Breu descripció de l’entitat
L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, entitat centenària, constituïda el 26 d’octubre de
1922 amb el nom d’Agrupació Sardanista de Barcelona, és un dels organismes culturals més veterans de l’àmbit barceloní. Ha estat distingida amb
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1988), la medalla d’or de la Ciutat de Barcelona (1997) i la UNESCO ha reconegut la seva
activitat cultural. Aquesta entitat, des de la seva
fundació, ha mantingut una intensa activitat de
foment de la llengua i la cultura catalanes, incidint
especialment en el món sardanista, així com en
d’altres activitats com el muntanyisme, el turisme
cultural, la dansa, la música i el teatre.
Té un arxiu de més de 7.000 títols, entre partitures
i particel·les de sardanes en paper i en microfilm.
El món sardanístic, cobles, compositors i d’altres
que ho sol·licitin en poden disposar gratuïtament.
També té una biblioteca de més de 1.350 títols i
una fonoteca de més 500 discs de vinil i compactes que estan a la disposició dels socis, veïns del
barri i públic en general.

Història i aniversaris rodons
L’Agrupació Sardanista de Barcelona no es va allotjar d’una forma estable fins al 1930
a l’avinguda del Paral·lel, 110. Quan va reprendre l’activitat el 1940, per motius polítics va canviar el nom i esdevingué l’ Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. Fins al
1951 va estar en diferents emplaçaments, i l’1 de novembre de 1951 va inaugurar un
local al carrer de Sant Honorat. Des d’aleshores s’ha ubicat quasi sempre en el districte
de Ciutat Vella: al carrer del Pi, a la plaça de Ramon Berenguer el Gran i actualment al
carrer Pou de la Figuera.
Des de la seva fundació ha mantingut una activitat de foment de la llengua i la cultura
catalanes, principalment en el món sardanista, però incorporant també moltes altres
activitats que han enriquit la nostra entitat al llarg dels anys. Cal remarcar el període
comprès entre els anys 1939-1946 en què l’Agrupació, com tantes entitats i associacions, va mantenir un imprescindible esperit de lluita per tal de conservar la nostra
identitat i les nostres tradicions. A partir d’aquesta data va començar a reeixir amb
més força i, entre els anys 1960 i 1975, va ser l’època en què hi va haver més activitat
associacionista.
El 24 de setembre de 1957 com l’Entitat capdavantera popular catalana va acceptar
l’encàrrec del Futbol Club Barcelona d’organitzar la inauguració del Camp Nou, formant una gran rotllana que va cobrir tot el camp de futbol.

50è aniversari (1972)
Per iniciar aquesta efemèride, l’historiador Josep Mainar i Pons va fer el pregó de les
festes a la sala d’actes d’Òmnium Cultural (Palau Dalmases). La celebració del cinquantenni de l’ACFB va comptar amb diversos actes: un concert de música i cançó catalana
a càrrec de cobla La Principal de la Bisbal i la cantant Núria Feliu; diverses ballades de
sardanes extraordinàries a la Plaça de Sant Jaume; el concurs musical Joaquim Serra
al Palau de Congressos de Barcelona; la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
a Montserrat i, com a cloenda, un concert extraordinari amb motiu del Dia Universal
de la Sardana al Palau de la Música Catalana.

75è aniversari (1997)
El pregó de festes, que donava el punt de sortida a la celebració del 75è aniversari, va
ser a càrrec de l’Honorable Senyor Joan Vidal i Gayolà, aleshores president del Centre
de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular Catalana de la Generalitat de Catalunya i es va dur a terme al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. També cal esmentar altres activitats que es van organitzar: la renovació de la Flama de la Llengua
Catalana a Prada de Conflent i a Montserrat; un concert al Palau de la Música amb tres
cobles: Mediterrània, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Principal del Llobregat, amb
l’actuació de la Coral Polifònica de Puig-reig; una trobada de colles sardanistes veteranes i diversos concerts extraordinaris. La cloenda dels actes de l’aniversari, presidida
pel Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i Soley, aleshores president de la Generalitat
de Catalunya, va tenir lloc el 13 de juny de 1998 al Saló de Sant Jordi del Palau de la
Generalitat de Catalunya.

