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SARDANES A LA CATEDRAL 
 

Ara ja podem dir oficialment que la nostra Agrupació es farà càrrec també de la organització de les ballades al Pla de la Catedral dels 
dissabtes a la tarda. No ha estat una decisió fàcil. Han calgut moltes confluències per poder confegir un projecte que ens sembli prou 
viable i engrescador i pel que valgui la pena treballar i ens plagui esmerçar tots els esforços necessaris. 
 

Cal dir que el compromís de l’Institut de Cultura de Barcelona ha estat vital per la nostra decisió i que esperem igualment la 
col·laboració de la resta d’institucions. Però no ens enganyem. L’Agrupació no ha signat cap xec en blanc. Estem disposats a capitanejar 
el projecte, a dur el timó i a remar com el primer, però tots els mariners que s’han compromès en mantenir el vaixell en marxa també 
ho hauran de fer. Només això podrem assegurar la continuïtat que tots desitgem. 
 

Sardanes a la Catedral ha de ser un projecte de ciutat i de país. Una icona de la nostra cultura. Un reclam pels vianants barcelonins i 
pels visitants autòctons i forans. I per això treballarem. 

 

Jesús Ventura i Barnet 

                                                                                                                              President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

AGENDA FEBRER 2020  AGENDA MARÇ 2020 

 

Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral de Barcelona 
• Diumenge 9 - 17h. (Festes de Santa Eulàlia)  
Cobla Mediterrània i Cobla Ciutat de Terrassa  
• Diumenge 16 – 11:15h. - Cobla La Flama de Farners 
• Dissabte 22 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 23 - 11:15h. - Cobla Lluïsos 
• Dissabte 29 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
 
Amics dels Concerts 
• Dilluns 10 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Presentació CD La Sardana, Grans Clàssics v.1” 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
 
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 13 - 19:00 h. - Local social  
“Excursions 2018-2019 – (1a Part)” d’Enric Caballé i Montserrat 
Martorell 
 
Turisme Cultural 
• Dissabte 15 - Tot el dia 
Mont-roig del Camp, Santuari de Santa Marina, i dinar a Pratdip 
 
Tertúlia sobre la sardana 
• Dimecres 19 – 18:30h. – Local Social 
Amb Antonio Baños, periodista i exdiputat 
 
Anem d’Excursió 
• Dissabte 22 - Tot el dia 
Les Cingleres de Falgars d’en Bas: salts d’aigua i camins 
empedrats 
Distància: 12.50 km. Temps: 4:30h. 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 24 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Josep Pla i la Sardana” 
Cobla Jovenívola de Sabadell i Valentí Maymó 
 

  

Ballades de sardanes 
Pla de la Catedral de Barcelona 
• Diumenge 1 – 11:15h. – Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
• Dissabte 7 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 8 - 11:15h. - Cobla Ciutat de Cornellà 
• Dissabte 14 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 15 - 11:15h. - Cobla Mediterrània 
• Dissabte 21 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 22 - 11:15h. - Cobla Ciutat de Girona 
• Dissabte 28 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat 
• Diumenge 22 - 11:15h. - Cobla Sabadell 
 

Conferència 
• Dilluns 2 - 19:15 h. - Local social  
Pep Moliné - Història del Fiscorn baix de Cobla a Catalunya  
 

Presentacions de llibres 
• Dimecres 11 – 18:30h. – Local Social 
“Una màquina d’espavilar ocells de nit”, de Jordi Lara 
• Dimecres 25 - 18:30 h. – Local Social 
“El pianista cec i Cent Coses de Clàssica per començar l’any”, de 
David Puertas 
 

23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
• Dijous 12 - 19:00 h. - Local social  
“Islàndia: Sensacions amb color” d’Alícia Pubill 
• Dijous 26 - 19:00 h. - Local social  
“Cultura i Ciència” de Francesc Miralles (UEC Sants) 
 

Turisme Cultural 
• Dissabte 14 - Tot el dia 
Folgueroles. Casa Museu Verdaguer 
 

Anem d’Excursió 
• Dissabte 14 - Tot el dia 
El Torrent de la Cabana. Distància: 10.05 km. Temps: 4h. 
 

Assemblea General de Socis/es 
· Divendres 27 – 18:30h. - Local Social 
 

Amics dels Concerts 
• Dilluns 30 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou 
“Recordant Antoni Anguela” 
Cobla Mediterrània i Cobla CMMB 
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TURISME CULTURAL 
PLA DE SANTA MARIA. CALÇOTADA 
18 de gener de 2020 

 

 

 

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA 
Ruta: Els Castells de Sant Martí de Centelles i de la 
Popa. 10,50 Km. – 3h.  
Dissabte 25 de gener de 2020  

 

 
 

És tradició dels turistes de l’Agrupació que cada any anem a fer 

una calçotada, i on millor es pot celebrar és a la comarca de 

l’Alt Camp, mare dels calçots. Per això el passat 18 de gener 

trenta-nou turistes ens arribàrem, com sempre hem fet, al 

restaurant Mas del Plata, a la urbanització del mateix nom prop 

del Pla de Santa Maria. Allí ens oferiren un bon àpat de calçots 

dins del clàssic i selecte menú de calçotada i en sortírem tant 

satisfets que pensem tornar-hi l’any que ve. 
 

