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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
EDITORIAL
Amb el mes de març (dies 7 i 21) arriben els darrers concerts de la temporada 2021/2022 dels
Amics dels Concerts. Per quart any consecutiu, amb la col·laboració de l’ICUB de l’Ajuntament de
Barcelona s’ha pogut organitzar el Cicle de Concerts de Cobla als Ateneus, primer a diferents sales
i després, des del 2019, al Teatre Casino L’Aliança del Poblenou.
L’evolució d’aquest cicle és clarament positiva, especialment el que fa referència a la qualitat
artística. La participació de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, cedida per l’Ajuntament, ha
permès programar un seguit de concerts temàtics, tot recuperant sardanes i obres lliures poc
sovintejades a les sales de concert. D’altres cobles hi ha presentat noves produccions o treballs
discogràfics, conformant tots plegats una temporada de cobla estable, en un escenari emblemàtic
com és el Casino L’Aliança del Poblenou.
Quan va ser el moment es va superar la pandèmia amb concerts virtuals, visibles al canal YouTube
de l’Agrupació, i després, amb la normalitat recuperada, amb concerts presencials que han
registrat un creixent constant de públic.
Esperem i desitgem que les circumstàncies polítiques i econòmiques ens permetin continuar amb
la difusió del nostre patrimoni musical i que tots nosaltres la podem gaudir.

AGENDA MARÇ 2022
Ballades al Pla de la Catedral
- Dissabte 5 a les 18h amb la Principal del Llobregat
- Diumenge 6 a les 12h amb La Cobla Ciutat de Cornellà
- Dissabte 12 a les 18h amb La Principal del Llobregat
- Diumenge 13 a les 11:15h amb la Cobla Sabadell
- Dissabte 19 a les 18h amb la Cobla La Principal del Llobregat
- Diumenge 20 a les 11:15h amb la Cobla Lluïsos
- Dissabte 26 a les 18h amb la Cobla La Principal del Llobregat
- Diumenge 27 a les 11:15h amb La Cobla La Principal del Llobregat
Amics dels Concerts
- Dilluns 7 a les 19h: Dona i Sardana, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
- Dilluns 21 a les 19h: Autors Retrobats, Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Turisme
- Dissabte 19 de març: Castellfollit de la Roca (Garrotxa). Trobada: 8h - Balmes/ Gran Via
Muntanya
- Dissabte 26 de març: excursió a Puig Aguilera (Anoia)
Casa de la Sardana
- Dimecres 9 de març - Conferència 'El Barri Gòtic' amb Jordi Pisa
- Dimecres 23 de març - Conferència 'Introit' amb Xavi Piñol
PROPERA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES: 22 D’ABRIL DE 2022
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MUNTANYA ANEM A BUSCAR EL PESSEBRE LA PUNTA DE CURULL O TOSSA DEL QUICO
Avui hem sortit a les set del matí, amb cotxe particular de la Vila de Sarrià, quatre caminadors: la
Montse Martorell, l'Enric Caballè, Miquel Piquet i en Martí Simó en direcció al municipi de
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 amb una creu de terme. Entrant per un camí anomenat amb tres noms
diferents: de la Bulló, de la Pedrinyà i de Sant Miquel i senyalitzat amb senyals blancs i grocs del
PR-C 184 que seguirem tota l'estona. Hem seguit una pista per allunyar-nos cada cop més del
poble envoltat a banda i banda de camps de cultiu de secà.
Després hem girat cap a una altra pista, guiats per un pal indicador, i fem 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 que passa el Coll del Crucifix i seguim per un caminet
que puja i baixa fins a arribar a l'Ermita de Sant Miquel de la Tosca, santuari documentant des
de l'any 1482 i l'edifici actual va ser construït al segle XVIII. Seguim pel corriol i fent una forta
ascensió, ascendint uns 300 metres de desnivell, grimpant per grans parets de roques i
un camí de grava fins a arribar a una plana, on tenim unes meravelloses vistes del poble de
El Vilosell i de la comarca de Les Garrigues. Aquí hem fet una parada per menjar uns ganyips que
ens han ofert la Montserrat i l'Enric. Seguim per un caminet envoltat per una pineda fins a arribar
al Coll de l'Abellar de 989 metres d'altitud. Continuem per una pista, on en una banda hi ha una
torre de vigilància i seguint la mateixa a un altre costat trobem un complex de tres antenes
de comunicació de Companyia Telefònica. Ens desviem del camí que segueix per la carena, on a
una banda veiem de lluny el municipi de Vilanova de Prades. Finalment, fem una petita ascensió
per 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 de El Vilosell a la plana i els Pirineus emblanquinats.
Aquí tots nosaltres col·laborem a desmuntar el Pessebre i aprofitem per a fer-nos una fotografia
de grup per al record fent el senyal de victòria.
Després, baixem per un corriolet que voreja la carena seguint el PR-C 184 fins a arribar a una
pista que ens ha portat en sentit descendent, i amb ziga-zaga seguint la "Ruta de les Cabanes de
Volta" fins a la plana, on en trobat hi ha camps d'ametllers florits 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 menjadora per a animals.
Continuem per la pista envoltada de camps de vinyes, d'ametlles florits i camps de secà. Cada
cop veiem més a prop la silueta del poble de El Vilosell, fins que arribem a la plaça de
Sant Sebastià, completant aquesta ruta circular. Després tots quatre hem anat a dinar a "Bar
Centre El Vilosell" i a gaudir de la bona companyia i d'un bon menjar acompanyat d'un bon aperitiu
d'olives arbequines.
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 al "Bar Cell".
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TURISME CULTURAL: VALLBONA DE LES MONGES
El Monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona va ser l'objectiu de la nostra sortida turística del
dia 19 de febrer i, certament, aquesta elecció va ser molt encertada per l'interès monumental
d'aquest cenobi femení que té encara una vida activa i que ha sobreviscut sense cap interrupció
vuit segles d'història. Un bon guia ens acompanyà per fer la visita a l'església, el claustre, la sala
capitular i altres dependències, fent-nos veure infinitat de detalls i explicant-nos la història i els
seus diversos estils arquitectònics.
Vam ser 44 els turistes que hi participàrem i tots vam quedar embadalits de la seva monumentalitat
i del seu curós manteniment.
Camí cap a Vallbona vàrem fer parada a Vallirana, on al restaurant Selva Negra esmorzàrem
agradablement. Per dinar vàrem anar al restaurant El Traginer, a Tàrrega, també força agradable.
Podem ben dir que vàrem fruir d'una bona jornada turística i cultural malgrat que el dia climàticament
va ser gris, fred i plujós.