90è aniversari (2012)
Vam començar la celebració del 90è aniversari amb una ballada extraordinària de sardanes i una exhibició de colles sardanistes a la plaça del Pou de la Figuera, al costat
del nostre estatge social. També vam convocar un concurs de cartells per fer-ne un de
commemoratiu d’aquests 90 anys (que va guanyar l’artista Neus Colet). El pregó de
festes el va fer la senyora Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural. El Memorial
Joaquim Serra va convidar al prestigiós compositor català Mauricio Villavecchia i es
van programar dues obres: “La Maledicció del Comte Arnau” d’Eduard Toldrà i “Introducció i Dansa” del mestre Joaquim Serra, que requereixen la interpretació de tres
cobles. Aquest fet ocasiona que no es programi habitualment, però una efemèride tan
destacable era un bon moment per interpretar-les. Les seccions, a banda de les seves
activitats habituals, també van programar activitats extraordinàries per commemorar
el 90è aniversari. En destaquem algunes: una sortida a Prada de Conflent per visitar
la tomba de Pompeu Fabra; una anada a Montserrat, al Mur de Pep Ventura, per renovar el clau distintiu de l’Agrupació (Cal esmentar que durant aquesta estada vàrem
ser rebuts pel pare abat). També, la secció de teatre va interpretar fragments d’obres
d’Àngel Guimerà i es va organitzar un dinar de germanor, on es varen homenatjar els
ex-presidents i socis d’honor.
L’acte de cloenda de les festes es va fer el 7 de novembre de 2013 a l’Auditori del Parlament de Catalunya, presidit per la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, amb les
intervencions del senyor Jesús Ventura, president de l’Agrupació Cultural Folklòrica
Barcelona i del senyor Joaquim Rucabado, president de la Confederació Sardanista de
Catalunya. L’Honorable Senyora Anna Simó, vicepresidenta del Parlament de Catalunya, ens va dirigir unes paraules i posteriorment va haver-hi un petit concert a càrrec
de la cobla Mediterrània que va interpretar 5 sardanes relacionades amb l’Agrupació
Cultural Folklòrica Barcelona i la seva història.

Nova etapa: Casa de la Sardana (2017)
L’Ajuntament de Barcelona, La Confederació Sardanista de Catalunya i l’Agrupació
Cultural Folklòrica Barcelona impulsen el projecte de la Casa de Sardana que es concreta en un conveni de finançament per part l’Ajuntament de Barcelona a través de
l’Institut de Cultura de Barcelona. La casa de la Sardana s’ubica al local del carrer del
Pou de la figuera, 15, Baixos, a Barcelona (08003).
L’Agrupació, el 24 d’octubre de 2016 ofereix per al projecte el que fins aquell moment
havia estat el seu estatge social, amb la premissa de mantenir la prioritat d’utilització
del local per a les seves activitats i de les seves seccions i col·laborarà en la gestió del
local conjuntament amb la Confederació.
A partir d’aquest acord la Casa de la Sardana es constitueix com un espai per a hostatge de les entitats culturals i sardanistes de la ciutat de Barcelona i altres d’arreu de
Catalunya.

La necessitat de la Casa de la Sardana
La Casa de la Sardana es tracta d’una proposta d’àmbit nacional de gran interès patrimonial i amb una projecció de futur amb moltes possibilitats tant en els àmbits socials,
artístics com humans: la sardana és un fet, una realitat cultural i social, que impregna
i penetra en infinitat de manifestacions. Un fet social que sempre ha estat al costat
del País, que ha evolucionat i que en un moment com l’actual es reafirma de manera
natural i es posa al servei de la societat catalana com un element més, necessari, de
reivindicació i d’identificació.
Però, a més de la realitat cultural i social, s’ha de tenir en compte que treballar junts i
unir esforços és clau per tirar endavant. I és per això que ubicar i agrupar les entitats
sardanistes en un mateix espai servirà, també, per millorar la feina, ser més eficients i
reduir costos.

