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JA SOM CENTENARIS  i ho celebrem. 

El 25 d'octubre comencem la celebració amb el pregó de festes, 

però tindrem tota mena d’activitats: Ballades de sardanes, 

concerts, sortides de Turisme i de Muntanya, a més Teatre i 

Sarsuela, actes commemoratius i acabarem al juny amb la 

Cloenda. 

Ho hem preparat amb molta il·lusió perquè junts ho gaudim i 

també perquè siguin uns altres punts de trobada Agrupacionista. 

US CONVIDEM A ACOMPANYAR-NOS 

BON ANIVERSARI! 

VISCA L'AGRUPACIÓ! 

 

EDITORIAL 

CIRCULAR INFORMATIVA  –  Octubre del 2022 

 

Ja hi 

som! 

 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

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

Dilluns a dijous, de 16:00h a 20:00h  

Dimecres de 9:00 a 13:00 – 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 

Dissabte 1   18 h    Principal del Llobregat 
 

Diumenge 2   11:15 h Ciutat de Girona 
 

Dissabte 8  18 h  Principal del Llobregat 
 

Diumenge 9   11:15 h Jovenívola de Sabadell 
 

Dissabte 15   18 h   Principal del Llobregat Mercat 

de Mercats 

 Dedicada a la campanya “mans 

obertes” Una campanya benefica per 

recaptar recursos econòmics per donar 

suport al projecte que porta Open Arms 

de Vols Humanitaris 
 

Diumenge 16  11:15 h Ciutat de Cornellà Mercat de 

Mercats / Aplec Roquetes 
 

Dissabte 22   18 h  Principal del Llobregat 
 

Diumenge 23  11:15 h Berga Jove 
 

Dissabte 29   18 h  Principal del Llobregat 
 

Diumenge 30 11:15h  Lluïsos Castanyada / Canvi 

d'hora 

 

 

AGENDA de Octubre  

 
Turisme      

Dissabte 29 – Rupit (Osona) 
 

Muntanya 

Dissabte 15 – La Fageda Grevolosa 
 

Casa de la Sardana  
Dimecres 5  17.30 a 20h: Conferència ‘Terra de 

Cants’ per Jaume Nonell i conversa amb 

Pere Salvador. 
 

Dijous 13  18.30h: Conferència ‘Què és i què fa 

Open Arms’ per Carlos Àlvarez. 
 

Dimarts 18  18.30h: Curset repartir sardanes per 

Víctor Sallès 
 

Dimecres 19  17h a 20h: Conferència ‘Colom’ per 

Jordi Pisa. 
 

Dimarts 25  18.30h: Curset repartir sardanes per 

Víctor Sallès      
 

  

 

mailto:info@acfbarcelona.cat
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Turisme Cultural – Sant Sebastià dels Gorgs – Avinyonet del Penedès. 

 

PROPERES SORTIDES 

 

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

Octubre – Rupit  (Osona) 

Novembre – Olot Espai Crater 

Desembre – Agramunt 

RUPIT  
29 d’octubre de 2022 

Hola, turistes després de la sortida per visitar el Monestir 

d'Avinyonet del Penedès, ja ens preparem per a la sortida 

del mes d'octubre, que anirem cap a Rupit i intentarem fer 

una visita guiada al poble. 

El dinar serà al Santuari del Far des d'on es poden gaudir 

d'unes espectaculars vistes. L'esmorzar el farem a la 

Gleva, ja coneguda per tothom. Tot això ho farem el dia 29 

d'octubre, l'hora de trobada serà a les 7:45,al lloc de 

sempre, Balmes / Gran via. Ús esperem a tots i preguem 

puntualitat.  

Per inscripcions i informació truqueu a M. Rosa Telèfon 

629.217.408. Fins aviat. 

 

Magnífica va ser la jornada turística del 17 de 

setembre. Érem trenta-tres els participants i tots 

ens quedàrem meravellats tant de la visita al 

monestir benedictí de Sant Sebastià dels Gorgs, a 

l'Alt Penedès, com de la bona gastronomia del 

restaurant de l'Arboç, on vam dinar. 

