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Amb motiu del centenari de l’Agrupació, hem iniciat un projecte de recuperació i 

digitalització de la història de l’entitat per deixar constància de les iniciatives, activitats i 

persones que han format part de la nostra entitat al llarg d’aquest segle d’existència.  

Entre les diferents parts que conforma el projecte, volem destacar en aquesta editorial, 

les diverses entrevistes fetes a membres  destacats de l’Agrupació que han estat 

conduïdes per l’Àngels Felipe i la Laura Valls. Aquestes converses amb persones que 

porten fins a seixanta anys formant part de l’entitat són el testimoni oral de les diverses 

generacions d’agrupacionistes i de les seves experiències i una font d’informació 

històrica que ens alegrem molt de poder preservar. Des d’aquí volem donar les gràcies a 

tots els col·laboradors pel temps que ens han dedicat i esperem poder parlar amb altres 

socis i sòcies ben aviat! 

 

BON ESTIU A TOTHOM!! 

EDITORIAL 

CIRCULAR INFORMATIVA  –  Juliol i agost del 2022 

Memòria Viva de socis històrics 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

C/ Pou de la Figuera, 15, baixos, 08003 Barcelona 

Dilluns a dijous, de 16:30 h a 19:30 h  

Dimecres de 9:30 h a 12:30 h – Divendres tancat 

933 151 496 

info@acfbarcelona.cat - www.acfbarcelona.cat 

  

Creu de San Jordi de la Generalitat de Catalunya 

Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona 

 

 

 Ballades al Pla de la Catedral 

Aturades de juliol fins a les ballades de la 

Festa de la Mercè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA de Juliol Agost  

 Turisme      

Dissabte 23 juliol - Sant Llorenç De Morunys 

 

Del 24 al 28 agost  – Pirineu, la Vall de Boi 

 

 

Grup de Muntanya 

Dies 15, 16 i 17  juliol– Altafulla   

 

Casa de la Sardana  

Properes activitats a partir de Setembre    

mailto:info@acfbarcelona.cat
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Dia de l’Associacionisme – 10 de juny 

–  

 Amb motiu del dia de l’Associacionisme el passat 10 

de juny es va dur a terme una jornada de portes 

obertes a La Casa de la Sardana amb l’objectiu de 

difondre les activitats que hi tenen lloc. Durant 

aquesta actuació el Grup de Teatre Eduard Costa de 

l’ACFB va organitzar un taller infantil i un 

contacontes. També es va obsequiar als 

passavolants amb un llibre de la Col·lecció Biblioteca 

de Tradicions Populars de Joan Amades. 

 

DISTINCIÓ A L’ENTITAT. Diploma entitat Centenària. Generalitat de Catalunya 

 

 

El passat 3 de juny el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el 

dia de l'Associacionisme Cultural va atorgar a l'Agrupació Cultural Folklòrica 

Barcelona un diploma en reconeixement dels seus cent anys. 

 

En l'acte que es va celebrar al Teatre Casal – Societat La Principal de Vilafranca de 

Penedès, el president Eduard Costa i la vicepresidenta Maria Teresa Colet van 

rebre la distinció de mans de la consellera de Cultura la Sra. Natàlia Garriga. 

Ballades dedicades al Jesús Ventura   

 

 

En aquesta circular volem expressar el nostre agraïment a l'Elena, 

companya del Jesús, que ens hagi acompanyat en les ballades que vàrem 

dedicar al Jesús. 

La ballada del 21 de maig es va interpretar la seva sardana "Ahir, avui i 

sempre" i en l'Aplec del dia 11 de juny es va interpretar i dedicar la sardana 

"Adéu, amic" d'en Manel Saderra i vàrem acabar la ballada amb la seva 

sardana "Huracans". 

