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

BON ANY 2020
Comencem l’any 2020. I al cap em vénen paraules com il·lusió, esperança, ràbia, força... Totes elles presidides per dos mots troncals:
llibertat i independència. Però no puc evitar pensar en l’any 2022. I aleshores, potser amb la confiança que d’aquí a dos anys moltes
d’aquestes paraules ja haurien d’estar resoltes, el mot que presideix els meus pensaments és Centenari.
Diu la Wiquipèdia que l'any 2022 serà un any comú del calendari gregorià que començarà en dissabte, corresponent a l'any 1400 del
calendari persa. Un any que ja ha estat declarat Any Joan Fuster per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pel centenari del naixement
de l'escriptor de Sueca.
El 28 de febrer del 2022 se celebraran els cent anys de la independència d'Egipte i el 7 de setembre els dos-cents de la del Brasil. I
farà vint anys que fem anar euros. I cinc segles de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Manresa.
El 25 d’octubre del 2022 hi haurà un eclipsi de sol a tota Europa...!
I el 26 començarem a celebrar el centenari de l’Agrupació. Com veieu, ho hem de preparar molt bé. Hem d’estar a l’alçada. Tenim
dos anys de temps.
Però abans ens toca viure el 2020. No ens el podem perdre.
Bon any, amics.

Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

AGENDA GENER 2020

AGENDA FEBRER 2020

Sorteig La Sardana de l’Any 2019
• Divendres 10 - 18h. - Local social
Sorteig públic per a concretar l’ordre de les 40 sardanes
seleccionades pel premi Popular

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

Curset de Sardanes
Del 13 gener al 23 de març
• Els dilluns de 18h. a 19h. - Local social
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
Reunió del Centenari
• Divendres 24 - 18:30 h. - Local social
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.
“Circuits invisibles de devoció popular”
Exposició de capelletes de visita domiciliària
Del 29 de gener al 13 de febrer
• Dimecres 29 - 18:30 h. – Inauguració a càrrec de Joan Arimany
i Juvanteny, gestor cultural

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
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TURISME CULTURAL
SANTA MARIA DE GUALTER
14 de desembre de 2019

Hem acabat l’any amb una sortida turística molt interessant i
satisfactòria efectuada el 14 de desembre passat. Vam visitar
les restes que queden del Monestir de Santa Maria de Gualter,
al municipi de la Baronia de Rialb (la Noguera), d’un alt
contingut cultural tant per la grandesa i bellesa de la seva
estructura romànica com per les detallades explicacions que
ens va fer el guia i el contingut de l’exposició que ens relata el
seu historial des de la consagració de l’església l’any 1207 fins
la seva voladura el 1938 abans que l’armament allí
emmagatzemat per l’exèrcit republicà caigués en mans dels
insurrectes franquistes. Aquesta visita durà gairebé dues hores
que se’ns van fer curtes pel profit cultura que en vam treure,
pel bon temps que vam gaudir, ja que vam estar gairebé sempre
a l’aire lliure, i sobretot escoltant els bons comentaris del guia.
La ruta en autocar també va ser agradable pels paisatges de les
comarques creuades i per poder contemplar a l’horitzó les
muntanyes pirinenques nevades. A Igualada vam parar per fer
un bon esmorzar al restaurant Canaletes i per dinar ens
arribàrem a Oliana on al restaurant Ca la Marisol la incansable
Rosa Aymamí, dirigent i ànima del Turisme de l’Agrupació, va
preparar les taules amb bonics guarniments nadalencs i
obsequis per cadascun dels trenta-set turistes que hi
participàrem. El menú, molt substanciós i ben presentat també
va ser de tipisme nadalenc.
L’àpat va acabar amb un brindis de xampany per celebrar l’èxit
de la sortida i una llarga i amical sobretaula va coronar la diada.

LA GROSSA DE CAP D’ANY
Aquest any 2019 també ens ha tocat un petit premi de
0,40€ 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.

COLLSEROLA. RUTA HOMENATGE JORDI CABALLÉ
Ruta: De la Plaça Major de Sarrià a Vallvidrera fins a
Sant Cugat del Vallès – 15 Km. – 5 h
Dissabte 14 de desembre de 2019

