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les notícies
Lliurament dels Premis
Capital de la Sardana i
anunci de Barcelona 2014,
Capital de la Sardana
Aquest divendres, 16 de novembre, a
les 20.00 h., a l'Auditori de l'ONCE (Gran
Via de les Corts Catalanes, 400), s'han
lliurat la primera edició dels Premis
Capital de la Sardana, vinculats al nou
projecte Capital de la Sardana. A aquest
esdeveniment s'ha presentat el projecte
d'Arenys de Munt com a primera Capital
de la Sardana de la història i s'ha
anunciat oficialment que Barcelona serà
la Capital de la Sardana 2014,
emmarcada en els actes dels 300 anys de
la derrota de 1714.
L'esdeveniment ha estat presidit per la
presidenta del Parlament, Núria de
Gispert; i ha comptat amb la presència
del cinquè Tinent d’Alcalde i regidor de
cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Ciurana; el Conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Ferran
Mascarell; el responsable l'Institut de
Cultura Popular de l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB), Carles Sala; el

coordinador del projecte Capital de la
Sardana, Víctor Sallés; l'alcalde d'Arenys
de Munt, Josep Manel Ximenis; el
president de la Federació Sardanista de
Catalunya,
Joaquim
Rucabado;
el
president de la Unió de Colles Sardanistes
de Catalunya, Santi Ferrerfàbrega i el
president de l'Obra del Ballet Popular,
Bartomeu Duran.
Els Premis Capital de la Sardana volen
reconèixer la feina de persones i entitats
que han treballat en favor de la sardana i
la dansa catalana. Hi ha 2 categories
diferents: les Medalles al Mèrit i els
Premis Capital de la Sardana.
Així, els guardonats amb Medalla han
estat, a la categoria del Mèrit Sardanista
na Pilar Rahola i Martínez, de Badalona
per la seva tasca de reivindicació i al·lusió
a la sardana al llarg de les seves
intervencions públiques i col·laboracions
a mitjans de comunicació. Al Mèrit
Musical ha estat en Marcel Sabaté i
Reixach, de Tortellà, per la seva
implicació en el conreu i difusió de la
sardana i la música de cobla, com a
instrumentista de flabiol i tamborí, com a
director de cobla i orquestra, com a
compositor i arranjador i com a professor
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a l’ESMUC i al Conservatori de música
Isaac Albéniz de Girona. El del Mèrit de la
Dansa Catalana ha estat per a en Josep
Giménez i Pinyol, de Reus, per la tasca
realitzada durant més de 50 anys en
defensa de la dansa tradicional catalana.
Pel que fa als Premis Capital de la
Sardana, el de la dedicació ha estat per a
n'Alfred Abad i Gascón, de Tarragona, per
la seva especial vinculació i dedicació des
de fa més de 30 anys amb l’Agrupació
Sardanista Tarragona Dansa, en el camp
del sardanisme de competició, així com
per la incorporació al món de la
composició amb més d’una vintena de
sardanes i altres arranjaments musicals
per a cobla.
Els de la continuïtat s'han atorgat a 8
entitats diferents pel seu llarg recorregut
en l’organització d’esdeveniments. En
concret, s'ha lliurat als concursos de
colles sardanistes de Balaguer, Cervera,
Reus i Ripoll, pels seus 50 anys; als
Aplecs de sardanes de La Bisbal
d’Empordà, d’Olot i Sabadell, per la seva
50a edició i, finalment, a l’Agrupació
Sardanista Santa Anna de Mataró, també
pels seus 50 anys.

Les informacions que hagin d’aparèixer en aquesta circular han d’arribar a la nostra
redacció abans del dia 20 del mes anterior a la seva publicació.
Poden enviar-se per fax, correu electrònic o correu convencional.
Apartat de Correus 2572 08080 Barcelona
Tel 933 197 637
Fax 933 104 160
E-mail infosardana@sardanista.cat
La informació sardanista rebuda després del tancament de cada edició d’Infosardana
podrà consultar-se només a través d’Internet (http://fed.sardanista.cat/)

infosardana

Pel que fa als mitjans audiovisuals s'ha
concedit a ZEBA produccions, i a Amunt
Produccions per l’edició i difusió del
documental 'La sardana, dansa nacional
de Catalunya?', estrenat a la Fira de
Manresa i que es va veure a través del
canal 33 de Televisió de Catalunya el
proppassat 23 d'abril. També s'ha
concedit a 8TV, per la promoció que fa de
la sardana i la música de cobla amb
l'emissió cada matí de l’espai '8 de 8'.
La categoria dedicada a la promoció i
difusió ha premiat el Club Súper 3, per la
promoció de la sardana a les darreres
edicions de la Festa dels Súpers, amb
exhibicions de colles alevines i infantils
d’arreu de Catalunya i els tallers
d’ensenyament de sardanes que s'hi
desenvolupen. També s'ha atorgat a la
ONCE, per l'edició del disc 'Onze sardanes
per a l'ONCE' i el seu concert de
presentació, i pels tallers i cursos de
sardanes que imparteix per a invidents
sota el mestratge d’en Jordi Fort.
El de les iniciatives renovadores ha
estat per a l’Auditori de Barcelona, per la
programació de la primera Temporada de
Música per a Cobla, amb la cobla Sant
Jordi com a protagonista, col•laborant
amb artistes d’altres camps de la música.
A estudis i foment de l’estudi ha estat
pel recull educatiu Picacurts, que
presenta diversos jocs i recursos per
educar amb i en la sardana, editat per la
Universitat de Lleida, segons un projecte
del Grup Sardanista Montserrat d’aquella
localitat.
Capital de la Sardana és un nou
projecte liderat per les 3 entitats
sardanistes més importants: la Federació
Sardanista de Catalunya, que aplega les
agrupacions sardanistes i cobles; la Unió
de Colles Sardanistes de Catalunya, que
aglutina les colles de competició; i l'Obra
del Ballet Popular, bressol d'entitats
vinculades a la sardana i la dansa
catalana.
La intenció de la Capital de la Sardana
és convertir durant una any una població
diferent del territori en un punt de
trobada obligada no només pel món de la
sardana i la dansa catalana, sinó també
per a la resta de la societat. Aquest
projecte vol oferir a tothom un
esdeveniment nou, festiu i dinàmic
vinculat a la sardana.
L’esdeveniment ha comptat també
amb un concert de música per a cobla a
càrrec de la cobla Bisbal Jove.
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Mor Joan Vilanova i Vila,
director de la Cobla
Orquestra Internacional
Costa Brava
Aquest passat diumenge 18 de
novembre ha mort sobtadament Joan
Vilanova i Vila, director de la Cobla
Orquestra Internacional Costa Brava.
L'enterrament ha estat el passat dimarts,
20 de novembre, a les 16:30 h. a
l'Església de La Bisbal d'Empordà.
En Joan Vilanova i Vila, nascut el 1940
a El Pont de Vilomara, va ser component
de La Principal de la Bisbal a la dècada
dels 70 i principis de 80, i va ser director
de la Bisbal Jove durant molts anys. L'any
1991 va assumir els càrrecs de director,
representant i trompeta de la cobla i va
esdevenir un dels motors de la Cobla
Orquestra Internacional Costa Brava.
També va ser professor de trompeta a
El Pont de Vilomara, la seva vila natal.
Se'l va poder veure per última vegada
precisament el mateix diumenge de la
seva desaparició, al concert que va dirigir
a Corçà.