Primerament, esmorzàrem a Vallirana al restaurant 

Selva Negra, bon esmorzar de bons embotits, i 

després anàrem directament al Monestir esmentat 

on ens esperava un bon guia que ens donà molts 

detalls tant de la història com del seu valor 

arquitectònic. Les restes que queden del claustre 

són una joia del més primitiu romànic del segle XI, 

però molt deteriorat per les conseqüències de 

l'amortització de Mendizábal de l'any 1836. 

 

 

SORTIDES de TURISME del 2022 
 

 

Acabada aquesta visita cultural tan insospitada 

com interessant vam anar a dinar a l'Arboç. Al 

restaurant Can Peraire vam tenir una altra 

sorpresa amb el seu original 

menú, tan excel·lent com abundant, que ens deixà 

a tots ben tips i satisfets. 

Vàrem fer, doncs, una bona sortida turística, ben 

organitzada i ben agraïda per tots els que hi 

participàrem. Esperem que la propera, al 

Collsacabra (Rupit i santuari de la Mare de Déu del 

Far) tingui també el mateix èxit. 

 

 



 

CIRCULAR INFORMATIVA  –  Octubre del 2022 3

 

 

 

 

 

  

Grup de Muntanya –  

 

Tal com vam informar en la passada edició de la circular, aquest any amb motiu del Centenari l’Agrupació 

va anar com a Entitat a fer una ofrena per la Diada al monument del Rafael Casanova.  

Aquí veiem a membres del grup de Muntanya i de la presidència de l’Agrupació  moments després d’haver 

fet la ofrena floral. A la tarda van quedar per anar a la manifestació 

Ja fa sis anys que els turistes de l'Agrupació anem a fer 

estada a la Vall de Boí. Enguany hi hem estat del 23 al 27 

d'agost allotjant-nos com sempre a l'hotel L'Aüt, a Erill la 

Vall i des d'allí emprenguérem les sortides per visitar 

indrets bellíssims del Pirineu francès i català. 

 

A la Vall de Benasc visitàrem el Santuari de la Mare de 

Déu de Goient ( Goiente), vam fer una passejada per la 

vila de Benasc i per dinar vàrem anar al luxós i gran Hotel 

de los Llanos del Hospital, gairebé als peus de l'Aneto. 

 

Una altra sortida va ser per anar a la Pobleta de Bellveí, 

a l'entrada de la Vall Fosca, on després de visitar el poble 

i la seva església de Sant Feliu vam anar a l'hotel Arturo. 

Vàrem anar a la Val d'Aran per conèixer la turística vila de 

Bossost on un grup dels nostres turistes va visitar cinc de 

les set mítiques ermites dels voltants del poble 

erigides en prometença quan la pesta negra va assolar 

Europa. També vam visitar l'església parroquial de 

la Mair de Diu dera Purificación, magnífic exponent del 

romànic de l'Aran. El dinar el vàrem fer a l'hotel Garona, 

molt ben atesos. 

 

El dissabte, dia 27, va ser el de tornada cap a Barcelona 

que vam aprofitar per visitar l'església de Santa Maria 

de Covet i això va ser el colofó de la sortida 

turística. Covet és un poblet integrat al municipi 

d'Isona, té solament cinc persones empadronades de les 

quals sols tres, són habitants fixos del poble. 

 
 

Té, però, una magnífica església romànica 

documentada   del 1107, per bé  que l'actual edifici es 

va construir el segle XII. La seva portalada és una joia 

del romànic. 

Sortint de Covet ens vam dirigir cap a Tàrrega per 

dinar al restaurant Tastapans i en acabar 

viatge directe cap a casa. A aquesta sortida hi vam 

participar vint-i-nou turistes i no cal dir que tots vam 

quedar contentíssims dels bons dies passats al 

Pirineu i agraïts a la Rosa, l'excel·lent organitzadora 

del Turisme de l'Agrupació 
 

Turisme Cultural – La Vall de Boí 
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AGENDA  

 

LOTERIA - LA DOOBLE ENTITATS  

A partir del 5 d’octubre ja tindreu a la vostra disposició la 

La Dooble. Enguany hem triat aquesta opció creada 

exclusivament per a entitats i que s’ajusta més a les 

necessitats de les entitats. 

