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

ENS EN SORTIREM!
Benvolguts consocis
Aquesta sí que no ens l’esperàvem! De cop i volta i sense previ avís, ens trobem tots plegats tancats a casa, confinats, instruïts a seguir
consells d’higiene estricta, de desinfecció, d’evitar les mostres de socialització (petons, abraçades, encaixades de mans) etc...
Bé, això de sense previ avís potser tampoc és del tot exacte. Ja ho diu el refranyer: “Quan vegis la barba de ton veí pelar, posa la teva
a remullar”. I malgrat a Catalunya hem fet saltar les alarmes una mica tard, sembla que pitjor van per altres contrades on la
incompetència, la supèrbia o la ignorància estan creant situacions veritablement tràgiques.
Malgrat que hem d’intentar no perdre el bon humor, cal que ens prenguem el tema molt seriosament i que fem cas de les instruccions
de les autoritats sanitàries que ens asseguren que si fem el que cal ens en sortirem.
Potser estarem una temporadeta sense ballar sardanes, o sense anar a concerts, o sense fer senders, o sense fer teatre, o sense anar
de turisme cultural... Potser ens haurem de muntar les xefles a casa tot solets (bé, amb els éssers més estimats que no són tan mala
oferta de companyia...). Si ens ho mirem fredament, i no s’ha d’allargar gaire, tampoc està tant malament.
I sobretot, i guardant les distàncies, no renuncieu a parlar amb les veïnes del balcó o de la finestra del costat. Truqueu als amics, als
familiars llunyans (i als no tan llunyans), als coneguts que fa temps que no veieu... Munteu reunions via internet (és molt fàcil, i si no
en sabeu trobareu qui us ho expliqui), escolteu música, mireu pel·lícules, aneu al teatre (virtual, és clar), llegiu molt i... jugueu a la
botifarra o al dominó encara que sigui amb la vostra “costella”.
I encara un altre suggeriment: és el moment de mirar el que guardeu en aquelles caixes que fa anys que no obriu... Ara teniu el temps
per fer-ho.
Nosaltres, la junta, seguirem treballant perquè quan tot això s’acabi i puguem passar pàgina d’aquest Coronavirus dels pebrots, us
trobeu l’Agrupació com sempre... O millor!
Una abraçada ben forta, amics. Cuideu-vos i estimeu-vos molt.
Ens en sortirem!
La Junta directiva
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

AGENDA
En compliment de les mesures de contenció pel Covid-19 (Coronavirus), us recordem
que el local social de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, està tancat fins a
nou avís, però podeu anar consultant la nostra web i contactar amb nosaltres a través
del nostre correu electrònic: info@acfbarcelona.cat
Us confirmem que tant la reunió dels censors de comptes com la Junta Consultiva,
així com l’Assemblea General de Socis/es, han quedat aplaçats a una nova data que
us comunicarem properament.
El concert dels Amics dels Concerts “En record d'Antoni Anguela” que s’havia de
celebrar al Casino l'Aliança del Poble Nou també ha quedat anul·lat i ja es comunicarà
la nova data tan aviat se sàpiga.
La representació teatral del Grup de Teatre Eduard Costa prevista pel maig es
posposa al mes de novembre, i ja us concretarem les dates més endavant.
Les ballades de sardanes al Pla de la Catedral dels dissabtes i dels diumenges queden
també anul·lades fins a nou avís.
Finalment, les sortides de turisme cultural i els senders de muntanya, així com el
23è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch també queden ajornats fins a proper
avís. I ja us anirem informant oportunament.
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