Bon dia, amics del Grup de Muntanya!
Avui hem sortit de la Plaça Major de la Vila de Sarrià, a les vuit del
matí quatre caminadors pujant xino-xano fins al municipi de
Vallvidrera on hem trobat uns altres quatre amics més, formant un
grup de vuit persones, on hem parat per a esmorzar.
Comencem caminant pel carrer Parc de la Budellera seguint pel
Passeig dels Tilers, passant per un corriol deixant darrera nostra la
Torre de Collserola. Hem seguit pel carrer Camí de Sant Cugat,
trobant Can Totxo i hem arribat fins al Coll de la Vinyassa fins
baixar a la carretera de la Rabassada (BP-1417). Hem deixat la
carretera, on a la dreta hem trobat una torre abandonada, seguint
una pista que baixa suaument i hem arribat a un viaducte on
teníem unes fabuloses vistes de Montserrat i de la plana del
Bages. Després hem seguit un corriol a la dreta que baixava fins a
la carretera de Sant Medir. Hem pujat fins arribar a dalt de tot de
la carena fins que hem fet una forta baixada per un camí pedregós
en molt mal estat per arribar a una petita riera que hem creuat,
tot sentint trets de caçadors de porcs senglars.
Hem anat una pista fins arribar a la cua del Pantà de Can Borrell
on hem travessat unes passarel·les i hem vist tot el pantà fent una
forta pujada construïda amb esglaons que ens ha portat a una pista
on a la dreta teníem la Masia de Can Borrell. Hem caminat fins a
trobar-nos amb el Pi d’en Xandri, símbol ecològic, cultural i
històric de Sant Cugat (Vallès Occidental). Hem agafat un corriol
que travessa una riera deixant a l’esquerra la Torre Negra,
rodejant un bosc fins fer una forta pujada que ens ha deixat a la
carretera i a l’esquerra on hi ha un club de tenis.
Tot just hem arribat al municipi de Sant Cugat del Vallès caminant
pel Passeig d’Antoni Gaudí. Ens hem trobat amb onze amics més
per anar a dinar al Restaurant Braseria “La Bolera”. Acabat l’àpat
els nostres companys Enric Caballé, Enric Fiestas i Francesc Pascual
han fet uns discursos per glosar la figura del nostre estimat amic
Jordi Caballé.
Donem les gràcies a l’Enric Caballé per haver-nos guiat i preparat
aquesta excursió per gaudir d’aquests paisatges de la Serra de
Collserola i recordar al nostre amic Jordi Caballé.
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TARDA DE MÚSICA i POESIA
30 DE NOVEMBRE DE 2019

El grup de teatre Eduard Costa, va decidir suspendre les representacions
previstes pels dies 29 i 30 de novembre, pel fet que l'obra no era la més
adient per la situació política que estem vivint en el nostre país.
En el seu lloc vàrem fer una adaptació conjunta amb les Gatzara, de
música i poemes .
Va ser tot un èxit, van crear un ambient alegre i participatiu.
La sala plena de gom a gom (50 persones ) va respondre a l'actuació amb
aplaudiments, rialles i cants.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració i a vosaltres teatreros per seguir
fent innovacions amb les actuacions.
Gema Teruel

PROPERA SORTIDA: PLA DE SANTA MARIA
18 DE GENER DE 2020
Hola turistes,
Després del nostre dinar nadalenc, i la visita al Monestir de Santa Maria
de Gualter, ja ens preparem per la propera sortida. Aquesta serà al
mes de gener, i com podeu imaginar anirem a fer una calçotada, per
tant, amb els àpats de Nadal guardeu-vos un raconet pels calçots.

GRÀCIES PER APADRINAR ALS REIS MACOS
Des de l’ONG De Veí a Veí ens han agraït la nostra
col·laboració amb projecte Reis Macos de Sant Antoni. Us
deixem la carta als Reis d’un dels nens que hem apadrinat.

Aquesta vegada anirem al Pla de Santa Maria, al Tarragonès, on
visitarem, entre altres coses, La Fàbrica Centre d’Interpretació del
patrimoni industrial tèxtil. NO CAL PORTAT ESMORZAR, ho farem al
Celler de l’Ordal, ja conegut per tothom, i la calçotada serà al
restaurant Mas del Plata.
Tot això ho farem el dia 18 de gener. Sortirem com sempre de la plaça
Universitat. Hora de trobada serà les 8:15h. per sortir puntualment a
les 8:3h.
Per inscripcions i més informació, truqueu a la M. Rosa als telèfons 93
219 59 64 / 629 217 408.
ATENCIÓ: PER A TOTS AQUELLS QUE ESTIGUEU APUNTATS A LA
SORTIDA D’ERILL LA VALL (LA VALL DE BOÍ) PEL MES DE JULIOL, US
COMUNIQUEM UN CANVI DE DATES.
ELS DIES 9, 10, 11, 12 i 13, NOOOOOO. BAIXANT LES FALLES, SERÀ EL
DIA 4 DE JULIOL. PER TANT SORTIREM ELS DIES 2, 3, 4, 5 I 6 DE
JULIOL.
Esperem que no us porti gaires mals de cap aquest canvi, i ens
puguem veure pel juliol. A l’hotel ens esperen!
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