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Circular informativa / Novembre 2021 
 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 
www.acfbarcelona.cat 
Pou de la Figuera, 15, baixos. 08003 Barcelona  
Telf.: 933 151 496/686 085 391 (únicament divendres). info@acfbarcelona.cat 

Horari secretaria: Dilluns a dijous: 17-19h 

 

PROGRAMACIÓ FESTES DEL 99è ANIVERSARI (novembre) 
 

 

 

·Divendres 5 – Pregó. A càrrec de la Vicepresidenta Senyora Maria Teresa Colet. 
                         19 hores. Sala d’actes de la Casa de la Sardana  
 

·Divendres 12 – Dramaturgs catalans. Direcció Maria Dolors Busquets  
                           19 hores – Sala d’actes de la Casa de la Sardana 
 

·Dissabte 13 – XX Festa Endavant (Grup de Muntanya) – Un passeig per Vic 
                         Últim dia d’inscripció 11 de novembre 
 

·Dissabte 13 – Ballada a la Catedral amb la Principal del Llobregat 18h. 
 

·Diumenge 14 – Ballada doble a la Catedral. Cobles Ciutat de Terrassa + Mediterrània 11h. 
 

·Dilluns 15 – Concert Memorial Joaquim Serra 
                      19 hores Sala de l’Aliança del Poblenou. Cal fer inscripció i reserva. 
 

·Dimarts 16 – Audiovisual de Turisme - Berenar 
                       19 hores. Sala d’actes Casa de la Sardana  
 

·Dissabte 20 – Sortida de Turisme – Garraf – Castell de Castelldefels (castell de pirates) 
 

·Divendres 26 i Dissabte 27 – Obra de Teatre (pel Grup de Teatre Eduard Costa) 

                                                   Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Sardana 

                                                  19 hores. Obra: “8 sense pietat” 

·Diumenge 28  –  Dinar de Germanor – H10 Marina (Avinguda Bogatell 64) Preu= 50€  

                                Cal fer reserva: info@acfbarcelonca.cat / 933 151 496 (entre les 17-19h) 

 

 

MEMORIAL JOAQUIM SERRA 2021 

Sala del Casino de l’Aliança del Poblenou (Rambla del Poblenou, 42) 

19 hores  Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Cobla Mediterrània 

Compositor convidat: Sergi Cuenca i Gallego    

Directors: Sergi Cuenca i Gallego i Bernat Castillejo 
Cal fer inscripció a secretaria de l’Agrupació fins al dia 12 de novembre. 

 

 

DINAR DE GERMANOR 

Recordeu que el Dinar de Germanor és el diumenge 28 de novembre a les 14h. El preu és de 50€ per 

persona i podeu pagar en efectiu a la Secretaria de l’Agrupació o per transferència al compte: ES40 

3183 0800 8210 0202 0525 (concepte: Donatiu Agrupació). Cal fer inscripció a secretaria fins al dia 25 

de novembre. 

Recordeu dir-nos si escolliu carn (Medalló de filet de vedella amb salsa oporto i cebetes glacejades) 

o peix (Rap, cloïsses i llagostins amb ceba caramel·litzada al ron cremat) 

 

http://www.acfbarcelona.cat/
mailto:info@acfbarcelona.cat
mailto:info@acfbarcelonca.cat
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SOCIS DISTINGITS I GUARDONATS 

2020 

PRESIDENT HONORARI:  

Salvador Bonvehí i Ferrer  
 

SOCIS DE MÈRIT:  

Francesc Pacual i Preses 

Miquel Piquet i Tomàs 

Mª Àngels Felipe i Martínez 

Mª Dolors Busquets i González 
 

DISTINCIÓ ESPECIAL 50 ANYS:  

Ferran Espunyes i Serra 

Rafael Moret i Albos 

Josep Maria Raventos i Torres 
 

TROFEU MEMORIAL JOAQUIM 

SERRA 2020: 

Jesús Ventura i Barnet 
 

TROFEU ESPECIAL: 

Montserrat Martorell i Jornet 

BALLADES 

· 1 novembre: Cobla Reus Jove al Pla de la Catedral a les 11:15h. 

· 6 novembre: Cobla La Principal del Llobregat al Pla de la Catedral a les 18:00h. 

· 7 novembre: Cobla Sabadell al Pla de la Catedral a les 11:15h. 

· 13 novembre: Cobla La Principal del Llobregat al Pla de la Catedral a les 18:00h. 

