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Agenda de novembre

Ballades al Pla de la Catedral 

Turisme 
19 de Novembre - Serrall

Muntanya 
19 de novembre de 2022 
MONFALCO MURALLAT - 3h

Casa de la Sardana 

CIRCULAR INFORMATIVA
 Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

c. Pou de la Figuera nº 15 Local  08003 BAARCELONA

T: 93 315 14 96
info@acfbarcelona.cat
www.acfbarcelona.cat

Editorial
El Pregó va donar el tret de sortida a les celebracions i
vam recollir amb satisfacció la feina ben feta. 
Aquest mes de novembre ve carregat d'actes!!
Consulteu l'agenda: Ballades dobles, dinar, Memorial,
concerts i el concert del Jesús Ventura en memòria.
Hem trobat adient adjuntar-vos un manuscrit del  Sr.
Antoni Pons que ens recorda un fet en un sopar el 7
d'abril de 1957, on l'Agrupació davant de la repressió
cultural d'aquella època, va decidir no sotmetre's a la
voluntat del règim. Us convidem a llegir-lo i en el
dinar de germanor tornarem a donar testimoniatge
de la defensa de la nostra llengua i cultura que avui
en dia encara s'ha de fer.

Novembre 2022

Horari: De dilluns a dijous de 16:00h a 20:00h
Dimecres de 09:00h a 13:00h Divendres tancat

Creu de San Jordi de la Generalitat de Catalunya 
Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona

Hem començat
les

celebracions

Dimarts 01
Dissabte 05
Diumenge 06
Dissabte 12 

Diumenge 13

 COBLA REUS JOVE
LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
COBLA SABADELL 
LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
CIUTAT DE GIRONA
COBLA MEDITERRÀNIA
SANT JORDI 

1 1 : 1 5
18:00
1 1 : 1 5
18:00

1 1 : 1 5

Dijous 3 de novembre - 18:30

Dimecres 9 de novembre - 18:30

Dimecres 23 de novembre - 19h

JORDI BORRÀS - Presentació llibre 
Tots els colors del negre.

ANNA AMIGÓ -Explicarà i cantarà balades
de treball catalanes ressaltant la figura
femenina
cançoner R-evolucionat.

 

VALENTÍ MAYMÓ - Espectacle dedicat a
un dels poetes per excel·lència del nostre
pais
Els llops d'Àngel Guimerà.

https://acfbarcelona.cat/
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Agenda Centenari

Agenda Amics dels Concerts

Un altre any es celebra el Memorial
Joaquim Serra.
Us recordem que per assistir cal que
demaneu entrada a secretaria. 
CLICA PER ACCEDIR AL PROGRAMA

MEMORIAL JOAQUIM SERRA

21 de novembre de 2022
Hora 19:00
Aliança del Poblenou

Com ja us hem informat en l'anterior
edició, tindrà lloc després de la ballada
doble al Pla de la Catedral. I com cada
any aprofitarem per fer entrega de:
Distinció Socis +50 anys 
Distinció Socis de Mèrit

DINAR DE GERMANOR

13 de novembre de 2022
Hora 14:00
Hotel Colon

Entrada Lliure.
Recordeu que podeu reservar les 
entrades des d'entrapolis o a les 
taquilles de l'Aliança

JESÚS VENTURA EN MEMORIA
28 de novembre de 2022
Hora 20:00
Aliança del Poblenou

Entrada Lliure.
Recordeu que podeu reservar les 
entrades des d 'entrapolis o a les 
taquilles de l'Aliança

PRESENTACIÓ CD JORDI LEON
07 de novembre de 2022
Hora 19:00
Aliança del Poblenou

Turisme Properes sortides

CALENDARI 

 17 de desembre de 2022
      Lloc: Agramunt
Atenció!! ús informem que la sortida del
mes de desembre serà el dia 17 i anirem
cap a Agramunt. Aquesta serà la sortida
nadalenca que fem cada any.
Com podreu veure hi ha dos canvis de
data, han sigut per motius de calendari
dels llocs a visitar.