En dues ocasions es va llegir a la meitat de cada ballada unes paraules de 

record al nostre expresident i amic Jesús enaltint la seva gran tasca duta a 

terme i la seva amistat. 
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TURISME – Camprodon 

 

 

PROPERES SORTIDES 

 

· Tenim reservat el dret de modificar dates i visites si les circumstàncies ho requereixen, donat el cas seríeu avisats amb antelació · 

 

23 juliol 2022 – SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

Del 24 al 28 agost 2022 – PIRINEU, LA VALL DE BOI 

17 setembre - MONESTIR DE SANT SEBASTIÀ DELS 

GORGS (A AVINYONET DEL PENEDÈS) 

29 octubre – RUPIT  

19 novembre – OLOT ESPAI CRATER 

17 desembre - AGRAMUNT 

 

SANT LLORENÇ DE MORUNYS – 23 de juliol 

Hola turistes, després de la nostra estada a la Vall 

de Camprodon ens preparem per anar a Sant 

Llorenç de Morunys al Solsonès, serà el dia 23 de 

juliol. Ens trobarem al lloc de sempre, al carrer 

Balmes /Gran Via, a les 7.30 h (es prega 

puntualitat). 

També volem recordar-vos que els dies 

23,24,25,26 i 27 d’agost tenim prevista una 

sortida al Pirineu, a La Vall de Boi, a l’hotel de 

sempre on ja ens esperen. Enguany viurem una 

nova experiència a hotel l’Aüt d’Erill la Vall: la nit de 

les espelmes. Ens trobarem a les 7.30 h per 
carregar les maletes. Per més informació i 

inscripcions truqueu a M. Rosa 629217408. 
Us esperem per gaudir, entre moltes altres coses, 

d’una nit fantàstica dedicada a la llum de les 

espelmes 

 

 
 

Aquest mes la Secció de Turisme ha anat a 

Camprodon. 

Han fet arribar unes fotografies de la seva 

estada. 

Van anar al Coll d'Ares a rebre la flama del 

Canigó on van coincidir amb el Molt 

Honorable Sr. Quim Torra. 

En la pròxima edició ens faran arribar els 

seus comentaris. 

SORTIDES de TURISME del 2022 
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HORARI ESTIU 
Dilluns a dijous de 10:00 h a 13:00 h  

Dimecres de 16:30 h a 19:30 h – divendres tancat 
 

VACANCES  
L’Agrupació romandrà tancada del 04 al 28 d’agost ambdós inclosos 

 

APLEC – Pla de la Catedral 

Benvolguts socis i sòcies,  

El passat 11 de juny va tenir lloc el segon aplec al Pla de la Catedral que organitzem des de l’Agrupació 

Cultural Folklòrica Barcelona. Va ser un aplec que considerem d’assaig, assaig abans de l’Aplec del 

Centenari que entre tots hem d’aconseguir fer-ne una bona festa.  

 

 

 

 

             

el sol picava de valent i va fer 

que la gent no s’animés a ballar. 

D’aquest segon aplec, n’hem de 

treure l’aprenentatge de com 

amenitzar l’acte, promoure’l i de 

com donar més importància i 

participació als sardanistes. Per 

a les cobles, els vam preparar 

 

 

             

Ara per ara, en fem una valoració 

positiva: bon temps, bones 

cobles i bona disposició de tots 

els companys de l’Agrupació, 

que sense ells no hauria estat 

possible. Però, hem de treballar 

per atraure més sardanistes. 

Cal dir que a l’hora de començar 

 

             
la logística (empostissat i carpes. Però, tot i aquesta bona acció s’ha de seguir treballant per a la seva 

comoditat. Les cobles, per cert  molt entregades, malgrat la calor van estar molt agraïdes de l’estructura de 

l’acte.  

Juntament amb l’aplec i les posteriors ballades hem tancat al mes de juny la primera part del cicle de 

ballades del 2022. Fem un parèntesi i tornarem al setembre amb el centenari a tocar i les ganes 

d’aconseguir nous projectes. Bon estiu a tothom! 

 

 

 

 

             


