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Hem de superar el trasbals que ha significat en tots els aspectes: 

emocionals, d’organització i  de logística, el dolorós traspàs del nostre 

president i amic Jesús Ventura. 

i...Endavant. Què millor que fer servir aquesta paraula tan arrelada a 

l’Agrupació perquè no ens podem aturar ens mana el calendari 

d’esdeveniments. 

Durant l’Aplec del dia 11 de juny, a les 17h, les tres cobles actuants 

interpretaran a la meitat del concert la sardana “Adéu, amic” de Manel 

Saderra i Puigferrer que dedicarem al Jesús.  I la penúltima sardana, que 

interpretarà la cobla Mediterrània, serà la composició Huracans d’en Jesús 

Ventura i Bernet. 

El Dia universal de la Sardana (el 19 de juny), per exigències de l’ocupació 

de via pública, no podrem fer la ballada a la catedral, per això haurem de 

canviar de lloc i fer-la al Born a les 11.15 hores. 

Aprofitem també l’avinentesa per  presentar-vos el logotip i l’eslògan oficial 

del Centenari. 

Finalment anunciar-vos que comencem a rebre distincions: durant la 

Jornada de l’associacionisme a Vilafranca (el 3 de juny), la Generalitat ens 

atorgarà el “Diploma d’Entitat Centenària”. D’altra banda, l’Ajuntament de 

Barcelona també en concedeix el “Diploma d’Entitat Centenària” 
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i...Endavant 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

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

Dilluns a dijous, de 16:30h a 19:30h  

Dimecres de 9:30 a 12:30 – Divendres tancat 

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 

 

Us presentem l’eslògan i logotip del Centenari 

mailto:info@acfbarcelona.cat
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Ballades al Pla de la Catedral 

Dissabte 4 18 h Principal del Llobregat  

Diumenge 5 11:15 h Ciutat de Cornellà  

Dissabte 11    17:30 h II Aplec - P. del Llobregat, Sant Jordi, 

Mediterrània 

Diumenge 12 11:15 h Jovenívola de Sabadell  

Dissabte 18 18 h Principal del Llobregat  

Diumenge 19  11:15 h Dia Universal Sardana - Sant Jordi, 

Mediterrània – Lloc Plaça del Born 

Divendres 24   11:15 h Ballada de Festa Majos al Pou de la 

Figuera - Marinada  

Dissabte 25 18 h Principal del Llobregat  

Diumenge 26 11:15 h Lluïsos  

Muntanya 
18 i 19 Juny - Sortida a Altafulla 

Teatre  
10 de Juny Dia de l’Associacionisme, participar de la 

jornada de portes obertes a l’Agrupació i a la Casa de 

la Sardana.  

Turisme 

 22, 23, 24, 25 i 26  Juny– Sortida de SANT JOAN A 

CAMPRODON 
 

Assemblea General  Extraordinària de Socis i Sòcies 
08 de Juny   A les 18:00 -  Junta Consultiva  

A les 19:00 – Assemblea Extraordinària  

Casa de la Sardana  
Laborables de l’1 al 12– Botigueta a la Casa de la 

Sardana, venda productes sardanistes. 

Dimecres 1 – 18:30h Exposició ADIFOLK, 50 anys de 

cultura popular. 

Dijous 2 – De 16 a 18 Curs iniciació a ballar sardanes  

Dimecres 8 – De 16 a 17 Curs d’aprenentatge a 

comptar sardanes. De 17:30 a 19 Curs de repartir-

les 

Divendres 10 – De 18 a 20h Contacontes infantil i 

iniciació al teatre per a nenes i nens  

AGENDA de Juny 

 

 
Hola turistes, després de la visita a Mura (Bages), ja ens 

preparem per a la propera sortida que serà els dies 22, 23, 

24, 25 i 26 de juny per anar a Camprodon i celebrar la 

revetlla de Sant Joan. Sortirem el dia 22 a les 10 del matí, 

ja esmorzats, així que anirem directes fins a Camprodon. 

La sortida serà al lloc de sempre: Balmes / Gran via, hora 

de trobada les 9.30 hores per sortir a les 10. 
 

Encara queden algunes places. Les persones interessades 

cal que ens aviseu al més aviat possible per poder reservar 

les habitacions. Data límit per apuntar-s’hi el 15 de juny. 