Lliurament dels Premis
Capital de la Sardana i
anunci de Barcelona 2014,
Capital de la Sardana
Aquest divendres, 16 de novembre, a
les 20.00 h., a l'Auditori de l'ONCE (Gran
Via de les Corts Catalanes, 400), s'han
lliurat la primera edició dels Premis
Capital de la Sardana, vinculats al nou
projecte Capital de la Sardana. A aquest
esdeveniment s'ha presentat el projecte
d'Arenys de Munt com a primera Capital
de la Sardana de la història i s'ha
anunciat oficialment que Barcelona serà
la Capital de la Sardana 2014,
emmarcada en els actes dels 300 anys de
la derrota de 1714.
L'esdeveniment ha estat presidit per la
presidenta del Parlament, Núria de
Gispert; i ha comptat amb la presència
del cinquè Tinent d’Alcalde i regidor de
cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Ciurana; el Conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Ferran
Mascarell; el responsable de música de
l'Institut de Cultura Popular de l'Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB), Carles
Sala; el coordinador del projecte Capital
de la Sardana, Víctor Sallés; l'alcalde
d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis;
el president de la Federació Sardanista de
Catalunya,
Joaquim
Rucabado;
el
president de la Unió de Colles Sardanistes
de Catalunya, Santi Ferrerfàbrega i el
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president de l'Obra del Ballet Popular,
Bartomeu Duran.
Els Premis Capital de la Sardana volen
reconèixer la feina de persones i entitats
que han treballat en favor de la sardana i
la dansa catalana. Hi ha 2 categories
diferents: les Medalles al Mèrit i els
Premis Capital de la Sardana.
Així, els guardonats amb Medalla han
estat, a la categoria del Mèrit Sardanista
na Pilar Rahola i Martínez, de Badalona
per la seva tasca de reivindicació i al·lusió
a la sardana al llarg de les seves
intervencions públiques i col·laboracions
a mitjans de comunicació. Al Mèrit
Musical ha estat en Marcel Sabaté i
Reixach, de Tortellà, per la seva
implicació en el conreu i difusió de la
sardana i la música de cobla, com a
instrumentista de flabiol i tamborí, com a
director de cobla i orquestra, com a
compositor i arranjador i com a professor
a l’ESMUC i al Conservatori de música
Isaac Albéniz de Girona. El del Mèrit de la
Dansa Catalana ha estat per a en Josep
Giménez i Pinyol, de Reus, per la tasca
realitzada durant més de 50 anys en
defensa de la dansa tradicional catalana.
Pel que fa als Premis Capital de la
Sardana, el de la dedicació ha estat per a
n'Alfred Abad i Gascón, de Tarragona, per
la seva especial vinculació i dedicació des
de fa més de 30 anys amb l’Agrupació
Sardanista Tarragona Dansa, en el camp
del sardanisme de competició, així com
per la incorporació al món de la
composició amb més d’una vintena de
sardanes i altres arranjaments musicals
per a cobla.
Els de la continuïtat s'han atorgat a 8
entitats diferents pel seu llarg recorregut
en l’organització d’esdeveniments. En
concret, s'ha lliurat als concursos de
colles sardanistes de Balaguer, Cervera,
Reus i Ripoll, pels seus 50 anys; als
Aplecs de sardanes de La Bisbal
d’Empordà, d’Olot i Sabadell, per la seva
50a edició i, finalment, a l’Agrupació
Sardanista Santa Anna de Mataró, també
pels seus 50 anys.
Pel que fa als mitjans audiovisuals s'ha
concedit a ZEBA produccions, i a Amunt
Produccions per l’edició i difusió del
documental 'La sardana, dansa nacional
de Catalunya?', estrenat a la Fira de
Manresa i que es va veure a través del
canal 33 de Televisió de Catalunya el
proppassat 23 d'abril. També s'ha
concedit a 8TV, per la promoció que fa de
la sardana i la música de cobla amb
l'emissió cada matí de l’espai '8 de 8'.
La categoria dedicada a la promoció i
difusió ha premiat el Club Súper 3, per la
promoció de la sardana a les darreres
edicions de la Festa dels Súpers, amb
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exhibicions de colles alevines i infantils
d’arreu de Catalunya i els tallers
d’ensenyament de sardanes que s'hi
desenvolupen. També s'ha atorgat a la
ONCE, per l'edició del disc 'Onze sardanes
per a l'ONCE' i el seu concert de
presentació, i pels tallers i cursos de
sardanes que imparteix per a invidents
sota el mestratge d’en Jordi Fort.
El de les iniciatives renovadores ha
estat per a l’Auditori de Barcelona, per la
programació de la primera Temporada de
Música per a Cobla, amb la cobla Sant
Jordi com a protagonista, col·laborant
amb artistes d’altres camps de la música.
A estudis i foment de l’estudi ha estat
pel recull educatiu Picacurts, que
presenta diversos jocs i recursos per
educar amb i en la sardana, editat per la
Universitat de Lleida, segons un projecte
del Grup Sardanista Montserrat d’aquella
localitat.
Capital de la Sardana és un nou
projecte liderat per les 3 entitats
sardanistes més importants: la Federació
Sardanista de Catalunya, que aplega les
agrupacions sardanistes i cobles; la Unió
de Colles Sardanistes de Catalunya, que
aglutina les colles de competició; i l'Obra
del Ballet Popular, bressol d'entitats
vinculades a la sardana i la dansa
catalana.
La intenció de la Capital de la Sardana
és convertir durant una any una població
diferent del territori en un punt de
trobada obligada no només pel món de la
sardana i la dansa catalana, sinó també
per a la resta de la societat. Aquest
projecte vol oferir a tothom un
esdeveniment nou, festiu i dinàmic
vinculat a la sardana.
L’esdeveniment ha comptat també
amb un concert de música per a cobla a
càrrec de la cobla Bisbal Jove.

Bases dels Premis Capital
de la Sardana 2013
La Federació Sardanista de Catalunya,
la Unió de Colles Sardanistes de
Catalunya i la Institució Obra del Ballet
Popular integren la comissió de atorga,
conjuntament, els Premis Capital de la
Sardana. Les bases que regeixen
aquestes concessions s'han fet oficials
aquest passat mes de novembre.
L'objectiu dels Premis Capital de la
Sardana és esdevenir un reconeixement a
persones i entitats que han desenvolupat
una tasca de conreu, difusió i enaltiment
de la sardana i la dansa tradicional.
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Existeixen
dues
modalitats
de
guardons: les Medalles al Mèrit i els
Premis Capital de la Sardana.
Les Medalles al Mèrit també tenen
diverses categories, i diverses maneres
d'atorgament. Així, al Mèrit Sardanista
serà per a persones o entitats que s’han
distingit per una trajectòria rellevant i
continuada en la divulgació i promoció de
la sardana. La del Mèrit Musical, per a
persones o entitats que s’han distingit per
una trajectòria rellevant i continuada en
la divulgació i promoció o composició de
música per a cobla. I la de la Dansa, per
a persones o entitats que s’han distingit
per una trajectòria rellevant i continuada
en la divulgació i promoció de la dansa
tradicional i popular catalana.
Pel que fa als Premis Capital de la
Sardana, també hi ha diverses categories.
En primer lloc, a la Dedicació, serà per a
persones en àmbits generals que han
desenvolupat una feina constant a favor
de la sardana o la dansa. A la Continuïtat,
per a entitats, aplecs o concursos que
celebren 50, 75, 100 anys. El del Mitjans
Audiovisuals serà per a edicions
discogràfiques, premsa, ràdio, televisió,
produccions cinematogràfiques o xarxes
socials. A Iniciatives Renovadores, per a
persones o entitats que s’han distingit per
portar a terme propostes innovadores en
el camp de la sardana o la dansa. I
finalment, a Estudis Sardanistes, per a
persones o entitats que s’han distingit per
realitzar publicacions, investigacions, etc.,
en el camp de la sardana o la dansa.
Per aspirar als guardons caldrà que les
entitats
adscrites
a
les
diverses
federacions atorgants presentin les
propostes degudament documentades per
correu
electrònic
a
info@capitaldelasardana.cat o bé per
correu postal a la seu de la Federació
Sardanista de Catalunya (carrer Virgili,
28, local 8-9 08030, de Barcelona). La
data límit de recepció de les propostes és
el 17 de febrer de 2013.
presentar
propostes.
La Comissió Capital de la Sardana,
formada per les tres federacions
convocants,
després
d’estudiar
i
comprovar les dades, decidirà entre les
sol·licituds presentades les persones i
entitats a les quals s’atorgaran els
guardons.
El veredicte de les persones i entitats
premiades es donaran a conèixer el 16 de
març de 2013, durant l’acte institucional
de la proclamació d’Arenys de Munt com
a Capital de la Sardana 2013.
El lliurament dels premis serà també a
Arenys de Munt, durant el tercer
trimestre del 2013, a un lloc que es
comunicarà oportunament, amb un acte
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en el qual també hi haurà un concert de
música per a cobla.
Com a totes les bases de premis i
convocatòries, qualsevol cosa no prevista
a les bases es resoldrà per mitjà de la
comissió designada.

