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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

ANY 2022, CENTENARI... CRIDA!
LES DOTZE VAN TOCANT ... Amb l'última campanada entrarem al nou ANY 2022...
Aquest any esperat i anhelat del CENTENARI.
Durant el primer semestre la junta estarà enfeinada embastant els actes troncals. Voldríem
passar la següent tasca als socis: fer una recerca de familiars, amics i coneguts que varen ser
socis de l'entitat. Necessitarem que ens faciliteu els noms i contactes. Amb aquest objectiu,
elaborarem un nou llistat i els mantindrem informats de tots els esdeveniments i els animarem
a assistir.
Volem fer una crida perquè la celebració del centenari també sigui una RETROBADA, que
iniciarem amb el PREGÓ el novembre del 2022.
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TURISME CULTURAL: TALAMANCA
La sortida turística del dia 18 de desembre estava prevista
per visitar el poble de Mura, a la comarca del Bages, molt
interessant pels seus carrers i places que palesen el seu
origen medieval i que han motivat un alt atractiu turístic.
Cal comentar que també vam anar a Talamanca, un poble
veí d'iguals característiques. Però, a última hora ens van
avisar que la carretera d'accés a Mura estava tallada per
aglomeració de visitants, i l'autocar no podria arribar-hi.
Davant d'això la direcció de Turisme de l'Agrupació va decidir descartar Mura i anar
directament a Talamanca.
Aquest primer destí de Mura era una incògnita que els turistes de la sortida havien
d'endevinar, no obstant es va fer el concurs, i una participant va obtenir el premi d'una
propera sortida gratuïta.
La visita a Talamanca va resultar interessantíssima, amb un bon guia que ens explicà la història
del seu Castell, de l'església romànica, dels carrers que conserven moltes cases del segle XV i
de la batalla de Talamanca entre les forces borbòniques i les catalanes el 1714 durant la
guerra de Successió.
El viatge d'anada el vam fer submergits en una espessa boira a partir de Manresa, i en arribar
al restaurant del càmping la Tatgera, a 4 quilòmetres de Talamanca, hi vàrem esmorzar encara
envoltats de densa boira i molta fredor. En aquest restaurant hi vàrem dinar amb un menú
nadalenc d'escudella amb galets, una molt bona carn d'olla i postres a base de torrons i cava,
amb les taules ben adornades a l'estil nadalenc i amb obsequis per a tots els comensals. Li
hem d'agrair de tot cor l'interès que posa en buscar llocs turístics interessants i restaurants
de qualitat. Felicitats, Rosa!! La boira es va esvair i el sol va lluir plenament i ens va
acompanyar durant la visita, que va complaure totalment als trenta-set turistes.
PROPERA SORTIDA
Després de la nostra visita al poble de
Talamanca, en aquesta sortida nadalenca
finalitzem la temporada. Però, en comença una
de nova, i tal com ha de ser, serà la calçotada de
cada any. Anirem a visitar el museu del Port a
Tarragona, i després a fer la calçotada al
restaurant la Masia del Pla. Tot això ho farem el
dia 22 de gener, l’hora de trobada serà les 8 del
matí al lloc de sempre, Balmes/Gran via. Per
inscripcions i més informació truqueu a Mª Rosa
telf..629 217 408. Fins aviat i que tingueu un bon
ANY NOU!
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MUNTANYA

ANEM A PORTAR EL PESSEBRE LA PUNTA DE CURULL O TOSSA DEL QUICO 12/12/2021
Avui hem sortit a les set del matí, amb cotxe particular de la Vila de Sarrià, cinc caminadors:
la Montse Martorell, l'Enric Caballè, en Pol, en Miquel Piquet i en Martí Simó en direcció al
municipi d'El Vilosell situat a la comarca de Les Garrigues. Arribats allà hem anat a esmorzar
al "Bar Centre El Vilosell".
Després hem començat a caminar creuant la plaça de Sant Sebastià, on en una banda es
troba l'ermita del mateix sant. Entrant per un camí anomenat amb tres noms diferents: de
la Bolló, de la Pedrinyà i de Sant Miquel, i senyalitzat amb senyals blancs i grocs hem caminat
per una pista allunyant-nos del poble envoltat a banda i banda de camps de cultiu.
Després hem girat cap a una altra pista, guiats per un pal indicador, i hem fet una forta
ascensió on en un lateral hi ha el Crucifix. Una petita capella construïda sota una penya on
hi ha instal·lat un Crucifix que un pagès va trobar en el corrent d'un barranc.
Sortim de la pista i girem per un corriolet fins a fer una forta i dura ascensió per la muntanya
per l'anomenat "Camí del Crucific". Girem primer a la dreta per una pista i després pugem
un petit turó fins a arribar a la Punta de Curull o la Tossa d'en Quico de 1022 metres d'altitud,
el cim més alt de la Serra de la Llena. Tenim unes meravelloses vistes de les comarques de
la Conca de Barberà i Les Garrigues amb el poble d'El Vilosell a la plana i els Pirineus
emblanquinats. Tots nosaltres hem col·laborat a muntar el Pessebre i aprofitem per a fernos una fotografia de grup per al record.
Després baixem per un corriolet que voreja la carena fins a arribar a una pista que ens ha
portat en sentit descendent i amb zigi zaga seguint la "Ruta de les Cabanes de Volta" fins a
la plana on hem trobat ja camps de cultiu i la Cabana de Serra-Ballester. Construcció de
pedra seca amb volta de canó, encara en ús, ja que té una llar de foc, amb armaris i menjador
per a animals.
Continuem per la pista fins a arribar al Mirador de l'embassament dels Plans, seguim
caminant i cada cop ens apropem més al poble d'El Vilosell veient la seva silueta, fins que
ens trobem a la plaça de Sant Sebastià, completant aquesta ruta circular. Tots cinc hem anat
a dinar a "Bar Centre El Vilosell" i a gaudir de la bona companyia i d'un bon menjar.
Hem de donar les gràcies a l'Enric Caballé per haver-nos portat fins a El Vilosell i guiar-nos
fins al cim de la Punta de Curull i en Miquel Piquet per haver encarregat un lloc per dinar.
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AGENDA GENER 2022
Ballades
Les reprendrem el dia 12 de febrer de 2022 (Festa de Santa Eulàlia)

Turisme

22 gener - Calçotada - Museu del Port a Tarragona
Muntanya

22 gener - Taradell
5 febrer - Anem a buscar el pessebre a la Punta de Curull
Casa de la Sardana

12 gener – exposició – Vestits per ballar
19 gener – exposició – Vestits per ballar
26 gener – exposició – Vestits per ballar
2 febrer – exposició – Vestits per ballar
9 febrer – projecció/conferència – Jordi León – Centenari Manuel Oltra
23 febrer – actuació – Diode – Cançó tradicional
9 març – xerrada – Jordi Pisa – El Barri Gòtic
23 març – xerrada – Xavi Piñol – Introit
6 abril – xerrada – Josep Maria Figueres – Pau Casals i la Sardana
25 maig – Valentí Maymó – Manelic- Àngel Guimerà
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