Aquest espai, que era i és actualment seu de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona,
ha servit per a aquesta finalitat. Com a entitat gairebé centenària i ben coneguda dins
del món sardanista, amb una activitat social prou important, va ser natural que es volgués aprofitar aquesta ubicació. Prop del Pla de la Catedral i del centre de la ciutat de
Barcelona, és de fàcil accés i es troba ben comunicat, característiques que l’han fet un
lloc idoni per actuar de catalitzador de l’activitat i la vida social que ja es duu a terme
actualment.
La Casa de la Sardana forma part de la xarxa municipal Cases de la Festa de l’Ajuntament de Barcelona. Són espais de cultura popular i tradicional, repartits pes diferents
barris, que acullen entitats d’àmbits diversos i que tenen la missió de promoure la cultura popular i tradicional i fer-ne recerca i formació, sempre amb les portes obertes a
tothom.

Activitats socioculturals
La Casa de la Sardana organitza activitats culturals a l’entorn de la sardana i la cobla,
com poden ser cursos, presentacions, concerts de petit format, projeccions i conferències, que conforma al llarg de l’any un programa estable de dinamització sociocultural
de l’espai, amb el suport que des de l’Institut de Cultura de Barcelona ofereix l’Ajuntament de Barcelona.
Cal esmentar que s’ha creat el grup d’Amics de la Casa de la Sardana, que mitjançant el
correu electrònic, informa sobre totes les activitats que s’hi organitzen.

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO
L’Agrupació també s’ha adherit a la campanya, impulsada per la Confederació Sardanista de Catalunya, perquè la sardana sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, de la UNESCO.
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Celebració del Centenari (2022)
L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona l’any 2022 celebrarà una fita important com és el seu CENTENARI.
És per això que l’any 2019 es va crear una comissió específica per començar a preparar les activitats extraordinàries de
celebració, la qual va elaborar un extens i variat calendari d’actes que abordaran totes les activitats que estan i han estat
part de l’entitat al llarg d’aquest segle d’història.

ACTES PRINCIPALS DEL CENTENARI:
25/10/2022, 18:00: Pregó Festes d’Aniversari
Ajuntament de Barcelona - Saló de Cent

10/06/2023, 17:30: Aplec de la Catedral

Pregoner: JORDI LARA
Presentadora: LLUNA PINDADO
Actuants: Àliga de la ciutat amb ministrers i
Cobla Principal de Llobregat

Tres cobles: Sant Jordi - Llobregat - Mediterrània o Marinada
Concurs de colles
Manifestacions de cultura popular (gegants, castells, etc.)
Diables i focs artificials (piromusical) - Muntanya (rocòdroms)

21/11/2022, 19:00: Memorial Joaquim Serra
Local L’Aliança

Juny 2023: ACTE INSTITUCIONAL DE CLOENDA
Generalitat de Catalunya - Saló Sant Jordi - Palau de Pedralbes

Dues cobles: Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de BCN i
Coral Cantiga
Estrena obra: Elisenda Fàbregas
Directors: Antoni Ros-Marbà, Montserrat Meneses i Marcel
Sabaté
Centenaris: Manuel Oltra I Cobla Barcelona

Cobla - Carilló i tenora: Saló Sant Jordi?
Distincions a col·laboradors organització Centenari.