PROPERA SORTIDA FEBRER
Hola, turistes!
Després de la nostra visita al Monestir de
Vallbona de les Monges, ja tenim un altre
destí a punt, que serà cap a la Garrotxa i
anirem a Castellfollit de la Roca.
Primer pararem a esmorzar a la Gleva. Això
ho farem el dia 19 de març, hora de trobada
les 8 del matí, al lloc de sempre al carrer
Balmes/ Gran via.
Per inscripcions i més informació truqueu a M.
Rosa. Tel. 629 217 408. Es prega puntualitat.

Sortida març: Castellfollit de la roca
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28 d’abril - CASTELL DE SANTA FLORENTINA A CANET DE MAR
21 de maig - MURA
22, 23, 24, 25 i 26 de juny - SANT JOAN A CAMPRODÓN
23 de juliol - SANT LLORENS DE MORUNYS
24, 25, 26, 27 i 28 d’agost – PIRINEU, LA NIT DE LA LLUM A ERILL LA
VALL (LA VALL DE BOI)
17 de setembre - BANYOLES - PARC NEOLITIC DE CAN DRAGA
22 d’octubre - COVES DE SERINYA
18 de novembre - ARENYS DE MAR, CEMENTIRI DE CINERA
(TOMBA DE SALVADOR ESPRIU)
16 de desembre - CAVES ROGER GOULAR I AGRAMUNT
►L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol data o
visita, segons las circumstàncies, donat el cas, serieu avisats
prèviament
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