· 14 novembre: Ballada doble amb Ciutat de Terrassa + Mediterrània al Pla de la Catedral a les  

11:15h. 

El 14 de novembre serà l’última ballada de la temporada. Les reprendrem el dia 12 de febrer de 2022 

(Festa de Santa Eulàlia) 

 

SOCIS DISTINGITS I GUARDONATS 

2021 

SOCIS DE MÈRIT:  

Neus Díaz Santos i Andreu 

Jaume Gibert i Turró 
 

TROFEU ESPECIAL: Clara Feliu 

Pedrosa 
 

DISTINCIÓ ESPECIAL 50 ANYS: 

Miquel Gil i Andreu 

Maria Dolors Busquets i González 

Josep Sotorres i Torres 

 

 

Les distincions i guardons seran 

lliurats el dia 28 de novembre al 

DINAR DE GERMANOR (Hotel H10 

Marina) 
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TURISME CULTURAL 

MOLLERUSSA 

La sortida turística del 23 d’octubre va tenir 4 objectius: 
 

Esmorzar al bar-restaurant Canaletes d’Igualada, visitar el Museu dels Vestits de Paper de 
Mollerussa, visitar la Formatgeria  Camps a Palau d’Anglesola i dinar al restaurant del Club de 
Tennis Urgell de Lleida.    
Si bé tots quatre es van assolir satisfactòriament, hi va haver circumstàncies que torbaren una mica 
la placidesa del dia. En primer lloc, la sortida de Barcelona ja es va endarrerir bastant sobre l’hora 
prevista. Després, ja en ruta, patírem una llarga retenció ocasionada per un accident poc abans del 
túnel del Bruc. En arribar a Igualada, l’autocar no trobava lloc per aparcar prop del Canaletes, i vam 
haver de fer una bona volta per aconseguir lloc. Un cop al menjador del restaurant, ja teníem taules 
reservades, però estava tant ple de gent esmorzant que va motivar que l’atenció dels cambres fos 
lenta. Al Museu dels Vestits de Mollerussa vam haver d’esperar una bona estona, ja que la guia 
estava atenent un altre grup, i a la Formatgeria Camps vam esperar una hora per ser atesos.  Tot 
plegat va fer que fins a un quart de quatre no poguérem entaular-nos per dinar. 
Malgrat totes aquestes contrarietats, podem dir que l’esmorzar va ser molt correcte, que la visita al 
Museu dels Vestits de Paper, instal·lat en un nou edifici molt idoni i ben dissenyat, va ser molt 
interessant i digna de veure, que els formatges comprats són de molt bona qualitat i que el dinar va 
ésser excel·lent i no hi van faltar els famosos cargols a la llauna lleidatans en un ambient molt 
agradable i acollidor. El dinar va ser llarg, amb l’abundància d’un bon pica-pica, un segon plat molt 
ben cuinat i presentat i un postra exquisit. En acabar, els trenta-nou turistes emprenguérem el retorn 
a Barcelona ben satisfets de la diada i tant ben acomodats a l’autocar que alguns ho aprofitàrem 
per fer una plàcida migdiada.                                                                                            Antoni Pons                    
 

 
 

 
 
 
 
 

PROPERA SORTIDA 

I seguint amb el nostre anar i venir per tot 
Catalunya, el mes de novembre ens 
arribarem fins a Castelldefels, per visitar 
el Castell de la pirateria.  Això ho farem 
del dia 20 de novembre, hora de trobada 
las 8:15h., al lloc de sempre, Balmes, 
Gran via. Per inscripcions i més 
informació truqueu a Mª Rosa, telèfon 629 
217 408. 
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MUNTANYA 

Bon dia, Amics del Grup de Muntanya! 
 