Hola, turistes, després de la visita a Rupit ja
estem a punt per a la sortida del mes de
novembre. Serà el dia 19 i anirem cap al Serral,
Allí ens esperen per fer una visita a les Caves
Portell, l'esmorzar el farem al restaurant Selva
Negra, i el dinar el farem al restaurant Mas del
Plata, ja el coneixem de quan anàvem a fer les
calçotades. Però no ús penseu que farem cap
calçotada això serà al gener.
 La sortida serà com sempre al carrer Balmes
Gran via a les 7:45 del matí, ús esperem a tots.
Fins aviat

Serrall - 19 de novembre                           

Per més informació i inscripcions truqueu
a la M. Rosa: 629 217 408

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

https://acfbarcelona.cat/memorial-joaquim-serra/
https://www.entrapolis.com/
https://www.entrapolis.com/entradas/cobla-la-principal-del-llobregat-presentacio-cd-jordi-leon-ii
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RECORDANT PER ANTONI PONS
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Muntanya Les Escletxes de la Freixaneda o de les Eugues

Properes Sortides
19 de novembre de 2022 - 
MONFALCO MURALLAT - 3h

03 de desembre de 2022
LES ERMITES DE LA SERRA DE
CORB - 9,1 Km - 3:50h

10 de desembre 
Anem a portar el pessebre al
PUIG AGUILERA des d'Òdena 
 7,2 Km i 1:57h

SENDERS DE PETIT RECORREGUT PER CATALUNYA
Ruta: Les Escletxes de la Freixaneda o de les Eugues – 7,64 Kms – 3:13 h
Dissabte 15 d'octubre del 2022.

Bon dia! Amics del Grup de Muntanya
Avui hem sortit a les vuit hores de la Vila de Sarrià quatre caminadors: la Neus Montañola, l'Enric
Caballé, en Miquel Piquet i en Martí Simó. Per trobar-nos a dos quarts de deu al poble de Vidrà
(Osona) on ens estaven esperant l'Anna Podall, la Júlia Gràcia, Enric Fiestas i en Xavier Gràcia. Allà
hem aprofitat per fer la parada de l'esmorzar.
Després hem anat tots amb cotxe fins a la Masia de Collfred on ens han deixat l'Anna Podall
i l'Enric Caballé, que han anat a visitar el poble de Santa Maria de Besora. Comencem a
caminar sis caminadors passant per la masia esmentada seguint els senyals grocs.
Continuem per una pista envoltats d'una espectacular fageda i ens desviem a l'esquerre
seguint una altra pista fins a creuar un corriolet on arribem a una plana de pastura de
vaques. Fem una forta pujada fins a arribar a una pista. Entrem a la Freixeneda i anem
pujant fins a trobar les Escletxes que són unes enormes roques amagades en una fageda
que formen un laberint natural, amb estrets passadissos i talls elevats. Nosaltres les
busquem entre la fullaraca i aprofitem per entrar en dues on ens fem fotografies i disfrutem
de la profunditat de les escletxes i del lloc tan ombrívol i màgic del que hem gaudit tots.                  
Acabada l'exploració hem tornat a la pista d'inici on hem fet el camí de tornada passant per
una cabana abandonada, i hem aprofitat per fer-nos una fotografia de grup. Seguint per la
pista de baixada envoltats d'una especular fageda fins a passar per la Masia de Collfred on
ens estaven esperant l'Anna Podall i l'Enric Caballé.
Acabada l'excursió hem anat a Vidrà on hem dinat tots vuit a l'Hostal Serrasolsas "La Creu
de l'Arç" gaudint d'un bon menjar i una bona companyia.
Hem de donar les gràcies a l'Enric Fiestas per haver organitzat aquesta excursió i trobar-nos
un restaurant on dinar i tindre un pla B per passar el dia tots junts gaudint de la companyia
i de la natura i al'Enric Caballé portar-nos fins al lloc.
Gràcies a tots ens veiem a la pròxima excursió el dissabte 19 de novembre a Monfalcó
Murallat.



Especial Centenari Pregó Saló de Cent - Ajuntament de Barcelona  
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El president Eduard Costa
entrevistat per 25 TV 
Galeria Gòtica

El president Eduard Costa 
 saludant als assistents

Jordi Lara, pregoner del
Centenari

Jordi Rabassa i Massons
Regidor de Ciutat Vella i

Memòria Democràtica

L'Àliga de la Ciutat 

La  Principal del Llobregat

Aquí teniu una mostra de les primeres fotografies que hem rebut del Pregó. Celebrat el
passat dimarts 25 d'octubre. Va ser un acte molt emotiu, agraïm a totes les
Administracions, Entitats, socis, sòcies, amics i familiars que van acompanyar-nos en un dia
tan assenyalat per l'Agrupació. Properament publicarem la resta de treballs.



Especial Centenari Bar la Cava  
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Entrega guardons

Salutació de l'Àliga 

Alguns membres de la Junta es van desplaçar dijous 27 al bar la Cava, lloc emblemàtic per
l'Agrupació, ja que és el lloc on els fundadors es van reunir per gestar-la. 
Allà van fer entrega d'una  medalla del Centenari als propietaris

Fotografia de Grup


