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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

DE CAMÍ AL CENTENARI...
Ja estem al febrer, a 9 mesos del pregó inaugural del CENTENARI de l´Agrupació.
Aquests 9 mesos que falten toca parlar i fer moltes passes perquè el CENTENARI sigui un gran esclat
de sardanisme i cultura. Per això, durant aquest temps la paraula més utilitzada, i que més sentireu,
serà CENTENARI.
Sense deixar de fer les tasques habituals del dia a dia de l’Agrupació, una gran part del temps i dels
esforços de la nostra junta i dels components de les seccions, estaran dedicats a anar vertebrant un
gran programa del CENTENARI.
A l’anterior circular, us demanàvem la vostra participació per tractar d’aconseguir direccions i
telèfons d’antics socis de l’entitat, per tal d’aconseguir la màxima participació de persones que en
un moment o altre d’aquests 100 anys ha format part de l’entitat. Ara anem més lluny, i us demano
que els que sapigueu d’alguna entitat centenària ens ho feu saber, per acompanyar-los a ells i que ells
ens puguin acompanyar a nosaltres a celebrar el CENTENARI.
... HI ANEM AMB MOLTES GANES!

AGENDA FEBRER 2022
Ballades al Pla de la Catedral
Comencem el dia 13 de febrer de 2022 amb la ballada de la Festa de Santa Eulàlia a les 17h
amb la cobla Mediterrània + Ciutat de Terrassa.
- Dissabte 19 a les 18h amb la Principal del Llobregat
- Diumenge 20 a les 11:15h amb La Flama de Farners
- Dissabte 26 a les 18h amb La Principal del Llobregat
- Diumenge 27 a les 11:15h amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Amics dels Concerts
- Dilluns 14 a les 19h: Centenari Manuel Oltra, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
- Dilluns 28 a les 19h: Cor i Cobla, Cobla Mediterrània i cor Belles Arts
Turisme
- Dissabte 19 de febrer: excursió a Vallbona de les Monges (comarca Urgell). Sortida a les
7:30h al carrer Balmes/ Gran Via
Muntanya
- Dissabte 5 de febrer: anem a buscar el pessebre a la Punta de Curull des de El Vilosell
- Dissabte 26 de febrer: excursió Vidra – Santuari de Bellmunt – Tosca de Batalls – Salt del Moli
– Vidra
Casa de la Sardana
2 febrer – exposició – Vestits per ballar
9 febrer – projecció/conferència – Jordi León – Centenari Manuel Oltra
23 febrer – actuació – Diode – Cançó tradicional
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TURISME CULTURAL: MUSEU DEL PORT A TARRAGONA I CALÇOTADA
Aquest àpat tan tradicional de l'Alt Camp i que s'ha popularitzat arreu de Catalunya és també
objectiu, des de fa bastants anys, dels turistes de l'Agrupació i, seguint el costum, el passat
dia 22 de gener vàrem anar al restaurant Masia del Pla, situat molt a prop del Pla de Santa
Maria.
Allí ens vàrem entaular les 36 persones que vàrem gaudir d'una bona quantitat de calçots, i
la seva corresponent graellada de carn, amb patates al caliu, carxofes i fesols. A l'hora dels
postres, amb la ja tradicional crema cremada, vàrem fer un brindis per felicitar l'aniversari
de dos dels turistes col·laboradors de la secció de turisme. Foren l'amic Artur, fotògraf
particular de la colla, i la Mercè Castellà.
L'esmorzar el vàrem fer al restaurant Selva Negra a Vallirana. Tot seguit vàrem fer camí cap
a Tarragona al barri del Serrallo, per visitar el Museu del Port. Tot i que no fou una visita
guiada, va resultar molt interessant.
Després de la bona calçotada, i una bona i llarga sobretaula, el retorn cap a Barcelona, tot
esperant la propera sortida que serà a Vallbona de les Monges.

PROPERA SORTIDA FEBRER
Hola turistes, després de la visita a Tarragona al
barri del Serrallo, i una bona calçotada, ens
tornarem a trobar per la propera sortida.
Anirem a Vallbona de les Monges per visitar el
seu Monestir, i per dinar anirem Tàrrega. Tot
això ho farem el dia 19 de febrer, l'hora de
trobada serà a les 7:30 h. Que no s'espanti
ningú, però des del Monestir han demanat que
siguem molt puntuals per fer bé la visita.
Sortirem del lloc de sempre, carrer Balmes/Gran
via. Per inscripcions i més informació truqueu a
M. Rosa tel.629 217 408. Us esperem a tots!

Sortida març: Castellfollit de la roca
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MUNTANYA SENDER DE TARADELL

Bon dia!
Avui hem sortit de la Vil·la de Sarrià cinc caminadors: la Montse Martorell, l'Enric Caballé,
en Víctor Casanovas, en Miquel Piquet i Martí Simó en direcció municipi de Taradell, situat
a la comarca d'Osona. Arribats a Taradell ens estava esperant el nostre amic Enric Fiestas.
Tots cinc hem anat a esmorzar al Parc de la Font Gran, on destaca una font del 1790, el
Vell Casal del Gremi i un plàtan centenari.
Comencem a caminar pujant unes escales entrant pel nucli antic del poble i passant pel
costat del campanar romànic de l'església de Sant Genís. Continuem caminant amb
temperatures de -3º i amb boira, seguint una carretera i creuant una rotonda fins a girar a
la dreta, aquí ens ha deixat el nostre amic Enric Fiestas.
Tots cinc seguim per un camí que fa baixada fins a arribar a la Font Calenta. Continuem
per la pista tenint a un costat el Club de Golf Taradell, fins que a uns 4 Km ens hem trobat
a l'Anna Podall i en Xavier Gràcia, ja que aquest últim s'ha incorporat al grup.
Seguim la pista i pugem suaument fins a arribar a la Plaça Everest, i uns metres després,
arribem a la Tomba de Gasa-la, d’època prehistòrica i restaurada pel Centre Excursionista
de Taradell. Seguim pujant pel corriolet fins a arribar a una pista del tram GR2 on hi ha un
placa que recorda el Pi Gros ja desaparegut a una banda i a l'altre costat hi ha un refugi
de fauna salvatge.
Ens desviem per un camí estret per on passem per un pedregar impressionant de grans
lloses i balmes, on ens tornem a trobar el nostre amic Enric Fiestas, aquí aprofitem per fernos una fotografia de grup i de lluny veiem el Castell de Taradell o d'en Boix.
Fem una forta baixada i arribem a la carretera B-520, on el nostre amic Enric Fiestas s'ha
tornat a separar de nosaltres. Després d’una forta pujada arribem a la Collada de Mansa
on gaudim ja amb Sol de les boniques vistes de la Plana d'Osona i els Pirineus. Seguim
un corriolet tot vorejant el Turó de l'Enclusa. Després de fer una forta baixada travessem
la carretera. Agafem una pista on passem a prop de l'imponent Mas Pujol fins a fer els
últims passos entrant a municipi de Taradell i acabant al Parc de la Font Gran.
Tots vuit ens hem desplaçat amb cotxe fins al municipi del Figaró-Montmany, on hem anat
a dinar al Restaurant "La Cuspineda", gaudint de la bona companyia, entre plat i plat,
sentim la melodia del programa "La Bona Cuina" fent petar la xerrada darrera de cada
queixalada.
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Sortida de Turisme
Al Museu del Port i Calçotada
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