D’anada vam fer parada per esmorzar al restaurant El Celler 

d’Ordal i després directament anàrem al Pla de Santa Maria, o 

també anomenat el Pla de Cabra, en estar molt a prop del 

Castell de Cabra esmentat ja l’any 980. A aquest poble ens 

esperava un guia que ens portà a fer una visita al Centre 

d’Interpretació del Patrimoni Industrial Tèxtil on vam veure 

la  maquinaria pròpia d’aquesta indústria i al Museu Agrícola 

que conserva un bon nombre de carros i tartanes molt ben 

conservats. També visitàrem l’església romànica de Sant 

Ramon, del segle XII on el guia ens oferí un selecte concert a 

l’orgue de música clàssica que ens deixà força impressionats. 

Certament aquest poble mereix ser més conegut pel seu interès 

turístic i monumental. Va ser, doncs, una diada cultural que 

recordarem sempre. 
 

 

 
 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya! 
 

Avui hem sortit de Barcelona dos cotxes amb set caminadors fins 

al municipi d’El Figaró-Montmany (Vallès Oriental) on ens estava 

esperant l’Enric Fiestas. Hem esmorzat al Bar Restaurant “La 

Cuspineda”. 

Hem deixat els cotxes al pàrquing de la parròquia de Sant Martí de 

Centelles (Osona). Comencem tots vuit a caminar pel carrer de la 

Font. Pugem una forta pujada per la muntanya on trobem baranes 

i grapes d’acer per facilitar més la pujada. Seguim pel camí fins 

arribar al Castell de Sant Martí de Centelles construït al segle IX, 

fou residència senyorial i masoveria i abandonat a finals del segle 

XIX, i destinació freqüentada per excursionistes. Anem al mirador 

on tenim unes bones vistes del Pirineu, el Montseny nevats i la 

plana de Vic envoltada d’un cel grisos. 

Deixem el Castell darrere nostre seguint un camí que ens porta a 

una pista amb forta pujada que ens condueix fins a un pla on es 

troba la Masia de la Rovira dels Cerdans. 
 

Continuem per un camí boscos rodejat de penya-segats i parets 

rocoses fins que pugem un tram força pedregós fins arribar a la 

plana sota la gran roca on s’aixeca el castell de Castellcir o de la 

Popa, ja a la comarca del Moianès. Voregem la roca per pujar 

l’escalinata que dona accés a un portal del castell. Sortint a 

l’exterior trobem la capella de Sant Martí de la Roca. El castell 

està documentat des del segle XI. Abandonat va esdevenir 

masoveria i les seves dependències van ser aprofitades com a 

corrals, estables i pallers. Allà hem parat una estona per a menjar 

i veure, ametlles i dolços, és a dir, ganyips gentilesa de la Neus 

Montañola i la Teresa Ubach. 

Seguim el mateix camí de tornada, fins a la pista primera, on els 

nostres amics Enric Fiestas i Enric Caballé han anat a buscar els 

cotxes. Nosaltres hem continuat baixant per la pista on a la dreta 

teníem unes vistes espectaculars del Castell de Sant Martí de 

Centelles. Arribem per la pista fins a la Masia de El Pujol on a prop 

de la carretera hem esperat que vinguessin els nostres amics a 

recollir-nos.  
 

Hem anat fins al municipi d’El Figaró-Montmany al Bar Restaurant 

“La Cuspineda” on hem dinat tots junts per passar una bona 

vetllada amb bona companyia. 

Hem de donar les gràcies a l’Enric Fiestas per haver planificat 
aquest bonica excursió i guiar-nos fins arribar al nostre objectiu. 

 

En ocasió de la primera sortida turística de l’any vaig escriure aquests 

rodolins que pensava llegir a la sobretaula de la calçotada. Les 

circumstàncies ho van fer impossible, però ús els envio perquè els 

coneixeu.  
  

El turisme de l’Agrupació 

ens dona satisfacció 

visitant llocs ignorats 

que ens deixen bocabadats. 
  

Gràcies a la Rosa Aymamí 

Ens trobem avui aquí 

celebrant la calçotada, 

una teca molt nostrada. 
  

Tots plegats ens divertim 

cada dia que sortim 

fent turisme cultural 

com a cosa natural. 

 

 

 

Amb una gastronomia 

que no es limita al plat del dia 

ja que ens agraden els bons plats 

i els deixem ben escurats. 
  

Que la Rosa ens porti a bons llocs 

tant si som molts com si son pocs 

i tant si neva com si plou 

farem turisme aquest any nou. 
  

 

18 de gener 2020 

Calçotada al restaurant  

Mas del Plata 

 

 

 

PROPERA SORTIDA: MONT-ROIG DEL CAMP 

 

Ja després de la visita al Pla de Santa Maria i la fantàstica 

calçotada, ja ens disposem a la propera sortida. Anirem cap a 

Mont-roig del Camp, per visitar el Santuari de Santa Marina, i 

dinarem a Pratdip. Però primer esmorzarem al ja conegut 

restaurant Celler de l’Ordal. Tot això ho farem el dia 15 de 

febrer. Hora de trobada a les 7:45h. per sortir a les 8 del matí, 

del lloc de sempre, Plaça Universitat. Per inscripcions i més 

informació truqueu a M. Rosa, als telèfons 932 195 964 / 629 

217 408. NO CAL PORTAR ESMORZAR. 
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