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A l’inici de l’any, els Reis (l’Institut de Cultura de Barcelona), ens porten començar les obres de remodelació de l’actual local 
de l’entitat. Com ja us vàrem informar en l’última assemblea, l’Agrupació treballaria l’any 2016 per aconseguir alleugerir les 
despeses de l’entitat reduint el lloguer del local i també per altra banda, impulsant la Casa de la Sardana.

I vés per on, en l’últim trimestre d’aquest any passat, vam començar a escriure la carta als Reis perquè es poguessin complir 
els dos desitjos.  

Amb un conveni d’acord amb la Confederació Sardanista de Catalunya i amb el suport econòmic de l’ICUB, finalment el 
nostre local social esdevindrà la nova Casa de la Sardana. 

AtèsAtès que durant aquests mesos que durin les obres, l’entitat no estarà en condicions de romandre oberta, ens haurem d’anar 
adaptant a la situació i procurant no cancel·lar activitats. En properes comunicacions us podrem concretar on es realitzaran 
les mateixes. És evident que el telèfon i el correu electrònic de l’entitat seguiran a la vostra disposició.

FELIÇ ANY 2017! Jesús Ventura i Barnet
President

COMENCEM LES OBRES

AGENDA FEBRER 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 5 - Cobla Mediterrània
  • Diumenge 12 - 18h. Santa Eulàlia
  Cobla Ciutat de Cornellà i Nova Vallès
    • Diumenge 19 - Cobla La Flama de Farners
  • Diumenge 26 - Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 9 - 19:45 h. - Local social  
  Viatge a Bordeus. Francesc Juando (CEC)
  • Dijous 23 - 19:45 h. - Local social  
  Venècia, Palermo, Monreable. 
    Joaquim Ferrandiz i Pilar Umbón
Turisme Cultural
  Dissabte 11 - Tot el dia
  Vilafranca. Museu del vi
Anem de sender
  Diumenge 19 - Tot el dia
  Santa Madrona - Can Formiguera
    Distància: 11,17 Km. (2:43 h.) 

AGENDA GENER 2017

20è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  • Dijous 12 - 19:45 h. - Local social  
  Desert de Tassili i Irlanda. Julià Saez (CE Sitges)
  • Dijous 26 - 19:45 h. - Local social  
  Uzbekistan: La joia de la Ruta de la Seda
    Alícia Pubill
Turisme Cultural
  Dissabte 14 - Tot el dia
  Tarragona. Catedral i església de Santa Magdalena a  
  Pont d’Armentera. Calçotada a Mas del Plata
Amics dels Concerts
  Divendres 20 - 20:00 h. - Auditori Sant Martí
    Concert d’Hivern
  Cobla d’alumnes del Conservatori
  Marta Valero, mezzosoprano
Anem de sender
  Diumenge 22 - Tot el dia
  GR3. Bifurcació Ctra C149 Pinell del Solsonès -  
  Santa Madrona. Distància: 10 Km. (2:10 h.)  
    Sortida Pl. Catalunya 7:45h. i Fabra i Puig 8:00h.

Us comuniquem que, en aquest mes de desembre, ens han deixat la Sra. Carme Bonet, vídua de Ramon Barqué, 
expresident de l’Agrupació, i el Sr. Miquel Saula, exdirectiu de l’Agrupació. 

La junta directiva expressa el seu condol a llurs famílies. 



ACFB - Circular informativa / Gener 2017

Hola turistes,

Després de l’interessant sortida al Montseny i Arbúcies, ens 
preparem per la primera sortida de l’any. 
ComençaremComençarem per esmorzar a l’Ordal, al Celler, lloc prou 
conegut per tots nosaltres. Després enfilarem carretera per 
arribar a Tarragona, a on visitarem la Catedral. Després 
anirem al Pont d’Armentera on podrem admirar un magnífic 
retaule barroc. I per acabar anirem al Mas del Plata per 
degustar la ja típica calçotada. 
TTot això serà el dia 14 gener. L’hora de trobada serà a les 
7:45h del matí per sortir a les 8 en punt. El lloc, Plaça 
Catalunya. Per inscripcions i més informació truqueu a M. 
Rosa als telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a 
tots i totes!

