
 

CIRCULAR INFORMATIVA  –  Setembre del 2022 1

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En aquest calorós agost hem tingut el DOLOR de la pèrdua         

(15 d'agost) de la nostra sòcia emèrita Sra. Teresa Guash, 

fundadora de grup Feminal, gran agrupacionista i activista en 

totes les seccions. 

En les celebracions del Centenari trobarem a faltar el seu 

especial somriure tan personal. 

AGRAÏMENT a tots els socis que de forma majoritària han 

acceptat el càrrec de la quota extra del Centenari. 

Una vegada més és una mostra de la vostra fidelitat a l'entitat i 

suport a la Junta Directiva. 
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Dolor i 

Agraïment 

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

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

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

Dimecres de 9:30 a 12:30 – 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  

Dissabte 24 – 18:15 h – La Plaça de la Mercè 

Cobla Marinada 

Diumenge 25 – 18:00 h – Plaça Sant Jaume 

Cobla Lluïsos de Taradell 

 

Activitat Cultural 

Diumenge 11  
MATÍ 

OFRENA A RAFAEL CASANOVA 

Hora: 10:00 

Lloc: Sortida metro Urquinaona Bruc amb Ronda Sant 

Pere. 

 

TARDA: 

MANIFESTACIÓ ONZE DE SETEMBRE a BARCELONA 

Hora: 16:30 

Lloc: carrer Comte Borrell cantonada carrer Aldana 

 

 

AGENDA de setembre  

 
Turisme      

Dissabte 17 – Sant Sebastià dels Gorgs   

(Alt Penedès) 

Muntanya 

Dissabte 10 – 12:00 Junta General  

Lloc: Casa de la Sardana 

Casa de la Sardana  

Dimecres 14 - 18h – Open Arms per Ucraïna 

Campanya Benèfica ponència del Carlos Álvarez 

Open Arms i la Confederació Sardanista de Catalunya 

presenten la campanya per donar suport a Ucraïna. 

 Dimecres 28 - 18:30 – Cuina! O barbàrie 

L’autora i cuinera d’El Ferrer del Tall, María Nicolau 

conversa amb Pere Salvador. 

La llibreria Els nou rals facilitarà la compra del llibre 

durant la presentació a 24,90€ 
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Turisme Cultural – Camprodon 

 

PROPERES SORTIDES 

 

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

17 setembre – Sant Sebastià dels Gorgs 

Octubre – Rupit 

Novembre – Olot Espai Crater 

Desembre – Agramunt 

Sant Sebastià dels Gorgs 
17 de setembre de 2022 

Hola, turistes. 

Després de la nostra estada al Pirineu, recorrent la Vall 

Fosca, Benasc, la Val d'Aran, etc. ja tornen a les sortides 

de cada mes. 

Al setembre anirem cap al Penedès, visitarem el monestir 

de Sant Sebastià dels Gorgs, situat al municipi d'Avinyonet 

del Penedès. Esmorzar el farem al restaurant Selva Negra 

a l'Ordal i el dinar a l'Arboç al restaurant Can Pereira. 

Tot això ho farem el dia 17 de setembre, sortirem d'on 

sempre al carrer Balmes / Gran via, a les 08 del matí 

Per inscripcions i informació truqueu a M. Rosa Telèfon 

629.217.408. Fins aviat 

Per a més informació i per a fer les 

inscripcions truqueu a M. Rosa: 629 217 

408. 

 

Del 22 al 26 de juny els turistes de l'Agrupació hem 

fet estada a Camprodon que hem aprofitat no 

solament per admirar aquesta deliciosa vila sinó 

que també molts poblets de la seva vall. Es va 

donar la coincidència que Camprodon celebrava la 

seva Festa Major de Sant Patllarí i això va 

ocasionar una extraordinària concurrència de 

visitants que li donaren una gran vitalitat. Però és 

que tots els poblets visitats tenien aquesta vivacitat 

pròpia de la seva potència turística , amb molts 

hotels i restaurants plens a vessar. 

 

Tots els nostres recorreguts per la vall els vam fer 

amb un vistós trenet i acompanyats per un expert 

guia. Vam ser l'admiració de tothom. El dijous, dia 

23, vam pujar al Coll d'Ares, just a la frontera 

francesa per la carretera C-38. Allí se celebrava 

l'arribada de la Flama del Canigó rebuda per molta 

gent i amb la presència del president Quim Torra 

que ens dirigí unes sentides paraules. Els altres 

dies vam visitar els poblets d'Espinavell, Llanars, 

Setcases, Molló, Vilallonga de Ter, Sant Pau de 

Segúries, la Roca i Tregurà de Dalt, el poble de la 

Vall situat a la cota més alta (1425m.). També per 

la carretera C- 153 vam anar fins al Coll 

de Capsacosta, el límit entre les comarques del 

Ripollès i la Garrotxa, admirant les seves atapeïdes 

fagedes. 

 

SORTIDES de TURISME del 2022 
 

En tots els recorreguts vam dinar en bons 

restaurants de petits poblets on ens semblava 

estrany trobar tanta gent. La revetlla de Sant Joan 

la vam celebrar a l'hotel on ens allotjàrem, amb 

alegria, bona coca i cava. 

A aquesta sortida hi participarem vint-i-quatre 

turistes i podem dir que ho hem passat divinament 

i que l'estada a Camprodon se'ns ha fet curta. 