13/11/22 DINAR GERMANOR SOCIS
Distinció Socis +50 anys
Distinció Socis Emèrits

27/02/2023, 19:00: Gran Concert Del Centenari
Palau de la Música Catalana
Tres cobles: (Sant Jordi, Mediterrània i Llobregat)
Directors: Xavier Puig, Marc Timón (obra d’encàrrec) i Bernat Castillejos

ALTRES ACTES
27/10/22: VERMUT GERMANOR
Bar La Cava.
Estatge fundacional.
28/11/22: AMICS DELS CONCERTS
Concert In memoriam Jesús Ventura
12/12/22: ESBARTS A L’ALIANÇA
Joventut Nostra i Català de Dansaires - Agrupament (Cicle Cultura Popular als Ateneus)
Febrer 23: ACTE IN MEMORIAM
Honrar memòria Socis difunts.
21-22/04/23: SEC. TEATRE
Obra: Radio 100 ACFB

Feb-Juny/23: BALLADES
Ballades dobles (dins el calendari programat) dedicades als
socis
- Ballades Sant Jaume
- Ballades commemoratives amb altres entitats centenàries
Març 23: SEC. DRAMATURGS
Compositors Catalans (Sarsuela i Cançó d’amor i de Guerra)
20/05/23: SEC.TURISME
Visita Ajuntament i Acte per la llengua (Sinera)
Tomba Salvador Espriu
Maig 23: SEC. MUNTANYA
Montserrat (Visita a l’Abad i al “clau”) i FESTA ENDAVANT
24/06/23: FESTA AL BARRI
Festa Major Ballada a Plaça Pou de la Figuera

PUBLICACIONS

ENREGISTRAMENTS

INTERNET WEB, Instagram, Facebook i Twitter

Memorial Joaquim Serra - Volum 2 (2021)

LLIBRE DEL CENTENARI (Història de l’entitat)
Publicació d’un llibre digital a la nostra WEB.
Des dels documents, fotografies, llibres històrics i butlletins
Ritme

Memorial Joaquim Serra - Volum 3 (2022)

Arxiu Jaume Valentí: Caixa negra (microfilms)
Des de les seccions (audiovisuals)
Des de les persones (petites notes biogràfiques )

Reeditar MJSC - Volum I (2001)

Temporada de Concerts de Cobla
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 2022/2023

Data

Hora

Lloc

Intèrprets

Nom espectacle

Octubre 3

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Berga Jove - Ot Ortega, piano

CENTENARI MANUEL OLTRA II

Octubre 17

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Maricel - Andreu Miret, tenor

CATALUNYA, TERRA DE CANTS

Novembre 7

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Principal del Llobregat

presentació CD JORDI LEÓN

Novembre 21

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobles Mediterrània i Sant Jordi - Cantiga

MEMORIAL JOAQUIM SERRA

Novembre 28

20:00

ALIANÇA POBLE NOU

Mediterrània, Bellpuig i C.de Girona-Cantiga

en memòria de JESUS VENTURA

Desembre 12

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Esbarts Català de Dansaires i Joventut Nostra

CENTENARI ACFB

Desembre 19

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobles Sant Jordi i Conservatori Bruc

CONCERT DE NADAL

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Sant Jordi

SARDANES DEDICADES

2022

2023
Gener 9

				

A ACFB - centerari

Gener 23

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Sant Jordi

MONOGRÀFIC LAMOTE

Gener 30

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla ESMUC

GRANS CONJUNTS

Febrer 6

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Sant Jordi

LITERATURA I MUSICA

Febrer 20

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Marinada

Centenaris Ll.Albert, A.Torrent, M.Font

Febrer 27

19:00

PALAU DE LA MÚSICA

Cobles St Jordi. Mediterrània i Pral.Llobregat

CENTENARI ACFB -

				

TARDES AL PALAU

Març 6

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Formació de cantants específica

SARSUELA I CANÇÓ CATALANA

Març 20

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Sant Jordi

SARDANES RETROBADES

Abril 17

19:00

ALIANÇA POBLE NOU

Cobla Sant Jordi

SARDANES DE PLAÇA II

Agenda d’activitats 2022
L’agenda d’activitats que us presentem a continuació és la que l’Agrupació Cultural
Folklòrica Barcelona porta a terme amb regularitat.
Les principals activitats de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona són les següents:

Cicle de ballades de sardanes al Pla de la Catedral
Fa més de 67 anys que l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona organitza les ballades de sardanes, inicialment a la Plaça de Sant Jaume. L’any 2010 vam agafar el relleu
de la Unió de colles Sardanistes que organitzava aquesta activitat els diumenges al
matí al Pla de la Catedral. A partir del 2020 també gestionem les ballades dels dissabtes a la tarda, que organitzava anteriorment

l’Obra Sardanista Violetes del Bosc, entitat que l’any 2019 va deixar de formar part
de la Federació de Colles Sardanistes de Barcelona. També tenim la previsió d’ampliar
l’oferta dels dijous al vespre del mes de juliol i part del mes de setembre, la qual cosa
suposa organitzar una trentena de ballades més.
En resum, les ballades al Pla de la Catedral se celebren els dissabtes a la tarda, els diumenges i dies festius al matí durant tot l’any, i possiblement els dijous al vespre durant
la temporada d’estiu. Així doncs, durant l’any es programen unes 62 ballades (57 amb
una cobla, 2 amb dos cobles i 1 aplec amb tres cobles) i hi intervenen unes 14 cobles
que interpreten més de 500 sardanes de 200 autors diferents. Al llarg dels darrers
anys hem tingut especial cura de no repetir la programació, amb la qual cosa s’han coblejat, d’ençà que en som responsables, més de 2.000 sardanes diferents.
Amb el Cicle de Sardanes a la Catedral es pretén mobilitzar milers de persones, tant
sardanistes com turistes que visiten la nostra ciutat. Volem ser un punt de referència
a Barcelona i donar a conèixer una mica més la nostra cultura popular. D’aquesta manera, els aficionats sardanistes poden ballar la nostra dansa i ensenyar-la als passavolants, així com promocionar i ensenyar la sardana als visitants de la nostra ciutat, en
aquest cas facilitem que les agències turístiques puguin mostrar la cultura i la dansa
catalanes.
Volem promocionar i mantenir les ballades i audicions de sardanes en un lloc cèntric
de la ciutat i també promocionar les actuacions d’una gran varietat de cobles que tinguin un bon nivell interpretatiu.
Destaquem a la programació les següents ballades:
06/06/22

Dia de l’Associacionisme

11/06/22

L’Aplec de Barcelona

16/06/22

Dia universal de la Sardana

Cicle de Concerts de Música per Cobla - Amics dels Concerts
L’Entitat, des de l’any 1956 i mitjançant la secció d’Amics dels Concerts, ha anat programant un cicle de concerts de música per a cobla. En aquests cicles anyals, duts a
terme en diversos auditoris, procura programar obres d’una qualitat contrastada, més
pròpies de ser interpretades en sales de concert. Programem uns sis concerts a l’any.
Es vol oferir música per a cobla d’alta qualitat en auditoris destacats i amb intèrprets
de reconeguda vàlua per mantenir una programació estable de més de 60 anys d’organització. Així doncs, es tracta de programar obres de qualitat concertística per fomentar la música per a cobla i incentivar aquests conjunts musicals i els intèrprets solistes
amb un programa exigent.
L’Agrupació, els darrers anys, ha signat un conveni de col·laboració amb el Conservatori Municipal de Música de Barcelona (CMMB), per organitzar alguns concerts al seu
auditori i incentivar les actuacions dels alumnes en la programació habitual dels seus
concerts. També s’ha treballat amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
i des de l’any 2019 es desenvolupa un programa de col·laboració amb el Casino de
l’Aliança de Poble Nou per allotjar i ampliar aquests cicles i concerts per a cobla.
Per tal de commemorar el centenari de l’ACFB, Amics dels Concerts ha preparat un
cicle de concerts més ambiciós que mai. Al llarg de l’any proposa 10 concerts al voltant
de vàries temàtiques que mostraran la diversitat de repertori de la formació catalana,
tant d’autors històrics com de les propostes més contemporànies. A banda de posar
èmfasi en efemèrides destacades, com el centenari de la cèlebre Cobla Barcelona o del
reconegut compositor Manuel Oltra, el cicle també inclourà un repertori per a cor i cobla, explorant les diverses sonoritats de la cobla amb altres formacions instrumentals.

