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

TOTS A L’ASSEMBLEA
El darrer divendres d’aquest mes de març celebrarem l’Assemblea Genera Ordinària de l’entitat. Ja sabeu què en penso de les
assemblees: per mi és el moment en que els socis agafen tot el protagonisme com a destinataris reals de la tasca duta a terme per la
junta directiva. Perquè vosaltres, els socis, sou realment l’Agrupació i nosaltres no som més que els vostres delegats voluntaris per
vetllar per la continuïtat i el progrés de l’entitat.
D’altra banda, és el dia en què teniu tota la veu i el vot, el dia que decidiu per on hem de dirigir els nostres passos. I enguany, la vostra
presència és especialment important ja que hem treballat força en la concreció de les moltes idees que han sorgit per celebrar el
nostre proper i il·lusionant centenari i comença a ser hora d’anar estructurant un programa d’actes, ja que alguns d’ells els hem de
preparar amb molta antelació.
Venint a l’assemblea doneu sentit als nostres esforços. En fi, que no teniu excusa: que és l’assemblea i heu de venir!
Us hi esperem.
Jesús Ventura i Barnet
President Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
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Ballades de sardanes
Pla de la Catedral de Barcelona
• Diumenge 1 – 11:15h. – Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
(plaça de Carles Pi i Sunyer)
• 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

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

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
Recollir el Pessebre al Grau de la Trona.
Dinar al Restaurant La Cuspineda de Figaró. Quin no vingui a
caminar pot venir sols a dinar al restaurant (pot pujar en tren fins
l’estació de Figaró -R3-). Inscripcions a secretaria

Amics dels Concerts
• Dilluns 30 – 20 h. – Casino de l’Aliança del Poble Nou
“Recordant Antoni Anguela”
Cobla Mediterrània i Cobla CMMB

AGENDA ABRIL 2020
Sorteig La Sardana de l’Any 2019
• Divendres 3 - 18h. - Local social
Sorteig públic per determinar la configuració de les
semifinals entre totes les sardanes que s’han classificat.
Ballades de sardanes
Pla de la Catedral de Barcelona
• Dissabte 4 – 18h. - Cobla Jovenívola de Sabadell
• Diumenge 5 - 11:15h. - Cobla Marinada (Diumenge de Rams)
• Dissabte 11 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat
• Diumenge 12 - 11:15h. – Cobla Lluïsos (Diumenge de Resurrecció)
• Dilluns 13 - 11:15h. – Cobla Vila d’Olesa (Dilluns de Pasqua)
• Dissabte 18 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat
• Diumenge 19 - 11:15h. - Cobla Sabadell
• Dissabte 25 – 18h. - Cobla La Principal del Llobregat
• Diumenge 26 - 11:15h. - Cobla Ciutat de Granollers
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch
• Dijous 16 - 19:00 h. - Local social
“Dolomites i Algèria” de Julià Saez (CEC)
• Dijous 30 - 19:00 h. - Local social
“Excursions temporada 2018-19 (2a part)”
d’Enric Caballé i Montserrat Martorell
Turisme Cultural
• Dissabte 18 - Tot el dia
Tossa de Montbui i Santa Coloma de Queralt
Anem d’Excursió
• Dissabte 25 - Tot el dia
Naixement del Riu Tort. Distància: 14 km. Temps: 4:05h.
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TURISME CULTURAL
MONT-ROIG DEL CAMP I PRATDIP
15 de febrer de 2020

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
Ruta: Les Cingleres de Falgars d’en Bas. 12,50 Km – 5:30 h
Dissabte 22 de febrer de 2020
Bon dia, amics del Grup de Muntanya!

Aquestes dues localitats del Baix Camp van ser l’objectiu de la
sortida del dia 15 de febrer. Vam ser trenta-sis els que hi
participàrem i veritablement vam quedar molt satisfets de la
diada turística.
Si bé Mont-roig va ser la inspiració artística del pintor Joan
Miró, Pratdip va influir en l’obra de l’escriptor Joan Perucho
que en la seva novel·la “Les històries naturals” s’expressa dins
el realisme màgic evocant la llegenda dels dips, gossos
xucladors de sang que vivien a Pratdip. Dos indrets, doncs, ben
estimulants per a dos genis de la cultura catalana.
A Mont-roig vam visitar l’ermita de la Mare de Déu de la Roca
situada sobre el contrafort d’un turó de gresos rogencs, d’aquí
el nom de la població. Les parets emblanquinades de l’edifici
així com les de l’ermita de Sant Ramon situada dalt del turó
contrasten vivament amb el color de la roca. Des d’aquí
contemplàrem una bella panoràmica de la vila i de la plana fins
el mar. És una visita obligada que atrau una multitud de
turistes, com vàrem poder comprovar.
A Pratdip ens esperava una guia que ens conduí pels seus
carrers tot fent-nos veure els portals de l’antiga muralla, les
modernes escultures representant els dips i la història de la vila
i del seu Castell enrunat situat dalt d’un roquissar al costat del
poble i que el segle XIII va pertànyer a la baronia d’Entença.
Tot fent camí cap allà vàrem fer parada al restaurant El Celler
d’Ordal on, com sempre, esmorzàrem molt bé. Per dinar ens
arribàrem al reconegut restaurant La Cuina d’en Carlos, a
l’ermita de Santa Marina, a uns tres quilòmetres de Pratdip,
on ens oferiren un molt bon dinar de cuina casolana ben
elaborada. Allí vam tenir ocasió de visitar l’ermita, gran i ben
conservada, en un indret molt acollidor amb fonts d’aigua ben
abundant i que, per la molta gent que n’omplia bidons, vam
considerar que era de bona qualitat i molt preuada.

