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Circular informativa / Desembre 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 

 

Bones festes i un bon any del Centenari 

Encara que tot just acabem de celebrar els 99è aniversari, tècnicament ja ens trobem 
en l’any 100 de la nostra Agrupació, tot i que no ho començarem a commemorar fins 
que l’haguem consumit, allà a l’octubre de 2022. 
Però us convido a fer un parèntesi: després de les brillants celebracions dels 99 anys, 
ara toquen les festes nadalenques i les seves tradicions: la missa del gall, l’escudella 
de Nadal, els canelons de Sant Esteve, el dia dels innocents, l’home dels nassos, la 
nit de cap d’any, els Reis... Déu n’hi dó la feinada que se’ns presenta! 
Tot i que aquestes festes no haurien de ser només disbauxa i consum. Us convido a 
consumir coses que tenen un valor incalculable i que no us costaran ni un ral: amor, 
amistat, companyonia, humanitat, comprensió, tendresa, simpatia, alegria... i fins i tot 
també ens caldrà una miqueta d’enyor, de nostàlgia, de melancolia... 
Amb tots aquests ingredients us predic unes festes nadalenques meravelloses. Les 
mateixes que us desitgem de tot cor jo i tots els membres de junta.       
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            RESUM FOTOGRÀFIC DELS ACTES DEL 99È ANIVERSARI 

 

 

1. Pregó Festes Aniversari 

2. Ballada Doble Catedral 

3. Sortida Turisme 

4. Dinar de Germanor 
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5. Memorial Joaquim Serra  6. Dramaturgs  7. Teatre  
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TURISME CULTURAL 

 
VISITA AL CASTELL DE CASTELLDEFELS 

 
La sortida turística del passat 20 de novembre va tenir com a objectiu anar a 
Castelldefels. Vam visitar el seu Castell construït l'any 967. No cal dir que al llarg dels 
anys s'hi han fet moltes ampliacions i reformes, l'última la va fer el banquer barceloní 
Manuel Girona en comprar-lo l'any 1897. Fa poc temps que l'ajuntament de 
Castelldefels n'és el propietari i l'ha renovat conservant el luxe dels salons reformats 
per Manuel Girona, millorant la vella estructura del Castell fent-la molt visitable i 
establint en ell el Centre d'Interpretació de la Pirateria a la Mediterrània, amb una 
recreació audiovisual projectada a les parets de l'església d'escenes i 
paisatges tan naturals que t'hi sents submergit. Des de Dalt de la torre de defensa 
vam poder contemplar la bella plana del Baix Llobregat, des de la serra de Miramar 
amb el Castell d'Emprunyà, fins a les platges de Gavà i Castelldefels. 
Vam ser quaranta els turistes participants i tots vam quedar molt complaguts i 
contens de la visita al Castell. Va completar la sortida un bon esmorzar al 
restaurant La Pava de Castelldefels i un correcte dinar al restaurant Ca Na Maria a 
Begues. 
 
 

                       

PROPERA SORTIDA 

Després d'anar a veure pirates, ara 

anirem cap al Bages. Us comuniquem que 

la sortida de desembre a Manresa, per 

visitar la cova de Sant Ignasi, l'hem hagut 

d'anul·lar per l'aforament. No hem arribat a 

un acord, però no patiu que no ens 

quedarem sense sortida. Serà el dia 18 

de desembre i anirem a... serà sorpresa, 

igualment es farà el dinar de Nadal. L'hora 

de trobada serà a les 8,al lloc de 

sempre, gran via / Balmes. Per més 

informació i inscripcions truqueu a M. Rosa, 

629 217 408. 
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  MUNTANYA  -  XX FESTA ENDEVANT - “UN PASSEIG PER VIC” 

Bon dia, amics del Grup de Muntanya i de l’Agrupació! 
 
