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

L’AGRUPACIÓ SOLIDÀRIA
L’Agrupació va acabar l’any amb un esperit solidari. Vam respondre al projecte del secretari Jordi Font dels ‘Reis Macos’ de l’ONG de
Veí a Veí amb força solidaritat. Entre tots vam aportar més de 500€ que va fer que poguéssim apadrinar nens i participar a la festa de
la gent gran. ENS OMPLE D’ORGULL.
Dins del nou any, la Junta ha aprovat adherir-nos al Consell de la República, un pas més de solidaritat cap al camí que ens ha de portar
a un país lliure i millor.
Seguim tenint la sort que amb La Grossa alguna cosa pesquem: aquest any 1€ per butlleta. També la Junta ha aprovat que aquelles
butlletes que no siguin reintegrades, el ròssec final el destinarem al fons del compte del Centenari.
Que el 2019 ens porti força salut i activitats plenes a l’entitat!

BON ANY 2019!
La Junta Directiva
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

AGENDA GENER 2019
Aprèn a ballar sardanes
• Dilluns 14 – 18h. - Local social
Curset per aprendre a ballar sardanes. Del 14 de gener al 18
de març. Preu inscripció: 10€
22è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 17 - 19:00 h. - Local social
‘Excursions Temporada 2017-2018’ d’Enric Caballé i
Montserrat Martorell
Amics dels Concerts
• Divendres 18 - 20h. - Auditori Sant Martí de Provençals
Concert ‘De Músic a Mite’.
Cobla Ciutat de Girona i Susana del Saz
Anem d’Excursió
• Dissabte 19 - Tot el dia
La feréstega riera de Beget. Congostos, grans arbres i història.
Desnivell: 300 m.
Turisme Cultural
• Dissabte 19 - Tot el dia
Salomó. Calçotada
Audició Comentada
• Dimecres 23 – 18h. - Local social
‘Què ens explica la música?’ Radiografria de ‘La Presó de
Lleida’ de Joaquim Serra, a càrrec de Jesús Ventura.
Exposició Joaquim Serra
• Inauguració dimecres 23 a les 18h. - Local social
Es podrà visitar de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a
19h. Del 23 de gener al 20 de febrer

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 Mediterrània
• Diumenge 10 - 17h. (Festes de Santa Eulàlia)
Cobla Ciutat de Cornellà i Cobla Ciutat de Terrassa
• Diumenge 17 - Cobla La Flama de Farners
• Diumenge 24 - Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
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.

Projecció i Col·loqui
• Dijous 24 – 18h. - Local social
‘Heribert Segalà’, de Jordi Cuesta.
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TURISME CULTURAL
CALAF – 15 de desembre de 2018

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
La Vall de Sant Vicenç del Bosc – 13,6 Km – 4 h
Dissabte 15 de desembre de 2018
Bon dia, amics del Grup de Muntanya!
Avui hem sortit de Sarrià amb els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya sis caminadors: la Montse Martorell, l’Enric Caballé, en
Víctor Casanovas, en Miquel Piquet i en Martí Simó en direcció al
municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) on ens estava
esperant el nostre amic Enric Fiestas.

La passada sortida dels Turistes de l’Agrupació la vam fer el 15
de desembre desplaçant-nos a Calaf per visitar les botigues
antigues de la plaça Gran tal com eren als inicis del segle XX,
abans que el famós mercat de Calaf traslladés la seva ubicació
a altres carrers de la vila.
Recuperar la vitalitat d’aquesta plaça Gran presentant en
forma museificada les seves botigues originals és el projecte
turístic que Calaf ha emprés i certament és interessant la seva
visita, sobretot per les explicacions del guies i per recordar
moltes marques de productes d’ús casolà en els anys quaranta.
D’anada vàrem fer parada a Igualada per fer un bon esmorzar
al restaurant Canaletes i, un cop acabada la visita de Calaf,
ens traslladàrem a Torà per fer el tradicional dinar prenadalenc al prestigiós Hostal Jaumet on ens atengueren
esplèndidament amb un bon àpat. Com sempre en aitals
ocasions la Rosa, ànima del Turisme Cultural de l’Agrupació,
tingué el delicat detall d’un obsequi a tots els que hi
participàrem. També vàrem tenir un emotiu record pel
company Marcel, tan afable i participatiu a les sortides
turístiques i que feia tot just dos dies del seu traspàs.

Allà hem començat a caminar sortint del nucli urbà fins arribar a
una pista, on un cartell ens donava la benvinguda al Parc Natural
de la Serra de Collserola. Seguint el camí hem arribat fins al Pi de
Can Xandri.
Després hem seguit un corriol ombrívol i humit fins arribar a una
fita que ens indicava el PR-C 38.
Guiats per l’Enric Fiestas i l’Enric Caballé tota la excursió, hem
arribat finalment a una pista on ens hem assegut una mica a
descansar. Per cert, l’Enric Fiestas pel camí ha trobat bolets.
Continuant per un corriol, hem trobat la Font de Sant Vicenç del
Bosc. Després fent una forta pujada, a un costat, hi han les ruïnes
de la Masia de Can Gordi, abandonada al voltant de l’any 1940.
Descendint poc a poc per un corriol hem vist la plana del Vallès
amb Sant Cugat, Cerdanyola, Sant Llorenç de Munt i al fons
Montserrat.
Al final hem baixat de la muntanya fins arribar a la Masia de Can
Bell. I hem començat a entrar al nucli urbà de Sant Cugat del
Vallès fins arribar al Restaurant Bar Viena on hem parat a dinar.
Després hem fet un passeig per centre de la vila de Sant Cugat fins
arribar a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
que ens han tornat a Barcelona.
Bon Nadal i Feliç Any Nou 2019!

PROPERA SORTIDA: SALOMÓ
Hola turistes,
Ja estem a tocar del mes de gener, i ja s’ensuma la flaira dels
calçots. Esperem que hàgiu guardat un raconet després dels
àpats nadalencs, amb els torrons etc. Aquesta vegada anirem
cap al Tarragonès, concretament a Salomó. Coneixerem una
casa pairal i la cooperativa d’oli i avellanes, on ens oferiran un
tastet. Després anirem a fer la calçotada, com ja és tradicional
a Mas del Plata.
Tot això ho farem el dia 19 de gener. L’hora de sortida serà les
8:30h. del matí. Lloc, plaça Universitat. Sí, heu llegit bé, les
8:30h.
Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa als telèfons
93 219 59 64 / 629 217 408.
Esperem a tothom per gaudir d’un bon dia i bona companyia.

LA GROSSA
Aquest any també ens ha tocat un petit premi d'1€ per butlleta.
El premi es pagarà en efectiu a la secretaria a canvi de les
corresponents butlletes fins el 28 de març.
Aquelles butlletes que no es cobrin, el seu import passarà al
compte del Centenari.
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