Emoció a les Finals dels
Campionats de Catalunya
2012
Aquest mes de novembre s'han
celebrat
les
darreres
Finals
dels
Campionats de Catalunya de les colles
sardanistes de competició. Les categories
més disputades han estat l'Alevina i la
Infantil a Valls, la Gran a Balaguer i la de
Punts Lliures a Mollerussa.
La primera cita destacada ha estat la
Final en categoria Gran, a Balaguer, l'11
de
novembre.
Les
dues
colles
capdavanteres, Mare Nostrum i Violetes
del Bosc han acudit a la Final amb només
3 punts de diferència. Calia que Violetes
del Bosc aconseguís la 1a posició a les 3
sardanes, però en canvi la 1a plaça a les
3 peces ha estat per a la Mare Nostrum,
de manera que ha consolidat la seva
primera plaça. Cal destacar que aquest és
el 3r any consecutiu que la Final de
Balaguer és decisiva per determinar la
colla campiona, un fet que feia molt de
temps que no passava. Curiosament, en
aquestes 3 temporades s'ha acabat
proclamant campiona la Mare Nostrum,
de Barcelona.
El 18 de novembre s'ha celebrat la
Final Alevina, Infantil i Juvenil de Valls.
En aquest cas l'emoció s'ha centrat entre
les colles Alevines i Infantils. Els més
menuts han competit només a aquest
concurs, de manera que les 2 sardanes
tenien una importància cabdal. El resultat
ha estat que a la 1a sardana el 1r lloc ha
estat per a la colla Trèvol, de Vic. En
canvi, a la 2a sardana la 1a plaça ha
estat per a la colla Trapelles, de Sabadell.
Finalment, la suma de punts ha desfet
l'empat a favor de la colla vallesana.
La plata ha estat per a Trèvol, de Vic, i
el 3r lloc del Campionat s'ha compartit
entre Xamosa, de Barcelona, i Xerinola,
de Tarragona.
Les rotllanes alevines participants han
estat un total d'11, una de les xifres més
altes dels darrers anys. En concret, han
estat: Escarlata, de Lleida; Montgrí Mini,
de Torroella de Montgrí; Petits Amunt i
Crits, de Terrassa; Petits Laietans, de
Barcelona; Petits Vilanovins, de Vilanova i
la Geltrú; Quitxalla de Galzeran, de Rubí;
Terrabastall, de Sant Vicenç dels Horts;
Trapelles, de Sabadell; Trèvol, de Vic;
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Xamosa, de Barcelona i Xerinola, de
Tarragona.
La categoria Infantil també tenia molta
emoció, ja que la diferència entre la 1a,
Petits Tarragona Dansa, de Tarragona, i
la 2a rotllana, Guspira, de Lleida, era
mínima. Finalment, la rotllana tarragonina
s'ha imposat a les 2 sardanes de la Final
de Valls. El lloc ha estat per a Petits
Galzeran, de Rubí. En aquest cas, cal
lamentar que enguany només han
participat 3 colles al Campionat.
A la categoria Juvenil el títol estava
gairebé sentenciat a favor de la colla
Xàldiga, de Barcelona. Al concurs de Valls
la rotllana ha fet un 1r lloc empatat i un
2n lloc, de manera que ha obtingut el
títol per 2n any consecutiu. La 2a plaça
del Campionat ha estat per a Cabirols, de
Sabadell, i el bronze ha estat per a
Antaviana Jove, de Tordera.
Les colles que han participat al
Campionat Juvenil 2012 han estat les
citades Antaviana Jove, Cabirols i Xàldiga
i Joves Dansaires del Penedès, d'El
Vendrell; Montgrí 2000, de Torroella de
Montgrí i Somni, de Lleida.
Finalment, el darrer Campionat que ha
quedat per resoldre aquest novembre ha
estat el de la modalitat de Punts Lliures.
Totes les colles de les 5 categories
(Alevina, Infantil, Juvenil, Gran i
Veterana) es jugaven el títol a aquest
únic concurs i ha estat una competició
molt renyida, que ha permès veure unes
coreografies i uns conjunts espectaculars.
Així, a la categoria Alevina, ha guanyat
la colla Trapelles, de Sabadell. En 2n lloc,
Xerinola, de Tarragona, i finalment
Xamosa, de Barcelona, ha estat la 3a.
Als Juvenils la 1a plaça ha estat per a
Xàldiga, de manera que ha aconseguit un
doblet molt destacable. El 2n lloc ha estat
per a Cabirols, de Sabadell i el bronze per
a Antaviana Jove, de Tordera. També han
participat en aquesta final les colles
Montgrí 2000, de Torroella de Montgrí i
Somni, de Lleida.
La colla Gran Mare Nostrum ha estat la
guanyadora, un any més, d’aquesta
exigent modalitat sardanista. La seva
coreografia i l’energia de la seva
interpretació ha fet que el jurat tornés a
atorgar-li la primera plaça, que unida a la
del Campionat de Catalunya i el
Campionat Territorial de Barcelona, a
l’espera de confirmar la seva posició en
revesses per colla, presumiblement li
faran guanyar, també un any més, el títol
de Colla Completa. La 2a plaça l'ha
obtinguda
Violetes
del
Bosc,
de
Barcelona, i el 3r lloc ha estat per a
Tarragona Dansa, de Tarragona.

Circular 1239

les notícies

Les altres colles participants a la Final
Gran han estat Dolç Infern, de Lleida;
Encís,
de
Manlleu;
Estol-Espígol,
d'Agramunt; Maig, de Barcelona; Mirant
al Cel, de Sabadell i Sol Ixent, de
Vilanova de Bellpuig.
A Veterans, la 1a classificada ha estat
per a Aires Gironins, de Girona, i el
subcampionat per a Toc de Dansa, de
Tarragona.
D'aquesta manera ha finalitzat la
temporada oficial de campionats de
sardanes que organitza la Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya. La temporada
2103 començarà el proper mes de març i
es preveu que no hi haurà el 1r concurs
oficial
de
Campionat
fins
a,
presumiblement com aquest any, a
Lleida, al mes de maig.