Avui hem sortit amb tren i cotxe des de Barcelona i província. A l'arribar a Vic hem 
anat a esmorzar al Restaurant "El Celler d'en Miquel". 
Després, catorze caminadors hem agafat el carrer Mossèn Josep Gudiol, que es 
converteix en el carrer dels Països Catalans fins a girar al passeig d'en Pep 
Ventura, on hem seguit per una baixada encimentada fins al riu Mèder, creuant-lo 
per una passarel·la. 
Caminant per la vorera del riu Mèder hem passat per sota de dos ponts moderns i 
hem pujat unes escales fins a arribar al Pont de Queralt, construït al segle XI i 
d'estil romànic. Creuat el pont ens trobem de cara amb les Adoberies. La pell 
era la industria tradicional de Vic, des de l'edat mitjana fins al segle XX. 
Seguim la rambla de Montcada i a la nostra esquerra les Muralles de Pere 
III, construïdes pel mateix rei a segle XIV. Les muralles tenien quaranta torres i set 
portals, i l'únic que es conserva és el de Queralt. Seguim pujant fins al carrer de les 
Dues Soles que desemboca a la Plaça Don Miquel de Clariana, on hi ha 
l'estàtua de l'Estudiant de Vic. Homenatge als estudiants del seminari.  
Anant pel carrer de les Dues Soles i agafant el carrer Pare Xifre ens hem trobat 
davant el Temple Romà (Segle I dC). Alguns l'han visitat. Caminant pels carrers de 
la Pietat i d'en Canyelles hem arribat a la Llotja del Blat, actual Oficina de Turisme 
on ens estava esperant una guia de "Vicpuntzero". 
Ella ens ha guiat per la plaça del Paradís, explicant-nos la història de Vic fins 
a arribar al conjunt arquitectònic de les restes de Sant Sadurní (segle XI), 
l'església de la Pietat (segle XVII), el Temple Romà i les Restes del Castell dels 
Montcada. Seguint-la, hem entrat a l'espai "Vicpuntzero", dintre de l'església de la 
Pietat, on es troben restes de diferents èpoques: romana, tardo antiga i medieval. 
Agraïm l'oportunitat de pujar cent vint esglaons al campanar més alt de la ciutat de 
Vic, on hem gaudit de les vistes de la plana de Vic i dels Pirineus nevats.  
Acabada l'excursió, hem anat a dinar al Restaurant "La Blava". Després del dinar 
el president Grup de Muntanya, Miquel Piquet, ha lliurat els Piolets de Bronze del 
any 2020 a: Neus Muntanyola Tomàs, Josep Alapont Batallé, Sílvia Marigó i a en 
Rafael Moret, el Piolet d'Or. També s'ha fet un sorteig de premis. La Montse 
Martorell i l'Enric Caballé ens han passat un audiovisual de la temporada 
2019/2020 de les excursions realitzades. Acabada l'activitat, el Grup de Muntanya 
ha regalat fuet de Vic a cada participant. 
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AGENDA DESEMBRE 2021 

Ballades  
 

Les reprendrem el dia 12 de febrer de 2022 (Festa de Santa Eulàlia) 

 

Turisme  
 

- 18 de desembre – Sortida SORPRESA / Dinar de Nadal –Trobada a les 8h del matí al lloc de 
sempre (Balmes – Gran Via). 

 

Casa de la Sardana 
 

- 15 desembre – Actuació Anaís Falcó – 19h 
- 22 desembre – Concerts de Grups de Cambra d’Instruments de la cobla de l’ESMUC – 19h 

 

Muntanya 
- 12 desembre – Pessebre a la Puna de Curull des del Vilosell 

 

Amics dels Concerts 
- 23 desembre – CONCERT DE NADAL – Aliança del Poblenou – 19h – Cobla Sant Jordi i Josep 

Fadó, tenor 
 

Horari Nadal de l’Agrupació 
- La secretaria de l’Agrupació estarà tancada els dies 23, 24, 27 ,30 ,31, 3, 5, 6 i 7. 

 
 

 
 

 