Per l’any 2022 s’han programat els següents concerts:
- Concert “Centenari Cobla Barcelona” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

(10/01/22)

- Concert “25 anys Ciutat de Barcelona” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

(24/01/22)

- Concert “Centenari Manuel Oltra” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

(14/02/22)

- Concert “Cobla i Cor Belles Arts” amb la Cobla Mediterrània

(28/02/22)

- Concert “Dona i sardana” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

(07/03/22)

- Concert “Autors retrobats” amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

(21/03/22)

- Concerts “Centenari Manuel Oltra II” amb cobla Berga Jove

(03/10/22)

- Concert “Catalunya, terra de cants” amb cobla Maricel – Andreu Miret

(17/10/22)

- Concert “Jesús Ventura en memòria” amb Músics de cobla transversals

(28/11/22)

- Concert “CD Jordi Leon” amb Cobla Principal del Llobregat

(07/11/22)

- Concert “de Nadal” amb la Cobla Sant Jordi -Ciutat de Barcelona i conservatori Bruc

(19/12/22)

Tots els concerts s’enregistren amb l’objectiu de facilitar l’accés a tothom que pugui interessar-se per aquesta proposta de manera virtual, però també per conservar aquests
materials a l’arxiu de l’entitat i promoure’n l’estudi.

Memorial Joaquim Serra
El motiu primordial de l’organització d’aquest concert és mantenir i potenciar anualment el llegat musical del mestre Joaquim Serra, que l’Agrupació planifica des de fa
més de 64 anys.
Des del 1958, data del traspàs del músic, l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
promou la celebració d’aquest certamen musical. L’any 2000 va iniciar un nou forma: el
Memorial que, a més d’homenatjar la figura del mestre Joaquim Serra, promou la creativitat d’autors acreditats mundialment, encarregant-los la composició d’una obra per
a cobla, malgrat que aquests compositors no estiguin familiaritzats amb aquest àmbit.
Entre els que hi han participat, hi trobem noms com Joan Albert Amargós, Albert Guinovart, Alberto García Demestres, Francesc Burrull, Carles Cases, Manuel Oltra, Maurici
Villavecchia, Joan Vives, Jordi Vilaprinyó, Pedro Pardo, Xavier Capellas, Sergui Cuenca
i des de l’any 2009 també amb compositors estrangers com els americans Kevin Kaska i
Louis Stewart, el saxofonista anglès Tim Garland i la mexicana María Granillo.
El Memorial Joaquim Serra és un concert anual d’alta qualitat i referent del món sardanista, amb compositors, directors i intèrprets de primer nivell. El 21 de novembre
d’enguany l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona projecta el Memorial Joaquim Serra com un dels actes centrals de la celebració del seu centenari. El Casino de l’Aliança
del Poblenou és el lloc escollit per recordar la figura del compositor Joaquim Serra,
en una vetllada on el repertori per a una i dues cobles en serà el protagonista. Aquest
aniversari continuarà comptant amb la participació de les cobles Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona i Mediterrània, que interpretaran obres destacades del compositor de Peralada i d’altres autors premiats al llarg dels anys. La prestigiosa compositora Elisenda
Fàbregas ha estat l’escollida per estrenar una obra per a l’ocasió.
La compositora Elisenda Fàbregas va néixer el 1955 a Terrassa i va rebre una àmplia
formació com a pianista al Conservatori de Barcelona. El 1978 va anar als Estats Units

amb una beca post-doctoral Fullbright on va obtenir un mestratge de l’Escola Juilliard
i dos doctorats, un d’educació de la Universitat de Columbia Teachers College i un de
composició del Institut Peabody de la Universitat de Johns Hopkins.

