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

TORNEN LES SARDANES AL PLA DE LA CATEDRAL
El proper 15 de juliol tornen les sardanes al Pla de la Catedral de Barcelona després de quatre mesos d’aturada de
l’activitat a causa de la situació viscuda per la Covid-19. D’aquesta manera, iniciem un petit cicle d’audicions de
sardanes els dimecres al vespre durant els mesos d’estiu i que finalitzarà a finals de setembre.
A causa de la situació sanitària que viu actualment el país, totes aquelles activitats culturals que comportin un
contacte físic han quedat aturades i és per això que ens hem adaptat i hem reorganitzat la nostra activitat més
emblemàtica per convertir-la en audicions de sardanes. D’aquesta manera, podem continuar garantint la nostra
oferta cultural a tota la ciutadania i ajudar en la reactivació econòmica del sector.
Seguint les normatives de prevenció actuals i els plans de seguretat específicament creats des de l’Agrupació, tots
els assistents hauran d’estar asseguts i, en cap cas, es podrà generar un contacte físic entre els espectadors. Alhora
es delimitarà un recinte tancat i el seu aforament serà limitat, motiu pel qual caldrà reservar prèviament una
invitació específica per a cada audició. Aquestes invitacions seran gratuïtes i es podran obtenir per correu
electrònic (ballades@acfbarcelona.cat) o de manera presencial el mateix dia de l’audició i fins a completar
l’aforament permès.
Les audicions de sardanes es realitzaran els dimecres 15 i 29 de juliol, el 12 i 26 d’agost i els dies 2 i 9 de setembre,
a les 7 del vespre al Pla de la Catedral de Barcelona. En aquest cicle estival es comptarà amb la presència de les
cobles Ciutat de Terrassa, Ciutat de Cornellà, Vila d’Olesa, Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i La Principal
del Llobregat. El cicle d’audicions culminarà amb els actes programats per les Festes de La Mercè de Barcelona els
dies 24 i 26 de setembre amb les cobles Marinada i Lluïsos.
Així doncs, si voleu assistir a les nostres audicions de sardanes heu d’enviar un correu electrònic a
ballades@acfbarcelona.cat amb el vostre nom complet, DNI i data de l’audició o audicions a les que voleu assistir.
Les localitats estaran numerades i seran intransferibles.

📩 Reserva prèvia a:
ballades@acfbarcelona.cat
👪 Aforament limitat
😷 Ús obligatori de mascareta
🏷️ Presentar DNI/NIE

ACFB - Circular informativa / Juliol-Agost 2020. Pàg. 1

TORNEN LES SORTIDES DE TURISME CULTURAL
Hola turistes,
Després de tants dies d’espera amb el confinament, per fi, si tot va bé, el dia 2 d’agost ens retrobarem per anar a
La Garrotxa, concretament a Sant Joan les Fonts.
Sortirem de Barcelona, per la Meridiana direcció Vic, fins a La Gleva, per esmorzar al restaurant El Rebost, i qui
vulgui podrà comprar embotits i llardons. Després seguirem pel túnel de Bracons, direcció Olot, per arriba a Sant
Joan les Fonts.
En arribar agafaren el trenet Tricu-Tricu i ens endinsarem al Parc Natural de la Zona Volcànica, per visitar
l’església de l’antic Monestir Benedictí. Seguidament entrarem dins el barri vell, panoràmica del Pont Medieval i la
majestuosa església parroquial. Anirem direcció al Volcà de la Canya i la ruta de les 3 Colades de Lava. Allà farem
parada per visitar-les, així com el Salt d’Aigua del Molí Fondo, i la Pedrera de Basalt.
Com ja he dit, tot això ho farem el dia 2 d’agost. L’hora de trobada és a les 8:15h. a la plaça Universitat.
Després del recorregut amb tren, anirem a dinar al restaurant Font del Grèvol.
Per més informació i inscripcions truqueu a la Maria Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408.
També us volem informar que el dia 16 de juliol, i fins el dia 20, anirem al Pirineu, a Erill la Vall. La sortida ja
està coberta.
També el mes de setembre, del dia 17 al 21, anirem cap a l’Alt Empordà. Encara queden places.
Tal com diem, en un principi tot això ho farem si les autoritats ho permeten.

AGENDA JULIOL 2020

AGENDA SETEMBRE 2020

Audicions de sardanes
Pla de la Catedral de Barcelona
Reserva prèvia a: ballades@acfbarcelona.cat
• Dimecres 15 de juliol - 19h.
Cobla Ciutat de Terrassa
• Dimecres 29 de juliol - 19h.
Cobla Ciutat de Cornellà

Audicions de sardanes
Pla de la Catedral de Barcelona
Reserva prèvia a: ballades@acfbarcelona.cat
• Dimecres 2 de setembre - 19h.
Cobla Jovenívola de Sabadell
• Dimecres 9 de setembre - 19h.
Cobla La Principal del Llobregat

Turisme Cultural
• Del 16 al 20 de juliol – Tots els dies
Pirineu. Erill la Vall.

Audicions de sardanes
Festes de La Mercè 2020
Moll de la Fusta
Reserva prèvia: properament
• Dijous 24 de setembre - 19:15h.
Cobla Marinada
• Dissabte 26 de setembre - 19:15h.
Cobla Lluïsos

AGENDA AGOST 2020
Audicions de sardanes
Pla de la Catedral de Barcelona
Reserva prèvia a: ballades@acfbarcelona.cat
• Dimecres 12 d’agost - 19h.
Cobla Vila d’Olesa
• Dimecres 26 d’agost - 19h.
Cobla Ciutat de Girona
Turisme Cultural
• Diumenge 2 d’agost - Tot el dia
Sant Joan les Fonts

Turisme Cultural
• Del 17 al 21 de setembre – Tots els dies
Alt Empordà.

VACANCES D’ESTIU 2020
La secretaria de l’Agrupació romandrà tancada del 3 al 28
d’agost, ambdós inclosos.
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