Avui hem sortit de la vila de Sarrià amb un cotxe particular quatre
caminadors: la Montserrat Martorell, l’Enric Caballé, en Miquel
Piquet i en Martí Simó fins al municipi de Els Hostalets d’en Bas
situat a la comarca de La Garrotxa. Hem anat a esmorzar a la
Braseria “Esteve”. Tot seguit hem caminat pel carrer de la Teixeda
amb les seves cases típiques del segle XVIII fins arribar a l’Església
de Santa María. Sortint del poble per la carretera C-153 o el Camí
de Sant Jaume hem tingut a la dreta unes vistes impressionants,
els Cingles de Falgars d’en Bas fins arribar a la Casa Rural de
l’Esquirol.
Hem creuat el riu Fluvià passant per el Pont del Molí Vell fins
arribar al Camí Ral o Reial d’Olot a Vic fent una forta pujada per
un camí empedrat construït al segle XVIII on hem arribat fins a la
Font de les Marrades.
Hem anat pujant, creuant-nos amb el padró de la Creu de Sant
Jordi, fent ziga-zaga, on a un costat ens hem trobat amb el Mas
d’en Grau, antiga hostatgeria del Camí Ral dels segles XIV al XVIII,
que ara és una casa particular, fins que hem arribat a la plana.
Hem anat per una pista fins a la carretera C-153 veien varies masies
a banda i banda per l’altiplà del Collsacabra on, en un costat de la
paret vertical, hem vist el Salt d’aigua de la Coromina i les
boniques vistes de la plana de La Garrotxa i dels Pirineus nevats.
Hem seguit pel GR-2, creuant el Torrent de Pujalriu fins arribar al
petit veïnat de Falgars d’en Bas (920 metres) on destaca la Rectoria
i l’Església de Sant Pere (segle XI) ampliada al segle XVII amb dues
capelles laterals i on hem aprofitat per fer-nos unes fotografies.
Deixem la pista i a la dreta ens trobem el Mas Pibernat (deshabitat
des de 1893), fent una forta pujada amb diversos graons i agafats
a una barana fins arribar al capdamunt del punt més elevat de
l’excursió (955 metres) on es troba l’Església de Sant Miquel de
Castelló o de Falgars, datada del segle XI i restaurada l’any 1947
amb un petit refugi per a excursionistes. Aquí hem parat per dinar
i contemplar les boniques vistes de la plana de La Garrotxa i els
seus pobles, els Pirineus nevats, el Puigsacalm i el Canigó.Deixem
el GR-2 i fem un fort descens amb ziga-zaga, trobant arbres caiguts
degut el temporal Glòria fins arribar a una carretera asfaltada que
ens condueix al poble d’Hostalets d’en Bas on per acabar
l’excursió ens hem anat a refrescar-nos a la Braseria “Esteve”.
Donem les gràcies a l’Enric Caballé per haver-nos portat i guiat
durant tota aquesta excursió gaudint d’aquests paisatges i
d’aquesta caminada.

La tornada a Barcelona, d’una tirada, ens va servir per fer una
somicada i recordar l’interès cultural d’aquesta sortida.

PROPERA SORTIDA: FOLGUEROLES
Hola turistes,
Després de donar un tomb pel Baix Camp, per visitar, Pratdip i
Mont-roig, ens tornem a trobar per fer una altra sortida.
Aquesta vegada anirem cap a la comarca d’Osona,
concretament a Folgueroles, on visitarem la casa-museu de
Jacint Verdaguer. També farem un recorregut pel poble,
sempre acompanyats d’una guia. També ens arribarem fins
l’ermita de la Damunt, situada a un parell de quilometres del
poble a Dalt d’un turonet, allí la mare de Mossèn Cinto, el
portava a missa quant era petit.
Després, anirem cap a Vilanova de Sau per dinar al restaurant
Sau Vell, al costat mateix del pantà, al peu del massís de las
Guilleries. L’esmorzar al farem a la Gleva, restaurant-botiga,
ja conegut per tothom, sobre tot pels seus “ llardons”

Tot això ho farem el dia 14 de març, lloc i hora de trobada, Plaça
Universitat, a les 7:45h. per sortir a las 8. Per inscripcions i més
informació truqueu a la Ma. Rosa als telèfons 932 195 964 / 629
217 408. NO CAL PORTAR ESMORZAR.
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