Arriba la Final del curscampionat de
www.revesses.cat
Aquest proper 9 de desembre se
celebra físicament la Final del curscampionat virtual de www.revesses.cat.
Serà a la SCiE La Lira de Barcelona
(entrada pel carrer de l'Abat Odó), a les
11:30 h., i permetrà que tant els
participants d'aquest curs-campionat,
com tot aquell qui vulgui participar-hi,
posar a prova els seus coneixements i
capacitats a l'hora de resoldre els
compassos de curts i de llargs de diverses
sardanes revesses. A més a més, els
participants es podran conèixer i trobarse cara a cara si fins ara no han coincidit
a cap concurs presencial.
Aquesta Final és, com ho ha estat
durant tot l'any el curs-campionat, una
barreja. És certament una Final, ja que
tots els participants que durant tota la
temporada han estat solucionant revesses
via internet han acumulat puntuacions.
De manera que hi ha alguns concursants
empatats a punts i aquesta final pot
determinar un canvi de posicions. Però
també serà com una mena de control
perquè aquells que han estat aprenent al
llarg de l'any amb els tutorials d'internet,
i amb temps per intentar resoldre la
sardana, s'enfrontin ara a un concurs més
o menys real.
La Final tindrà per tant 5 categories
diferents (Alevins, Infantils, Juvenils,
Grans i Veterans) i se celebrarà amb
mitjans mecànics. Les peces que s'hi
tocaran seran similars a les que durant
tot l'any han practicat els concursants de
www.revesses.cat però amb els tiratges
canviats,
Segons en Jordi Arbiol, un dels
impulsors de la plataforma, "durant tot
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l'any s'ha penjat cada setmana una
sardana d'un autor modificada per
convertir-la en revessa. I a la setmana
següent un tutorial que explicava com es
resolia la sardana". D'aquesta manera hi
ha hagut 5 compositors que han
participat activament cedint les seves
sardanes i enrevessant-les per facilitar el
desenvolupament
d'aquest
curscampionat: en Joan Lázaro, en Carles
Santiago, en Dani Gasulla, n'Alfred Abad i
en Josep Antoni López. A més a més, s'ha
comptat amb l'assessorament musical
d'en Víctor Sallés i en Joan Manuel Paños.
Durant tot el curs-campionat la
intenció ha estat potenciar la revessa
entre els joves i si bé és cert que s'hi
inscriure 20 persones joves, amb el pas
del temps han anat abandonant-ho. Per
això l'esperança de n'Arbiol és que el
proper 2013 es pugui repetir el projecte,
atreure els mateixos (o més) joves i
mantenir-los fins al final. A més a més,
facilitaran "una enquesta per saber què
ha anat bé i què cal canviar".
La participació a la Final de
www.revesses.cat serà gratuïta i és una
activitat que s'emmarca en la Festa Major
del barri de Sant Andreu del Palomar, de
Barcelona. Cal recordar que cal inscriures'hi, de manera que tot aquell que hi
vulgui participar ha d'arribar abans de
l'inici a les 11:30 h.
Els impulsors de www.revesses.cat són
en Jordi Arbiol, en Jordi Prats i na Roser
Roca, tres revessaires que van voler
acostar al món de la sardana revessa a
un major número de persones. El curscampionat va començar el passat 1 de
maig i durant l'estiu per exemple ha
permès resoldre revesses sense música,
és a dir, amb una mena d'exercicis on hi
havia els números per tal que els
participants apliquessin la lògica per
obtenir els tiratges adequats.
Www.revesses.cat ha rebut el suport
de la Unió de Colles Sardanistes de
Catalunya i explica què és una revessa i
les seves possibilitats aplicables a l'escola
i per treballar la lateralitat a la formació
infantil.

La cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona participa al
disc de La Marató de TVC
La
cobla
Sant
Jordi-Ciutat de
Barcelona, participa al disc que edita La
Marató de TVC i que busca recaptar fons
per a la lluita contra el càncer. D'aquesta
manera, un ampli ventall de públics,
aliens al món de la cobla, podran gaudir
de la música de la nostra formació
tradicional.
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Al disc s'hi adapta al català un tema
d'Eric Clapton: 'Change the world'. El
productor de la cançó ha estat en Toni
Ten i és ell mateix qui ha fet els
arranjaments del tema, mentre que la
instrumentació per a cobla l'ha fet en
Joan Díaz. Aquesta fusió de gèneres de la
cobla no és l'única que hi ha al disc, ja
que l'Orfeó Català actua juntament amb
en Miguel Bosé.
La valoració de la cobla és positiva en
molts sentits ja que "participar al disc de
La Marató és un honor en tant que és
una iniciativa única que aplega artistes de
moltes sensibilitats en pro d'un projecte
comú i solidari com n'hi ha pocs". A més
a més, també indiquen que "és una
col·laboració puntual destinada a mostrar
que la cobla, més enllà de les sardanes,
també té recorregut com a 'ensemble'
d'arrel, a mig camí entre un grup de
cambra i una mena de big band de
sonoritat mediterrània"
En aquest sentit, la Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona participa com acompanyant
de la cantant Big Mama i la peça s'ha
gravat als estudis 44.1 d'AiguaViva de
Girona, amb en Toni París com a tècnic.
Aquesta presència la Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona al disc de La Marató no és
isolada, ja que l'any passat també va
comptar amb una cobla. En concret, va
ser La Principal de la Bisbal, que va
actuar conjuntament amb en Raphael.
Així, des de la Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona s'entén que "el disc de La
Marató reflecteix el bon moment (i la
difusió creixent) del coblisme a casa
nostra. El que està passant amb algunes
cobles del país, el camí que estan obrint,
és bo per a totes les cobles, per a tots els
músics. Posa les cobles en un univers de
normalitat que molts havíem reclamat de
feia temps".
El disc es podrà comprar amb tots els
diaris d'àmbit català aquest proper
diumenge, 2 de desembre. D'altres
artistes que intervenen al disc són la
cantautora Lídia Pujol, el grup Txarango,
l'Orfeó Català, el duo Els Catarres i molt
especialment, nens de diferents escoles
de Catalunya que representen el Projecte
del Centre d'Aprenentatge Pau Casals del
Vendrell.
La Marató d'enguany, que se celebrarà
el 16 de desembre, es dedica a recaptar
fons per seguir investigant contra el
càncer. Cada any s’edita un disc que
recull tot tipus de cançons conegudes,
cantades
en
català
per
artistes
reconeguts, amb la intenció de recaptar
fons per a la temàtica solidària de cada
edició.
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'La Marinada és teva!': nou
format de concerts de la
cobla Marinada
La cobla Marinada presenta aquest
proper diumenge, 2 de desembre, a
l'Església de Cubelles, un nou tipus de
concert amb la intenció de dinamitzar
aquests tipus d'esdeveniments. Per ferho, volen que el propi públic pugui incidir
directament sobre el desenvolupament
del concert.
El títol d'aquesta nova activitat de la
Marinada és 'La Marinada és teva!' i la
defineixen com "una adaptació de
l'activitat educativa 'swing.cat' i és
complementada
amb
interessants
presentacions".
Així, l'actuació oferirà una evolució
musical de la sardana, des de la
primigènia cobla de tres quartans fins a la
formació que coneixem avui en dia i les
seves interaccions amb d'altres formats i
instruments. La gràcia però és que els
assistents podran votar, després de les
explicacions de la cobla, les peces que
volen seguir escoltant. D'aquesta manera
cada concert d'aquestes característiques
de la Marinada serà similar, però mai
igual, ja que en funció de les decisions
del públic durant la seva interpretació, el
programa final serà un o un altre.
A més a més, també preveuen incloure
la possibilitat que fins i tot algun dels
espectadors pugui assumir el rol de
director en alguna de les peces.
D'aquesta
manera
l'emoció
i
la
interactivitat està assegurada i potser
permetrà arribar a nous formats de públic
per difondre la sonoritat de la cobla.