Avui ens hem trobat a la Vila de Sarrià cinc caminadors: la Montse Martorell, l'Enric Caballé, en 
Víctor Casanovas, en Miquel Piquet i en Martí Simó. 
Hem sortit de Barcelona a dos quarts de vuit en direcció al municipi de Campdevànol, situat a la 
comarca del Ripollès, on ens estava esperant el nostre amic Enric Fiestas al pàrquing de la Font 
de Querol. 
Després, hem anat a esmorzar a una àrea de pícnic, i en acabat, hem començat a caminar 
seguint una pista molt ombrívola al costat d'un riu fins a arribar a una plana. 
Seguint la mateixa pista asfaltada hem arribat a un punt de control, on el nostre amic Miquel 
Piquet ha pagat una eco taxa de 5 € per persona per a entrar a aquesta zona protegida de 
la massificació turística. 
Fem una forta baixada i seguint les senyals grogues arribem al Gorg de la Cabana amb un gran 
salt d'aigua, que és el més espectacular i el que té un grau de dificultat més difícil per baixar, ja 
que ha fet esglaons excavats a la sorra i hem hagut de fer servir els bastons de muntanya. 
Tornem a pujar pel mateix lloc, i seguint un mateix corriol rodejat amb arbres de colors marrons 
i groguencs de la tardor arribem fins al Gorg de la Tosca. 
Seguim el mateix caminet per anar mirant els diferents gorgs i salts d'aigua com: el de l'Olla i el 
de la Bauma, fins a arribar al Gorg del Forat, on hem aprofitat per fer-nos la primera fotografia de 
grup. 
Agafem un camí ple de pins, i acompanyats d'un bon dia hem arribat al Gorg del Petit Colomer, 
on també hem fet una altra fotografia de grup i hem passat una bona estona. 
A continuació, i per acabar, baixem al Gorg Colomer, que és el setè i últim gorg, i arribem al Bar 
la Parada del Gorg situat a la plana, a prendre unes begudes i a descansar una mica gaudint 
del magnífic paisatge. 
Hem agafat una pista diferent de la del principi rodejada de boscos amb els marró i ocres de la 
tardor, fins a arribar al pàrquing on hem començat l'excursió. 
Acabada l'excursió, tots sis hem anat a dinar al Restaurant del Càmping "El Molí de Serradell", 
on hem gaudit d'una bona estona i companyia. Després de les postres el nostre amic Víctor ha 
convidat a bombons per a celebrar el seu cinquanta-cinc aniversari, que va ser l'1 d'octubre, i en 
Martí ha convidat a panellets per celebrar el dia de Tots Sants. 
Hem de donar les gràcies a l'Enric Fiestas per donar la idea d'aquesta excursió, al Miquel Piquet 
per trobar el restaurant per anar a dinar i a l'Enric Caballé per portar-nos a tots en cotxe per fer 
aquesta excursió tan bonica. 
 
Ens veiem a la pròxima XX Festa Endavant del 13 de novembre a la ciutat de Vic. 

Martí Simó   
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FESTA ENDAVANT 
 

UN PASSEIG PER VIC EL DIA 13 DE NOVEMBRE 
 

Els horaris seran els següents: 
 

8:15h. Tren Estació de Sants (RENFE). El tren surt a les 8:33h. 

8:20h. Tren. Plaça de Catalunya (RENFE). El tren surt a les 8:38h. 

10:00h. a 10:45h. esmorzar El Celler d'en Miquel 

10:45 Inici caminada 

12:00 Visita – Vic punt zero 

15:00h. a 15:15h. Dinar el Celler d'en Miquel 
 

Després de Dinar : lliurament de Piolets i sorteig  de premis 
 

Preu de l'activitat 35€ ( el preu inclou el tren i el dinar) 

Preu de l'activitat en cotxe particular : 25€ 

 

Piolets del 2020 

Bronze: Neus Muntanyola Tomàs, Josep Alapont Batallé i Silvia Marigó i d'Or Rafael Moret 
 

Piolets del 2021 

Or: Rosa Arenas 
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ACTES DE LA CASA DE LA SARDANA 

 

· 29 de setembre a les 19h: actuació Cat Klezmer Trio 

· 13 d'octubre tarda: actuació Jordi Guixé 

· 20 d'octubre tarda: conferència Jordi Pisa: el barri Gòtic 

· 3 de novembre tarda: actuació Anna d'Ivori 

· 17 de novembre tarda: conferència Jordi Pisa: La Barcelona desapareguda 

· 24 de novembre tarda: projecció Martínez Comín-Pepi Llunell 

· 1 de desembre tarda: conferència Albert Fontelles 

· 15 de desembre tarda: actuació Anaís Falcó 

 

LA GROSSA 

 

A partir del 15 de setembre ja tindreu a la vostra disposició la GROSSA DE CAP D’ANY! No us 
despisteu i veniu a buscar les vostres butlletes i/o talonaris el més aviat possible! 
 

Aquest any juguem 7 números diferents a 0,60€ cadascun. Cada butlleta costa 5€. A veure si 
hi ha sort! 
 

 

La Grossa es podrà comprar fins el dia 10 de desembre 