Propera Sortida: TARRAGONAARBÚCIES
17 de desembre 2016

La sortida turística pre-nadalenca d’enguany va ser a 
Arbúcies, una vila situada al bell mig del Parc Natural del 
Montseny, on hi vam anar per visitar el Museu Etnològic del 
Montseny instal·lat a la Garbella, un edifici del segle XVII 
totalment restaurat i adaptat com a centre d’exposició, 
conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural 
d’aquest massís. Una guia ens anà explicant el contingut de 
lesles diverses sales on s’exposen els testimonis dels oficis, 
tasques i forma de viure de les comunitats que l’han poblat al 
llarg del temps. Una exposició digna de veure tant pel seu 
interès com per la cura de la presentació de tot el material 
contingut. Tots els turistes vàrem tenir una grata satisfacció de 
poder gaudir-ne.

L’estada a Arbúcies es completà amb la visita a l’església 
parroquial de Sant Quirze i Santa Julita, edifici d’estil gòtic, 
d’origen romànic i totalment reformat el segle XVI. A la plaça de 
la Vila vam admirar un dels símbols del poble, un plataner 
majestuós que fou plantat el 1873 per celebrar la proclamació 
de la Primera República. Al carrer Major hi ha el restaurant 
Hostal Nou, on ens esperava un bon esmorzar de pa amb 
tomàquet, pernil i embotits abundants.tomàquet, pernil i embotits abundants.

Per dinar vam anar a Can Puig, un senzill però esplèndid 
restaurant situat a ple bosc al municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu on la M. Rosa, eficient organitzadora de les sortides 
de turisme, va preparar les taules amb ornamentació 
nadalenca i amb un delicat obsequi per a cada comensal. Al 
dinar no va faltar una bona escudella de Nadal i un seguit de 
selectes plats a escollir d’excel·lent qualitat.

EnEn acabar vam fer un brindis amb xampany tot desitjant-nos un 
bon Nadal i un feliç retrobament l’Any Nou per anar a fer la 
tradicional calçotada amb una visita a la monumental Catedral 
de Tarragona.

GR-3 SENDER PER LA CATALUNYA CENTRAL
De Ctra.  Solsona a Sant Climenç fins a la 
Bifurcació Ctra. C149  – 13,550 Km – 3,30 h.
Diumenge 4 de desembre de 2016 

Hola, amics del Grup de Muntanya!

AAvui hem sortit de la ciutat de Barcelona, vint-i-cinc persones 
en l’autocar conduït pels nostres amics Jesús López i Josep 
Sánchez, fins a la central hidroelèctrica, i hem començat a 
caminar onze caminadors seguint la carretera C-149a, fins a 
desembocar a una pista de sorra que està rodejada a banda i 
banda de camps sembrats i masies disperses com: Can 
Badoc, Can Puigdepons i Can Toll, entre d’altres.

ElsEls nostres amics Montse, Júlia i Miquel s’han dedicat, mentre 
caminaven, a buscar molsa pels seus respectius pessebres.
Seguint el camí,  hem arribat a una pista pavimentada, que ens 
ha dut a un camí de sorra rodejat de pins a banda i banda, fins 
arribar a la carretera C-149, on hem arribat a la vila del Pinell 
del Solsonès, on ens estava esperant l’autocar amb els no 
caminadors.

ElsEls catorze no caminadors han anat a esmorzar a Solsona i 
després han anat fins el municipi de Castellvell d’Olius. 
L’església parroquial de Sant Miquel data del segle XII i el 
castell del segle X, des d’on tenien unes boniques vistes del 
municipi de Solsona i la plana solsonenca. Després han agafat 
l’autocar fins a la vila de Pinell del Solsonès, que és esmentada 
per primera vegada l’any 1163, on hi ha l’església parroquial 
dedicadadedicada a l’Arcàngel Sant Miquel que pertanyé al capítol 
d’Urgell.

Hem dinat a l’Hotel Restaurant “El Pi”, situat al municipi 
d’Olius, un menú a base d’una d’un primer i un segon a 
escollir, més postres que han consistit en un pastís de xocolata 
per celebrar el novè aniversari de la Júlia Gràcia i una copa 
de cava gentilesa de la senyors Angelina i Antoni Pons per 
celebrar el cinquantè aniversari de casats. Al final hem 
sortejat un pernil que li ha tocat al Francesc Pascual. A 
continuació,continuació, els nostres amics Dolors Bella i Josep Collado han 
portat unes llonganisses de Vic que han tocat a molts dels 
nostres companys de taula. També la Junta de Muntanya ha 
sortejat unes ampolles de cava “El Parxet” i altres coses. 
Hem obsequiat en Josep Sánchez i en Jesús López amb un 
embotit i una ampolla de cava respectivament perquè passin 
unes bones festes. 

Bon Nadal i Bon Any Nou 2017!