La Principal de Terrassa
recapta fons per internet
pel disc dels 90 anys
La cobla Principal de Terrassa celebra
aquest proper 2013 els seus 90 anys i per
celebrar-ho pensen enregistrar un disc.
Per tal de poder assumir el cost d’una
part del disc han iniciat un projecte de
‘crowdfunding’ o micromecenatge a
www.verkami.com, on qualsevol persona
podrà fer-hi aportacions.
D’aquesta manera, qualsevol persona
podrà fer donacions per valor de 10 €, 15
€, 50 € ó 100 € “a canvi de diferents
recompenses, com un exemplar del disc,
assistir a un assaig o triar una sardana
per a una audició”, segons indiquen des
de la cobla. Aquestes aportacions
econòmiques es poden fer durant tot
aquest mes de desembre. La gravació
està prevista pel proper mes de febrer i la
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intenció és presentar-lo a mitjans del
2013, a Terrassa.
L’enregistrament
preveu
sardanes
força desconegudes lligades a Terrassa,
la unitat conceptual del disc. Així, s’hi
podrà escoltar ‘Amor perdut’ de Josep
Saderra, interpretada a la primera audició
de la cobla l'any 1923 i ‘Tonada’ de Víctor
Boix, un component de la cobla. També
hi haurà composicions de Ricard
Viladesau, Manel Saderra i Puigferrer,
Ramon Serrat i Francesc Mas Ros, així
com obres dedicades a la població
vallesana d’autors contemporanis com
Jordi Molina, René Picamal, Sergi Cuenca
i Robert Agustina
Podeu trobar tota la informació sobre
la cobla, el projecte i com fer aportacions
a la web www.principaldeterrassa.cat.
El
procés
de
recaptar
petites
quantitats de diners via internet fins a
assolir
xifres
elevades
es
diu
‘crowdfunding’ o micromecenatge i al
món de la sardana el va aplicar per
primera vegada la cobla Sabadell aquest
passat estiu.

Presentació del primer
disc del grup GASP
Aquest proper 23 de desembre, a les
19:00 h., al Concert de Nadal que
organitzen 'Amics dels Concerts' de
l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona
es presentarà el primer disc del col·lectiu
musical GASP. La gravació conté 3 peces
noves, estrenades aquest any: 'Camins
entrellaçats', d'en Dani Gasulla; 'Amics
del pla de la seu', d'en Jordi Paulí i 'Laia',
d'en Carles Santiago.
El disc conté es titula 'Connectats' i
conté 16 sardanes. Així, n'hi 4 de cada
autor, ja que el grup el formen en Daniel
Gasulla, en Lluís Alcalà, en Carles
Santiago i en Jordi Paulí, com va avançar
l'Infosardana el passat mes de febrer.
Les inicials del cognom de tots ells
genera aquest nom de GASP. Aquest
acrònim és eufònic però també una
aclucada d'ull al WASP original, que
definia els americans White, Anglo-Saxon
and Protestant (Blanc, Anglo-Saxó i
Protestant). El GASP però, no té
connotacions, sinó que, com ha fet la
publicitat amb els JASP (Jóvenes Aunque
Sobradamente Preparados), vol establir
un senyal identificatiu.
La gravació es va produir a l’Espai
Montserrat Camps de Sabadell amb la
Cobla Bohèmia, formada músics que
voluntàriament s'han ofert al projecte.
Així, s'hi poden trobar al flabiol i al
tamborí en Jordi Figaró i en Bernat
Castillejo; als tibles n'Oriol Oller,
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n'Armand Franco i en Carles Santiago; a
les tenores en Jordi Paulí, en Lluís Alcalà;
a les trompetes en Roger Santiago i
n'Emilio Serrano; al trombó en Dani
Gasulla; als fiscorns en Joan Pérez, en
Joan Granados i en Dani Navarro i al
contrabaix en Marc Santiago. La direcció
ha estat la d'en Francesc Gregor i en
Jesús Ventura. El tècnic de so va ser
n'Enric Giné i la producció ha anat a
càrrec del propi GASP.
Si el projecte reïx tenen la intenció de
tirar-lo endavant biennalment.
El concert de presentació constarà de
3 parts diferenciades. A la primera s'hi
podran escoltar fins a 6 sardanes, a la
segona part actuarà el Grup Sant Jordi,
amb en Lluís Subirana recitant poemes i a
la tercera part s'escoltaran 3 sardanes
més i una nadala. La cobla serà la
mateixa Cobla Bohèmia el Grup Sant Jordi
està integrat per en Carles Santiago a
l'acordió i la veu i en Lluís Alcalà a la
tenora i el flabiol.

Concert de la Cobla
Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya a Girona per
presentar el seu nou disc
La Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya ofereix aquest proper 30 de
novembre a les 21:00 h. a l'Auditori de
Girona un concert titulat 'Llegendes del
cinema'. Servirà com a presentació del
seu no disc i comptarà amb la participació
de la famosa cantant Nina, el també
conegut cantant Cris Juanico i el
saxofonista Pep Poblet. La direcció anirà
a càrrec d'en Francesc Cassú.
Totes les entrades ja estan venudes, el
que demostra l'interès que ha generat el
concert. Aquesta és una molt bona
notícia, ja que vol dir que permetrà fer
arribar el so de la cobla no només als
seguidors de la nostra música, sinó
també a d'altres públics potser menys
habituals. Com indica el títol del concert,
serà un viatge musical per la història del
cinema.
Podeu obtenir més informació de la
Simfònica de Cobla i Corda i del concert
al web www.simfonicadecoblaicorda.org.
El concert és possible gràcies a
Metalquimia,
l'Auditori-Palau
de
Congressos de Girona, l'Orquestra de
Cadaqués i compta amb el suport de la
Fundació Príncep de Girona i La
Vanguardia.
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El Palau de la Música
Catalana oferirà el
projecte educatiu 'Cobla
2.0'
El Palau de la Música Catalana ha
presentat aquest passat novembre el seu
projecte educatiu de concerts i tallers per
a la propera temporada i hi sobresurt
l'anomenat 'Cobla 2.0', amb la Sant JordiCiutat de Barcelona. L'edició serà el 3 de
febrer, a les 12:00 h., a la Sala de
Concerts, a un preu d'11 €.
'Cobla 2.0' serà un espectacle on els
músics també faran d'actors sota la
supervisió del dramaturg Jordi Oriol.
També comptarà amb la presència de
l'actor Carles Lobo. L'objectiu és "trencar
els estereotips d'aquest repertori", segons
Gemma Canadell, directora del projecte.
Així, es farà una fusió de la cobla amb la
música contemporània, el hip hop i el
funky. Així, segons el propi Palau,
"músics i públic esdevindrem còmplices
d’una nova manera d’entendre i viure la
música per a cobla".
La possibilitat que la cobla pugui
arribar de manera directa a un públic
familiar, que inclou, evidentment, nens
de totes les edats, permetrà normalitzar
la capacitat musical de la cobla, el que és
una molt bona notícia pel col·lectiu
sardanista. De fet, des de la Sant JordiCiutat de Barcelona s'indica que "és molt
positiu que en els temps actuals s'aposti
per aixecar noves produccions. A més a
més, és un repte atès que hi ha també el
vessant actoral i memorístic".
Tot el projecte educatiu del Palau
contempla fins a 102 concerts i 104 i serà
autofinançat, ja el pressupost és de
492.000 euros, dels quals 350.000 euros
es recuperaran per taquillatge i la resta,
142.000 euros, a través del patrocini.