Enregistraments i fonogrames
Des de l’any 2022 els concerts de cobla i el Memorial Joaquim Serra s’han enregistrat
i s’han difós en línia pel canal de YouTube de l’Agrupació, que ha obtingut 1.500 visualitzacions del memorial i unes 500 visualitzacions dels concerts.
L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona ha editat el primer i el segon volum de la
col·lecció Memorial Joaquim Serra (2001 i 2021 respectivament). El primer volum
conté 8 obres: Variants de color ( de Joan Albert Amargós), Impromptu per a piano i
cobla (de Francesc Burrull), Concert per a timbales i cobla de 22 (de Santi Molas), Música per a tu (de Joan Jordi Beumala), El pati dels tarongers (de Pepita Llunell), A trenc
d’alba (de Joan Lluís Moraleda). En el segon volum se’n van enregistrar 6: De l’Atlàntic
a la Mediterrània (d’Eduard Iniesta), Suite del Montseny (d’Àlex Martínez), Raphsody
for Cobla (de Kevin Kaska), Veient Rosie a la finestra (de Joan Vives), Oratge (de Pedro
Pardo), El Pas del Temps (de Ramon Cardo).
Enguany s’està preparant el tercer volum d’una col·lecció que, un cop complerta i finalitzada, contindrà uns 5 o 6 fonogrames.
Els CD conten una selecció de les obres d’encàrrec fetes a diversos compositors des de
l’any 2000 i estrenades en els concerts del Memòria Joaquim Serra.

Grup de Teatre
El Grup de Teatre Eduard Costa, de l’ACFB, forma part de la Federació de Grups de
Teatre Amateur de Catalunya. Està format per 21 membres, actors i actrius, i un petit
quadre infantil, i compta amb la col·laboració del Grup d’Expressió Vocal “Gatzara”.
Enguany, el Grup de Teatre Eduard Costa ha preparat dues representacions teatrals:
un espectacle poètic anomenat Dones, poesia, imatges i música (que s’ha dut a terme
els dies 28 i 29 d’abril) i una al
novembre que està en preparació.
D’altra banda, a l’empara i la
direcció de la sòcia M. Dolors
Busquets, se celebra cada
any el cicle “Dramaturgs Catalans”, una jornada poètica
amb obres de caire patriòtic
dels principals poetes catalans: Salvador Espriu, Àngel
Guimerà, Miquel Martí i Pol,
entre d’altres.
El grup de Teatre organitza i
coordina l’activitat que l’entitat realitza per la diada de
l’Associacionisme.

Grup de Muntanya
El Grup de Muntanya, inscrit a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, compta amb més de
85 membres. Mensualment organitza una sortida amb un recorregut d’entre 10 i 15 km. També, conjuntament amb la FEEC, porta el manteniment dels senders homologats de Catalunya. A més, dos dijous de
cada mes duu a terme el cicle d’audiovisuals “Memorial Jaume Serch”, que ja porta 20 edicions.

Turisme Cultural
Aquesta secció prepara mensualment una sortida cultural amb autocar per als socis i
amics, s’organitzen visites al patrimoni cultural de Catalunya: poblacions, museus, exposicions, etc. Aquestes sortides tenen especial cura de les persones de més avançada
edat i amb mobilitat reduïda. En les activitats que s’organitzen es creen vincles entre
tots els participants, s’incentiven les relacions socials i personals. El resultat és que,
malgrat passin els anys, “els turistes”
volen continuar gaudint d’aquestes activitats.
Amb les seccions de Teatre, Muntanya
i Turisme Cultural es pretén fomentar
l’associacionisme i la diversitat cultural, a l’ensems que es vol facilitar la
participació dels veïns del barri i de la
ciutadania en general, posant una especial cura en la igualtat de gènere i la
no discriminació de persones.
Cada any les diverses seccions de
l’Agrupació participen en el Dia de l’Associacionisme Cultural, impulsat per
la Generalitat de Catalunya, amb una
jornada de portes obertes on es duen a
terme un seguit d’activitats per donar
a conèixer la nostre entitat i fomentar
l’associacionisme.
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