí Vell 

de Sant Sebastià, entrant al poble i seguint pel carrer de la Granja fins 

arribar a la Font de la Vaca situada en un parc construït com a 

urbanització l’any 1920. Després hem continuat pel carrer de Sant 

Esteve fins arribar a l’Església del mateix nom, datada del segle XI amb uns grans absis romànics d’estil llombard i planta basilical amb 

una façana renaixentista. Agafem el carrer de les Absis Romàniques fins arribar a la Rambla Recolons, urbanitzada amb cases 

modernistes i noucentistes. Baixem per la Baixada de la Riera i arribem a un safareig i a la Font del Raig. 

Caminem pel carrer de la Plaça Petita i el carrer Major fins al Balneari Prats (segle XIX) restaurat l’any 1912 amb ornaments florals i 

rosetons a la façana. Anem cap a la Plaça i Ermita de Sant Grau fins que arribar al jaciment arqueològic a les Termes Romanes 

d’Aqvuae Calidae que esdevingué municipi al segle I després de Crist. L’edifici consta d’una piscina central i una sèrie d’habitacions 

on es rebien tractaments curatius. Sortim del recinte i a la dreta trobem les muralles medievals i arribem al la Casa Rosa d’estil 

modernista seu de l’Associació de la Gent Gran. 
 

Ens hem reunit tots per anar a visitar el Balneari Vichy Catalan, un edifici d’estil modernista amb una decoració neoàrab que recorda 

l’Alhambra de Granada. Aquí hem quedat amb una guia del balneari que ens ha explicat que va ser fundat per el Dr. Furest i Roca. 

Aquest s’inaugurà l’any 1898 i per ampliar el projecte el Dr. Furest va buscar altres socis que aportessin més capital. 

Amb la guia hem anat a la fàbrica de Vichy Catalan on ens ha explicat el procés de producció i embotellament de l’aigua i al final hem 

anat a fer un tast dels diferents productes del grup Vichy Catalan. 
 

Acabada la visita ens hem desplaçat a dinar al Bar-Restaurant Estació. En acabar el dinar el president de ACFB, Jesús Ventura i Barnet, 

el president i la secretaria del Grup de Muntanya: Miquel Piquet i Montse Martorell, han repartit els Piolets de Bronze a la Magda Espí 

i Pardo i a la Júlia Gràcia. Els Piolets d’Or a la Núria Batalla Sahún i Jordi Batalla Sahún entregats també per l’Encarna Sahún, una 

de les fundadores del Grup de Muntanya 
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RECORDANT GRAVALOSA 
 

 

En el concert Memorial Joaquim Serra, celebrat el 

passat 4 de novembre, vaig tenir la grata satisfacció 

d’escoltar una obra del notable compositor Josep 

Gravalosa. Va ser l’esplendorosa sardana La Font de 

l’Estany. Ja era hora que l’Agrupació recordés 

Gravalosa. Va ser un assidu concurrent a qualsevol acte 

de la nostra entitat disposat sempre a col·laborar a tota 

l’activitat musical que s’organitzés. 

 

Recordem que va ser director musical de l’Esbart 

Barcelona per al qual va harmonitzar molts ballets i va 

compondre l’airós pasdoble del Ball de Gitanes a més 

d’un Ball de Dimonis que l’esbart va ballar en una de 

les funcions del Grup de Teatre. També va dirigir molts 

concerts organitzats per Amics dels Concerts, tot amb 

un desinterès ben remarcable i amb gran entusiasme.  

 

Ja era hora, repeteixo, que la seva recordança tingués 

ressò en un concert com el del Memorial Joaquim Serra, 

un concert al meu entendre molt ben estructurat que 

va delectar tothom. Que aquesta memòria no sigui flor 

d’un dia. 

 
 

Antoni Pons 
 

 

Jaume Valentí i Punyet, Antoni Pons i Casas,  

Josep Gravalosa i Geronès, Francesc Pascual i Albors. 

Estatge de l’ACFB del carrer de Sant Honorat, 

fent proves amb el primer magnetòfon de l'Agrupació (1959-1960) 

 

 

 
 

PROPERA SORTIDA: LA NOGUERA 
 

 
Hola turistes,  
 

Després de la visita que vàrem fer a Torrelavit (Alt Penedès), ja tenim aquí la sortida de desembre per celebrar plegats el dinar 
prenadalenc. 
 
Aquesta vegada anirem cap a la Noguera, per visitar el Monestir de Santa Maria de Gualter. Farem el dinar prenadalenc en un restaurant 
de la zona. Per esmorzar ho farem a Igualada, per tant NO CAL PORTAR ESMORZAR. 
 
Tot això ho farem el dia 14 de desembre. L’hora de trobada serà a les 7:45h, per sortir a les 8h. Que no s’enfadi ningú, doncs 
matinarem una mica més ja que anem una mica lluny. El lloc de sortida, com sempre, Plaça Universitat. 
 
Per més informació i inscripcions truqueu a M. Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. 
  
Ens veiem aviat! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

LA GROSSA DE CAP D’ANY 

   

VACANCES DE NADAL i ANY NOU 

 

 

El proper dijous dia 12 de desembre serà el darrer per 

liquidar la GROSSA DE CAP D’ANY! 

 

Tots els que tingueu talonaris o encara no n’hagueu 

comprat ja cal que us espavileu! 

 

   

La secretaria de l’Agrupació tancarà per vacances entre 

els dies 23 de desembre i 7 de gener (ambdós inclosos). 

 

MOLT BONES FESTES A TOTHOM! 
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FESTES DEL 97è ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ 
 

 
Us deixem un petit recull de fotografies d’alguns dels actes que hem celebrat durant aquest mes de novembre. 

 

    
                       Memorial Joaquim Serra                                                                              Pregó  
 

 

 

 

       

                                             Dramaturgs Catalans                                                                          Dinar de Germanor 

 

 

 

 

 

     

 

                 Ballada doble d’aniversari                                                               Concert Amics dels Concerts. BALLEM-LA!  

                                                                                                                                     Cobla Mediterrània 40 anys. 

 

 

*En el moment d’editar aquesta circular, la representació teatral del Grup de Teatre Eduard Costa encara s’havia fet, i per això no hem pogut 

posar cap fotografia de l’acte. 
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