Ros Marbà, nomenat
Director d'Honor de la
Cobla Simfònica Catalana
El director d'orquestra Antoni RosMarbà ha estat nomenat Director d’Honor
de la Cobla Simfònica Catalana, segons
ha informat l'entitat Sabadell, més
Música.
Una comissió formada per el president
de l’entitat, Josep Vinaròs; el director
titular de la cobla, Marcel Sabaté; el
músic Bernat Castillejo i la membre de la
Junta Directiva Maria Antònia Ibáñez ha
exposat la seva sol·licitud al mestre. En
Ros-Marbà, qui fou qui ha presentat la
formació a la Sala Oval del Palau de
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Montjuïc aquest 2012 ha acceptat la
proposta.
N'Antoni Ros-Marbà és un dels
directors d'orquestra més importants de
Catalunya. La seva carrera internacional,
com a deixeble de grans figures com
Herbert von Karajan, i al capdavant de
formacions mítiques com l'Orquestra
Filharmònica de Berlín, així ho testimonia.
Però també ha creat peces per a cobla,
com sardanes, suites i obres lliures.
Actualment és Director Titular de la Real
Filarmonía de Galicia i Director Titular de
la Càtedra d'Orquestra de Freixenet de la
Escuela Superior de Música Fundación
Reina Sofía de Madrid.

Dos nous discs de la cobla
Ciutat de Girona
La cobla Ciutat de Girona té 2 novetats
discogràfiques preparades. La primera
serà un disc amb sardanes del compositor
Jaume Cristau i la segona un altre
enregistrament monogràfic d'en Joan Coll
i Ferrando.
Així, la gravació d'en Jaume Cristau es
publicarà entre aquest proper mes de
desembre i gener 2013, i és un recull de
14 sardanes dedicades a diverses
persones i entitats. L'origen del disc és
per la intenció de poder enregistrar la
sardana que va dedicar per la mort d'un
dels responsables del estudis on
acostuma a gravar. En conèixer-se
aquesta voluntat les persones i entitats
que tenen sardanes dedicades van pregar
que també es pogués gravar la seva
composició i va ser així com es va acabar
conformant el disc.
L'enregistrament, a càrrec de la Ciutat
de Girona, es titularà 'Des de l'Empordà' i
contempla sardanes com 'Clam per
Vilatenim', 'Tramuntanada al castell de
Quermançó', 'Joan, a reveure' (dedicada
al responsable dels estudis), 'Anna, el
delit d'en Martí' o 'En són roques i blaus',
entre d'altres.
El disc el produirà Picap i cada sardana
estarà
contextualitzada
amb
una
explicació.
L'altra disc de la Ciutat de Girona serà
el segon volum dedica a en Josep Coll
Ferrando. "Aquest mes de novembre s'ha
realitzat l'enregistrament -expliquen des
de la cobla- dedicat a les seves últimes
composicions". Es preveu que aquest nou
disc es pugui presentar durant el primer
trimestre del 2013 a la població de Foixà,
la seva vila natal.
Si al primer disc dedicat a en Joaquim
Coll s'hi trobaven sardanes creades entre
l’any 1997 i el 2005, ara aquest
contemplarà peces d'entre el 2006 i el

Pàgina 6

infosardana

l'agenda

2012,
com
'El
monestir d’Amer',
guanyadora del Concurs de composició de
la Vila d’Amer 2006; 'Al mestre
Puigferrer', Premi sardana de l’Any 2008;
'L’encís del Ripollès', Premi sardana de
l’any 2010; 'La font picant', guanyadora
del Concurs de composició Vila d’Amer
2012; 'Sa Pauma' o 'Les muralles de
Girona', entre d'altres.
Aquest disc es podrà comprar a les
ballades i aplecs i concerts on actuï la
cobla. Es preveu que tingui un preu
aproximat de 15 € i la producció va a
càrrec de la cobla.
La intenció de la Ciutat de Girona és
seguir amb aquests projectes de
gravacions musicals per difondre la
sardana i l'obra d'autors sardanistes.

Presentades les bases del
29è Premi Musical de
Sardanes de les viles de
Banyoles i Ceret Manel
Saderra i Puigferrer
Aquest passat 24 de novembre els
Ajuntaments de Banyoles i Ceret i els
Foments de la Sardana de cadascuna de
les dues ciutats han presentat les bases
de 29è Premi Musical de Composició
Sardanista Manel Saderra Puigferrer. La
dat límit de presentació d'originals és el
proper 31 d'agost.
Hi
poden
participar
tots
els
compositors que vulguin amb una única
sardana, que ha d'ésser inèdita. No
s'acceptaran
composicions
d'autors
difunts, ja siguin originals o "arranjament
per un autor contemporani", segons
expliquen les bases.
Les sardanes s'han de presentar
instrumentades per a cobla d’onze
instruments amb una reducció per a

piano al peu de la partitura. També s’hi
adjuntarà, a part, un joc de particel·les.
Caldrà fer constar el títol de la sardana i
un lema, però no el nom de l'autor. Per
garantir l'anonimat, en cas de què hi hagi
senyals o indicacions a les partitures que
pugui
permetre
identificar
l'autor
provocarà que quedi fora de concurs.
Amb un sobre a part tancat hi haurà una
targeta amb el títol, el nom de l’autor, la
seva adreça i un número de telèfon de
contacte.
Cal presentar les obres al Foment de
la Sardana de Ceret, B.P. 115 - 66401
CERET Cedex (França) tot fent constar al
sobre "29è Premi Musical de Composició
Sardanista Banyoles-Ceret". Una vegada
presentat, no es permetrà la retirada de
cap original i les obres no premiades
hauran d’ésser recollides en el termini de
dos mesos després de la proclamació dels
premis. Aquelles que no siguin retirades
"quedaran propietat del Foment de
Ceret". A més a més, els originals de les
5 sardanes premiades quedaran en
propietat del Foment de Ceret, que "es
reserva el dret d’executar-les, imprimirles o gravar-les en CD. Malgrat això els
drets d’autor continuaran pertanyent al
concursant".
El jurat, format per persones de
solvència del món de la música, triaran 5
finalistes, que s'estrenaran a un concert
el 24 de novembre de 2013 a les 17:00
h. a la Sala del Mas de Nogareda, de
Ceret. Després de la seva interpretació a
la primera part del concert, el jurat
deliberarà per "establir l’ordre en que
seran premiades les 5 sardanes". Així, el
1r classificat guanyarà 2.000 €; el 2n,
1.500 €; el 3r, 1.000 €; el 4t, 500 € i el
5è, 400 €.
També el públic assistent podrà
participar per lliurar un premi. Així,
facilitarà una classificació de les 5
sardanes que hauran pogut escoltar i la

peça que més vots, rebrà un premi
especial. El seu import és de 500 €.

Taula rodona sobre la
sardana i el jovent a
Mataró
L'Associació de Veïns i Veïnes de
Peramàs Esmandies ha organitzat, per
mitjà del seu grup de sardanes, una taula
rodona sobre sardanes. Serà el dijous, 13
de desembre a les 19:00 h. a Les
Esmandies, el Casal de Barri de la Ronda
d'O’Donnell, 94 de Mataró.
El títol de la taula rodona és 'La
joventut, futur de la sardana' i segons un
dels ponents que hi participarà, el
president de la Federació Sardanista de
Catalunya, Joaquim Rucabado, "parlarem
de l'estat actual del món de la sardana i
possibilitats de futur". La taula comptarà
igualment amb la participació del músic
Xavier Piñol, qui considera que "la manca
de jovent és un problema que fa 20 anys
que se'n parla i si fa tant ja no és un
problema, és una realitat". A més a més,
"la sardana és oci i tot tipus d'oci ha
tingut una davallada perquè hi ha moltes
maneres de passar-ho bé a dins de casa
mateix". I també apunta que la sardana
no morirà perquè hi falti gent,
especialment jove, "sinó diners". Amb
aquests plantejaments, doncs, oferirà la
seva visió a la taula rodona, que
completarà l'informador sardanista Joan
Vinyals. El moderador serà en Lluís
Juvinyà.
La intenció, segons indiquen des de
l'organització, és que durant aquest any
s'organitzin diverses xerrades sobre la
nostra dansa "per donar-la a conèixer".
Aquesta taula rodona, i les properes que
s'organitzin, estaran obertes a tothom.