L'organització va ser perfecta i l'atenció que hem 

rebut Excel·lent a tot arreu. En tindrem un bon 

record. 

 



 

CIRCULAR INFORMATIVA  –  Setembre del 2022 3

 

 

 

  

Grup de Muntanya –  

 Bon Dia! Amics senderistes 

Divendres 15 de juliol: Hem sortit de la Vila de Sarrià a 

les cinc en punt: l'Enric Caballè, en Miquel Piquet i en 

Martí Simó en direcció al Club Laietà on hem anat buscar 

a la Montse Martorell. Desplaçant-nos fins al municipi 

d'Altafulla situat a la comarca del Tarragonès, 

subcomarca del Baix Gaia on hem anat fins a 

l'Hotel Yola on ens hem remullat a la piscina abans de 

sopar. Després hem anat a passejar pel carrer de les 

Botigues del Mar. Antics magatzems dels pescadors del 

segle XVIII que en el segle XX es van convertir 

en residències d'estiueig. 

Dissabte 16 de juliol: Avui caminat pel carrer de les 

Botigues del Mar fins a anar a visitar la Vila Romana dels 

Munts d'inicis del segle I d.C. És una vila agrícola i de 

descans on es podia gaudir d'un jardí, uns grans banys i 

un gran menjador. A finals del segle III d.C. la vila pateix 

un incendi i és abandonada. 

Acabada la visita hem anat a banyar-nos tant a la piscina 

com a la platja. 

A la tarda després de dinar hem visitat la Vila Closa 

d'Altafulla on destaca el Casc Antic per les seves cases 

del segle XVIII construïdes pels comerciants gràcies a 

l'exportació de béns agrícoles. L'església parroquial de 

Sant Martí de Tours (segle XVIII) i el Castell d'Altafulla 

datat de l'any 1059 que és patrimoni dels Marquesos de 

Tamarit i la família Montserrat. En tornar ens hem banyat 

a la piscina de l'hotel i hem anat a sopar fora. 

Diumenge 17 de juliol: Ens hem desplaçat al 

municipi de Torredembarra. On destaca 

l'església parroquial de Sant Pere (segle XVIII), el 

Castell, actual Ajuntament. És l'únic edifici civil de 

nova planta del Renaixement que es conserva a 

Catalunya. La Torre de la Vila d'estil mudèjar del 

segle XII o XIII, és l'edifici més antic de 

la població i els carrers circumdants on es troben 

cases senyorials dels indians (segles XVII al XX) 

que van fer-se rics comerciant 

amb Amèrica. Després de dinar hem anat a 

visitar el Far de Torredembarra que va entrar en 

servei l'1 de gener del 2000 i és el 

darrer construït el segle XX. És el far més alt de 

Catalunya. Hem seguit un camí de la costa, fins 

a arribar a passeig marítim on hi ha la platja  

de Torredembarra i anar a buscar el cotxe per 

tornar a Barcelona. 

Hem de donar les gràcies al Miquel  per 

haver  trobat un bon hotel i l'Enric Caballé per 

haver-nos portat a bon port.  

Bones vacances i fins a la temporada vinent. 

Martí Simó Pascual (19/07/2022) 

 

24  

Propera sortida mes d’octubre 
 

 a la Fageda Grevolosa (Osona) 
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Grup de Teatre Eduard Costa 

Tens fusta d’actriu o d’actor? 

Al grup de teatre de l’Agrupació podràs explorar les teves dots interpretatives.  

Des del grup de Teatre Eduard Costa fem una crida a que vinguis a participar.  

Si tens ganes de passar-t’ho bé. No ho dubtis. Apunta’t.  

Pots enviar un mail a l’agrupació info@acfbarcelona.cat o trucar al telèfon 93.315.14.96 de dilluns 

a dijous de 16:00 a 20:00 

Ja hem tornat de vacances a l’Agrupació Cultural Folklòrica 

Barcelona, us recordem l’horari 

Dilluns a Dijous de 16:00 a 20:00 i dimecres de 9:00 a 13:00 

 

Turisme Cultural – Sant Llorenç de Morunys 

 Si bé totes les sortides turístiques de l'Agrupació 

tenen gran interès històric o artístic la celebrada el 

23 de juliol a Sant Llorenç de Morunys va tenir 

també l'al·licient de les grans vistes 

muntanyenques del seu entorn, ja que vàrem pujar 

a la serra del Port del Comte. 

D'anada per la Vall de Lord amb el pantà de la Llosa 

del Cavall amb poca aigua, però presidit per la 

majestuosa Mola de Lord ens oferí un vistós 

espectacle, però en pujar al Port del Comte la 

panoràmica de les serres de Busa i del Verd va ser 

impressionant. 

Culturalment, vam visitar l'església de Sant Esteve 

d'Olius, un dels monuments cabdals del romànic 

del segle XI i a Sant Llorenç la seva església 

parroquial d'estil romànic del segle XII amb l'altar 

major i el de l'Esperit Sant d'estil barroc del segle 

XVIII que són un veritable patrimoni artístic. 

Esmorzàrem al bar-restaurant Can Pla, a Sant Martí 

de Torroella i el dinar el vam fer a l'hotel L'Avet. Dalt 

de l'estació d'esquí del Port del Comte, un luxós i 

gran hotel on els trenta-dos participants a la sortida 

ens vam sentir molt ben atesos a més de satisfets 

d'aquesta diada turística de bon record. 