Per més informació i inscripcions truqueu a M.Rosa 

629.217.408 

 TURISME - PROPERES SORTIDES 
 

 
23 Juliol 2022  

Sant Llorens dels Morunys (Solsones) 

 

24 al 28 d’agost 2022 

La Vall de Boí, Pirineu 

 

Setembre  

Monestir St. Sebastià dels Goigs (Alt 

Penedès) 

 

 TURISME - PROPERES SORTIDES 
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 Amb el propòsit de conèixer territori, el 

passat 21 de maig vàrem anar a Mura, 

potser un dels pobles més antics del 

Principat i amb tota seguretat un dels més 

bonics que ha sabut conservar el seu origen 

medieval amb edificis originals ben 

característics.  Podem esmentar l’església 

de Sant Martí, romànica amb una part 

preromànica que fa que sigui un preciós 

temple  i  segurament un dels 

més  destacats  del romànic català. 

La visita, molt interessant, va  ser guiada 

per una senyora  que ens va informar molt 

bé dels antecedents i  de les 

característiques  del  poble. 

En acabar la visita  vàrem anar  a dinar  al 

restaurant  del  Càmping La  Tatgera,  en 

un  ambient xafogós  ja que  a fora la 

temperatura  era de  trenta -set  graus , i la 

paella  de muntanya  que ens 

van  servir  va  ser  ben bona. 

La jornada  turística  va resultar força 

agradable  sobretot  per l’encert  del 

destí  turístic  i  per la 

bona  companyonia  entre tots  els que hi 

vam participar. 

 

 

 

 

 

L'Agrupació va rebre la invitació de la senyora 

Núria Font, tècnica delegada dels Ateneus de 

Barcelona, d’incloure la nostra entitat a la ruta 

dels Ateneus pel Barri Gòtic, Ribera i Santa 

Caterina. 

Així, doncs, el proppassat dia 8 de maig, ens vam 

reunir a les 9.30 del matí davant del Palau de la 

Música per iniciar l’esmentada ruta i, des de 

l’exterior d’aquest emblemàtic edifici vam   

Turisme Cultural - Mura 

 

Activitat Cultural – Camins d’Ateneus, pel Barri Gòtic, Ribera i Santa Caterina. 
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rebre una detallada explicació de la seva història. 

El recorregut, pròpiament dit, va començar amb 

la visita de la part renovada del Centre Sant Pere 

Apòstol. Ens vam enfocar especialment en el 

teatre, on vam escoltar còmodament les 

explicacions sobre l'entitat que ens va exposar el 

seu president. 

La següent visita va ser a l'Agrupació. Vam 

preparar acuradament la sala d'actes perquè els 

quasi 90 assistents poguessin escoltar el relat 

dels 100 anys d'història de l'Agrupació Cultural 

Folklòrica Barcelona, que va fer la sotspresidenta 

M. Teresa Colet, acompanyada pel president de 

la secció de Muntanya, el senyor Miquel Piquet. 

La història de la nostra entitat va ser aplaudida i 

vam rebre les felicitacions pel proper centenari. 

La passejada va continuar pel barri: la Casa dels 

Entremesos, la Catedral i l'Ateneu Barcelonès, on 

ens va rebre la presidenta, la primera dona que el 

presideix, la senyora Isona Passola que ens va 

oferir una esplèndida visita pel seu mític jardí 

interior; per la magnífica biblioteca restaurada, la 

sala de jocs i la sala d'actes on ens van explicar 

també la història del Palau Savassona, nom 

original de la seu de l'Ateneu Barcelonès. 

La ruta va finalitzar al Real Cercle Artístic, un bell 

edifici restaurat i renovat sense perdre un gram 

de la seva història. El president, Josep Félix Bentz, 

en va rebre al Saló del Bar i ens va obsequiar amb 

una copa de cava i maduixots (una tradició que 

manté el Cercle, quan és temporada,). Tothom 

pot esbargir-se en el bar, el restaurant o en 

d’altres estances de la institució gràcies als 

esdeveniments que s’hi organitzen.   

I així es va acabar la passejada pel barri on 

l'Agrupació té el seu estatge. Agraïm als socis del 

Grup de Muntanya i del Grup de Teatre que ens 

varen acompanyar aquest dia. 

Activitat Cultural – Camins d’Ateneus, pel Barri Gòtic, Ribera i Santa Caterina. 

 