l'agenda
Dissabte, 1 de Desembre
Ballades de sardanes
MANRESA. La Plana de l'Om
18:30
Genisenca
OGASSA
Festa Major de Santa Bàrbara
Hora no facilitada
Cobla no especificada

Circular 1239

TONA
19:00
Costa Brava

Concerts
BALAGUER. Teatre Municipal
18a Nit de la Sardana
20:30
Cobla Catalana dels Sons
Essencials i Esbart Joaquim
Ruyra de Blanes

A les 18:00 h., projecció del
documental 'La Sardana, dansa
nacional de Catalunya?' i taula
rodona. A les 19:30 h.
lliurament dels trofeus.
Després del sopar, lliurament
dels Premis Rotllana 2012 al
Pavelló Molí de l'Esquerra

Desembre del 2012

BARCELONA, Eixample.
L'Auditori. Sala 2 Oriol Martorell
(Carrer de Lepant, 150)
Concert 'Tot esperant Nadal'
19:00
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
i Orquestra de Berga
Preu: 12 € (socis 6 €). Venda
d'entrades: 93 354 73 06 i 667
436 806
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PERPINYÀ
16:00
Mil·lenària

l'agenda

Altres actes
BALAGUER. Ajuntament
18a Nit de la Sardana
18:00
Cobla no especificada

Projecció del documental 'La
Sardana, dansa nacional de
Catalunya?' i taula rodona. A
les 19:30 h. lliurament dels
trofeus; a les 20:30 h., concert
al Teatre Municipal. Després
del sopar, lliurament dels

Premis Rotllana 2012 al Pavelló
Molí de l'Esquerra

Commemoració del centenari
del naixement del mestre
Bartomeu Valmajó i del
cinquanta aniversari del
traspàs del mestre Vicenç Bou

A les 12:00 h. Ofici solemne a
l'església de Sant Andreu i
després 3 sardanes

Diumenge, 2 de Desembre
Aplecs
MANLLEU. Pavelló Municipal
13è Aplec de Tardor
16:30
Mediterrània i Sabadell

Ballades de sardanes
BAGES DE ROSSELLÓ. Plaça de
l'Església
3 sardanes. A les 16:00 h. al
Pavelló d'Esports, 8 sardanes
11:30
Els Casenoves
BAGES DE ROSSELLÓ. Pavelló
d'Esports
8 sardanes. A les 11:30 h., a la
Plaça de l'Església, 3 sardanes
16:00
Els Casenoves
BARCELONA, Eixample. Parc de
l'Escorxador
12:00
Maricel
BARCELONA, Sarrià-Sant Gervasi.
Plaça de Sarrià
12:00
Baix Llobregat
BESALÚ. Plaça de la Llibertat
Fira de la ratafia
17:00
La Principal de Porqueres
BORRASSÀ. Sala
Al matí sardanes i a la tarda
concert i ball
Matí
Maravella

CALDES DE MONTBUI. Plaça de
l'Onze de setembre
Ballada de la Fira de Nadal
12:00
La Nova Vallès
CALELLA. Sala de la Cooperativa
l'Amistat (Carrer de l'Església,
203)
12:00
Ciutat de Girona
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
Pavelló Municipal 'can Xarau'
Festa de la Sardana i Diada del
soci
17:00
Jovenívola de Sabadell
CUBELLES. Plaça de la Vila
9è aniversari de l'Entitat
12:00
Marinada
A les 18:00 h., concert a
l'Església de Santa Maria
EL MASNOU. Plaça d'Ocata
Doble ballada
11:00
Jovenívola de Sabadell i Lluïsos
de Taradell
Si fa mal temps: Se suspendria
EL VOLÓ. Complexe des Echards
15:30
Mil·lenària
GIRONA. Pavelló de Palau Sacosta
5a Festa de Tardor
17:00
La Flama de Farners i Baix
Empordà

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Plaça de l'Ajuntament
Aniversari de l'Ateneu de
Cultura Popular
12:00
Premià
Activitat traslladada del 25 de
novembre
OGASSA
Festa Major de Santa Bàrbara
Hora no facilitada
Cobla no especificada
PALAMÓS. Passeig del Mar
14a Trobada de Plaques de
Cava.
12:00
Baix Empordà
PERPINYÀ
Sant Eloi
Matí
Tres Vents
Missa, desfilada i sardanes
SABADELL. Plaça del Gas
Hora no facilitada
Sabadell
SANT ANDREU DEL TERRI. Era
d'en Solà
Festa Major
12:00
La Principal de Porqueres

SANTA SUSANNA. Pavelló
Municipal d'Esports (Parc del
Colomer)
18:30
Ciutat de Girona
VILADECANS. Rambla de Modolell
12:00
Baix Llobregat

Concerts
CUBELLES. Església de Santa
Maria
9è aniversari de l'Entitat
18:00
Marinada
A les 12:00 h., ballada a la Pl.
de la Vila
LA BISBAL D'EMPORDÀ. Teatre El
Mundial (Carrer de l'Estació, 210)
Premis Conrad Saló
19:00
La Principal de la Bisbal i Bisbal
Jove
OLESA DE MONTSERRAT. El Casal
(Carrer del Metge Carreres, 69)
Estrena de la sardana 'La
premsa nova', amb música i
lletra d'en Miquel Guillamon
pels 100 anys del molí d'oli i de
'Quan les nenes es fan grans'
d'en Joan-Josep Blay pels 20
anys de la cobla Vila d'Olesa.
Director: Francesc Llongueres
18:30
Vila d'Olesa

Dilluns, 3 de Desembre
Ballades de sardanes
OGASSA
Festa Major de Santa Bàrbara
Hora no facilitada
Cobla no especificada

Dimarts, 4 de Desembre
Ballades de sardanes
BARCELONA, Nou Barris. Parc de la Guineueta
12:00
Cobla no especificada
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OGASSA
Festa Major de Santa Bàrbara
Hora no facilitada
Cobla no especificada
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Dijous, 6 de Desembre
Ballades de sardanes
BARCELONA, Sant Andreu. Plaça
de Can Fabra
Festa Major
12:00
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

LA POBLA DE LILLET. Residència
de la Gent Gran
Jornada de portes obertes de la
Residència de la Gent Gran.
Esmorzar amb productes del
porc
11:00
Mitjans mecànics

SALT. Pista Poliesportiva
Diada del Soci
16:30
La Principal de Porqueres i Baix
Empordà
Ballada doble

Concerts

Activitat traslladada del 2 de
desembre

SANT DALMAI. Pavelló
Sardanes, concert i ball
Tarda
La Selvatana

CALELLA. Sala de la Cooperativa
l'Amistat (Carrer de l'Església,
203)
19:00
Ciutat de Girona

Dissabte, 8 de Desembre
Ballades de sardanes
AIGUAFREDA
Matí
Costa Brava
ARTÉS. Pavelló Poliesportiu
29è Sarau Artesenc
16:00
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona,
La Principal de la Bisbal i
Maravella
Doble ballada, concert i ball. A
les 11:30 h., concurs de colles

MALGRAT DE MAR. Pavelló
Poliesportiu
Doble ballada. Concurs de
colles improvisades
16:00
La Principal del Llobregat i
Jovenívola de Sabadell
MOLLERUSSA. Antiga pista del
Teatre l'Amistat (Carrer de
Ferrer i Busquets, 92)
12:30
Mitjans mecànics
Si fa mal temps: Teatre
l'Amistat (Carrer de Ferrer i
Busquets, 92)

REUS. Plaça del Baluard
Diada del Soci
12:00
Reus Jove
SABADELL. Via Massagué
Festa de la Puríssima
13:00
Sabadell

Concursos
ARTÉS. Pavelló Poliesportiu
29è Sarau Artesenc
11:30
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Ales 16:00 h., doble ballada,
concert i ball