En aquest vídeo, dues noies molt trempades, us expliquen 

com funciona. 

https://youtu.be/bSU5Cd78yJo 

Jugarem 2 números per butlleta, 1 el que juga l’Agrupació 

de 5 xifres i 1 individual, cada butlleta té el seu, de 7 

xifres. 

Cada butlleta és de 5€, se’n juguen 4€ i 1€ de Donatiu. 

PREMIS:  

El sorteig col·lectiu, el de l’Agrupació: 

Se seleccionaran aleatòriament 3 números d’entre el 00 i 

el 99, i obtindran premi totes les participacions en què el 

número de 5 xifres finalitzi en algunes d’aquestes 

terminacions. El valor d’aquests premis es calcula dividint 

la bossa de premis, que depèn de les vendes totals entre 

la quantitat de persones guanyadores. La bossa de premis 

col·lectius es reparteix de manera proporcional entre totes 

les persones que guanyin. 

Premi del reintegrament, se selecciona aleatòriament un 

número d’entre el 0 i el 9 i obtindran premi totes aquelles 

participacions en què el número de 5 xifres finalitzi en 

aquest dígit. Import del premi 4€ 

Amb el sorteig individual hi haurà:  

1 Premi d’1.000.000 €  5 Premis de 100.000 € 

10 Premis de 10.000 €  100 Premis de 1.000 € 

1.000 Premis de 100 € 

 

AGENDA CENTENARI 
 

Octubre 

25/10/2022 PREGÓ FESTES D’ANIVERSARI    

(18:00) Saló de Cent 

 Pregoner: JORDI LARA 

 Presentadora: LLUNA PINDADO 

Actuants: Àliga de la ciutat amb ministrers 

 Cobla Principal de Llobregat  

Novembre 

DINAR CELEBRACIÓ CENTENARI 

Benvolguts/Benvolgudes, 

Aquest any el dinar de germanor canvia d’ubicació i de 

preu. Aprofitant que hi ha la ballada doble a la Catedral 

i perquè puguem assistir còmodament a ambdues 

activitats, hem encarregat el dinar a l'hotel Colon. 

El menú consta d'un aperitiu molt complet, servit a 

taula, un plat principal a escollir (peix o carn) i les 

postres. 

Per inscriure’t truca a l’agrupació de dilluns a dijous de 

16:00 a 19:30 T: 93.315.14.96 

Preu: 58 € 

Data: 13 de novembre de 2022 (14 h) 

Lloc: Av. Catedral núm.7 – 08002 BARCELONA 

Núm. de Compte:  

ES33 3183 0800 8310 0211 6729 

CONCERTS ALIANÇA POBLENOU 
 

Octubre 

Dilluns 3  CENTENARI MANUEL OLTRA II 

(19:00) Cobla Berga Jove – Ot Ortega, piano 
 

Dilluns 17 CATALUNYA, TERRA DE CANTS 

(19:00) Cobla Maricel – Andreu Miret, tenor 
 

Novembre 
Dilluns 7 presentació CD JORDI LEÓN 

(19:00) Cobla Principal del Llobregat 
 

Dilluns 21 MEMORIAL JOAQUIM SERRA 

(19:00) Cobles Mediterrània  

 Sant Jordi i coral Cantiga 
 

Dilluns 28 en memòria de JESÚS VENTURA 

(20:00) Mediterrània, Bellpuig i  

 C. De Girona i coral Cantiga 

NOU WEB  15. 

Tot i fer 100 anys ens mantenim actualitzats. Per 

aquest motiu hem volgut fer un web més intuïtiu 

i dinàmic, on els socis i les persones interessades 

hi trobin tota la informació de la nostra entitat. 

Durant aquest any anirem informant de tots els 

actes i esdeveniments que hi ha programats. 

Setmana a setmana l’anirem actualitzant. 

Per tant, us animem a visitar el nostre nou lloc 

web! 

https://acfbarcelona.cat/ 

 

 

https://youtu.be/bSU5Cd78yJo
https://acfbarcelona.cat/

