
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ballades al Pla de la Catedral 

Dissabte 2 - 18h Jovenívola de Sabadell 

Diumenge 3 - 11:15h Marinada 

Dissabte 9 - 18 h Principal del Llobregat 

Diumenge 10 - 11:15h Ciutat de Cornellà (Rams)  

Dissabte 16 - 18h Principal del Llobregat (Sant)  

Diumenge 17 - 11:15h Sabadell (Glòria - Pasqua) 

Dilluns 18 - 11:15h Vila d'Olesa (Pasqua) 

Dissabte 23 - 18h Principal de Terrassa (Sant Jordi) 

Diumenge 24 - 11:15h Ciutat de Granollers 

Dissabte 30 - 18h Principal del Llobregat 

Turisme      

Dijous 28 - Castell de Santa Florentina (Canet de Mar)  

 

       

      

 

El dia 22 d'abril hi ha l'assemblea general ordinària. Però d'ordinària no en té 

res, creieu-me. És una de les més importants de la recent història de la nostra 

Agrupació. És la prèvia al nostre centenari i fa molta falta que ens hi impliquem, 

que hi siguem quants més millor. 

Ja coneixeu la meva dèria per la participació en les assemblees, el moment en 

què el soci s'ha de deixar sentir i en què la junta directiva ha de donar comptes 

de la feina feta i dels projectes que té previstos. I en tenim ganes, perquè 

malgrat els trasbalsos de les malalties i dels canvis a secretaria tècnica, estem 

treballant fort per mantenir l'Agrupació molt activa i per gaudir d'un centenari 

com el que ens mereixem: brillant i inoblidable. I us ho volem explicar. I 

convidar-vos a participar-hi. Veniu a l'assemblea. Segur que entre tots 

celebrarem un centenari excepcional. 
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«Veniu a 

l'assemblea. 

Segur que entre 

tots celebrarem 

un centenari 

excepcional» 

AGENDA de Abril  

 Muntanya 

Dissabte 30 – Ruta Circular a Vilada (Petit Sender)  

Teatre  

29 i 30 d’abril a les 18:45h - Espectacle poètic: Dones, 

Poesia, imatges i música a càrrec del Grup de Teatre 

Eduard Costa de l’ACFB a las sala d’actes de la Casa 

de la Sardana.  

Assemblea General de Socis i Sòcies 

22 d’abril a les 18:30 -  Assemblea General de Socis i 

Sòcies a la sala d’actes de la Casa de la Sardana  

Casa de la Sardana  

Dimecres 6 – 19H Conferencia: Pau Casal i la Sardana 

a càrrec de Josep M. figueres 

Dimecres 20 – 19h Conferencià: Centenari Cobla 

Barcelona a càrrec de Albert Fontelles 
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Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

C/ Pou de la Figuera, 15, baixos, 08003 Barcelona 

Dilluns a dijous, de 16h a 19h 

933 151 496 

info@acfbarcelona.cat 

www.acfbarcelona.cat 

Creu de San Jordi de la Generalitat de Catalunya 

Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona 

 



 

 

  

 

Turisme Cultural – CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 

PROPERES SORTIDES 

 

· Tenim reservat el dret de modificar dates i visites si les circumstàncies ho requereixen, donat el cas seríeu avisats amb antelació · 

28 abril - CASTELL DE SANTA FLORENTINA, Canet de Mar 

21 maig – MURA 

Del 22 al 26 juny – SANT JOAN, Camprodon 

23 juliol – SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

Del 24 al 28 agost – Pirineu, LA VALL DE BOÍ 

                                                          Nit de la llum a ERILL la VALL 

CASTELL DE SANTA FLORENTINA – 28 d’abril 2022 

Hola turistes, 

Després de la nostra visita remullada a Castellfollit de 

la Roca, ja estem a punt per a una nova aventura! 

Aquesta vegada per motius de calendari sortirem en 

dijous i anirem al Castell de Santa Florentina de 

Canet de Mar el dia 28 d'abril. L'hora de trobada serà 

a les 8 h al lloc de sempre: Balmes amb Gran via. 

Per més informació i per a fer la inscripció truqueu a 

M. Rosa: 629 217 408. 

TOTHOM QUE VULGUI VENIR HA DE TRUCAR PER A TRIAR EL DINAR 

 

Quin dia tan gris i ruïnós vàrem tenir els 34 turistes que 

vàrem visitar Castellfollit de la Roca el 19 de març! Just 

quan estàvem sortint de Barcelona va començar a ploure, 

i la fina pluja no ens va voler abandonar en tot el dia... 

Camí cap a la Garrotxa vam fer parada a la Gleva per anar 

al restaurant-xarcuteria El Rebost, on a més de fer un bon 

esmorzar vàrem aprofitar per proveir-nos dels seus 

excel·lents embotits i llardons. 

Un cop a Castellfollit anàrem directament a l'església 

vella, actual centre cultural, on ens esperava l'alcalde, 

que agraït per la nostra visita, ens va fer una descripció 

del pintoresc i singular poble. 

 

Després, vàrem anar a la balconada de la punta de la 

cinglera per gaudir de la seva increïble panoràmica. 

Posteriorment, seguint els bonics carrerons arribàrem a 

la fàbrica de galetes Ca l'Enric, per a degustar els seus 

productes; vàrem aprofitar per comprar galetes. En 

acabar, vàrem visitar la pastisseria Cal Tuset, per 

degustar les tradicionals magdalenes farcides. 

En visitar el poble vàrem dinar al restaurant Can 

Bundància, el qual ens va servir un esplèndid àpat; ben 

cuinat, saborós i abundant. 

Malgrat el mal temps la diada turística va resultar rodona 

i satisfactòria per a tots els que hi participàrem. 
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SORTIDES de TURISME del 2022 

Panoràmica de Castellfollit de la Roca des de baix del Poble Dinar al restaurant Can Bundància 
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