Diumenge, 9 de Desembre
Aplecs
SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Ermita de Santa Llúcia del
Puigmal
Aplec de Santa Llúcia del
Puigmal
Matí
Osona

Ballades de sardanes
BARCELONA, Nou Barris. Parc de
la Guineueta
11:30
Marinada
LA BISBAL D'EMPORDÀ. Ermita de
Santa Llúcia
Ballada i esmorzar popular
12:00
Cobla no especificada
MILLARS. Gimnàs
15:00
Tres Vents

OLOT
12:00
Ciutat de Girona
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
Masia can Malla (Carrer de Dalt,
cantonada Carrer d’Enric Borràs)
12:00
Vila d'Olesa
PORTVENDRES. Gimnàs Municipal
Festa Vigatana
15:30
La Principal del Rosselló

SANT QUIRZE DE BESORA. Pavelló
Trobada sardanista de tardor
16:30
Ciutat de Girona i Jovenívola
de Sabadell
Doble ballada. A la mitja part,
coca, cava i fuet
SANTA SUSANNA. Pavelló
Municipal d'Esports (Parc del
Colomer)
18:30
Cobla-Banda del Col·legi
Sta.Maria

SABADELL. Plaça del Doctor
Robert
12:00
Jovenívola de Sabadell

VIDRERES. Gimnàs de l'IES
Vidreres
Festa de Santa Llúcia
18:00
Baix Empordà

SANT CUGAT DEL VALLÈS. Plaça
d'Octavià
12:00
Mediterrània

Concerts

Direcció: Jordi Molina
VILANOVA I LA GELTRÚ. Auditori
Eduard Toldrà (Carrer d'Olesa de
Bonesvalls, 8)
Concert Eduard Toldrà
19:00
Marinada

Concursos
BARCELONA, Sant Andreu. SCiE
La Lira (Carrer de Coroleu, 15)
Concurs presencial final del 1r
Campionat virtual de sardanes
revesses
11:30
Mitjans mecànics
Entrada al recinte pel Carrer
de l'Abat Odó

LA LLAGOSTA. Centre Cultural
(Plaça de l'alcalde Sisó Pons, 1)
7è Concert per a cobla
18:30
La Flama de Farners

Dimarts, 11 de Desembre
Altres actes
BARCELONA, Ciutat Vella. Cines Maldà (Carrer del Pi, 5)
Projecció de la pel·lícula de Roger Mas
Nit
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Circular 1239
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Dijous, 13 de Desembre
Ballades de sardanes

Altres actes

L'ESTARTIT
13:00
Costa Brava

MATARÓ. Casal de Barri Les Esmandies (Ronda
d'O’Donnell, 94)
Taula rodona 'La joventut, futur de la
sardana' amb Joaquim Rucabado, Xavi
Piñol, Joan Vinyals i com a moderador, Lluís
Juvinyà
19:00
Cobla no especificada

PALAFRUGELL. Far de Sant Sebastià
Santa Llúcia
12:00
Cobla no especificada

Divendres, 14 de Desembre
RIPOLL
14è Concert Nadalenc de sardanes i música per a cobla
Hora no facilitada
Cobla no especificada

Concerts
REUS. Teatre Fortuny (Plaça de Prim, 4)
Concert amb Roger Mas
Nit
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Dissabte, 15 de Desembre
Ballades de sardanes
ANDORRA LA VELLA. Centre
Esportiu Els Serradells
Ballada Nadalenca
22:00
Bellpuig Cobla
GAVÀ. Parc de la Torre del Lluc
Festa Major d'hivern
12:00
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

LA BISBAL D'EMPORDÀ. Plaça del
Castell
12:00
Cobla no especificada
LLEIDA. Plaça de Ricard Vinyes
18:30
Jovenívola de Sabadell

SANT JOAN DE VILATORRADA.
Sala Gallifa
Sopar, ball i sardanes
18:00
Cobla no especificada
TERRASSA. Raval de Montserrat
19:00
Ciutat de Terrassa

Concerts
BARCELONA, Sant Martí. Sala
Calassanç, al Casal Calassanç
(Sant Quintí, 19)
Concert de Nadal
Hora no facilitada
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

MANRESA. La Plana de l'Om
18:30
Ciutat de Manresa i Vila d'Olesa

Diumenge, 16 de Desembre
Aplecs
RUBÍ. Plaça de Catalunya
14è Aplec Sardanista de Rubí
(2a part)
11:30
Jovenívola de Sabadell i La
Principal del Llobregat
Activitat traspassada del passat
29 de setembre per la pluja

Ballades de sardanes
BADALONA. La Rambla
Matí
Lluïsos de Taradell
BARBERÀ DEL VALLÈS. IES La
Romànica (Ronda de Santa Maria,
310)
Festa nadalenca
17:00
Ciutat de Terrassa i Lluïsos de
Taradell
Doble ballada
CARDEDEU. Plaça d'Anselm Clavé
Fira de Nadal
12:00
Genisenca

Circular 1239

CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Plaça
de l'Església
Ballada de la Marató de TV3
12:00
Maricel
EL PRAT DE LLOBREGAT. Plaça
de Cal Gana
39a Fira Avícola Raça Prat
12:00
Baix Llobregat
LA BISBAL D'EMPORDÀ. Plaça del
Castell
12:00
Bisbal Jove
MATARÓ. Plaça de Santa Anna
12:00
Ciutat de Girona
PALOL DE REVARDIT. Plaça Major
Festa de Santa Llúcia
11:00
La Principal de Porqueres
A les 11:00 h. a l'Església de
Sant Miquel Ofici Solemne o tot
seguit 3 sardanes

PERPINYÀ. Plaça de la República
11:00
Mil·lenària
PONTELLÀ. Foyer Rural
Ballada de cap d'any
15:00
Mil·lenària
PREMIÀ DE MAR. Plaça de la Vila
12:00
Ciutat de Terrassa
SANT JUST DESVERN. Parador
12:00
Mitjans mecànics
SANTA SUSANNA. Pavelló
Municipal d'Esports (Parc del
Colomer)
18:30
La Principal de Banyoles
SILS. Pavelló Municipal
27è Memorial Mas Ros
17:00
Tres Vents
Doble ballada

Desembre del 2012

TORRENT. Ermita de Sant Llop
Ofici solemne i 3 sardanes
11:00
Baix Empordà
VILADECANS. Plaça del Call
Fira del Gall
12:00
Baix Llobregat

Concerts
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Sala
Joan Brillas de l'Avenç
18:00
Ciutat de Girona
SABADELL. Teatre Principal
(Carrer de Sant Pau, 6)
Concert de Sant Esteve
18:00
Jovenívola de Sabadell i Esbart
Sabadell Dansaire
Presentador: Jordi Saura
SANT JULIÀ DE VILATORTA.
Teatre
18:00
La Flama de Farners
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Divendres, 21 de Desembre
Temporada de cobla a l'Auditori 2012-2013. Preu: 15 €

Concerts
BARCELONA, Eixample. L'Auditori. Sala 2 Oriol Martorell (Carrer de
Lepant, 150)
Bou revisited: la música de Vicenç Bou
21:30
Marinada i Luís Chacón, percussions ètniques i Esteve Molero, director

LA CANONJA. Església
Concert de nadales amb Carme Canela
Nit
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Dissabte, 22 de Desembre
LES BORGES BLANQUES. Pavelló
A la tarda, sardanes i a la nit, concert i ball
Tarda
La Selvatana

Ballades de sardanes
GIRONA. Plaça de Sant Agustí
12:00
Bisbal Jove

SABADELL. Plaça de Sant Roc
19:00
Contemporània

Diumenge, 23 de Desembre
Aplecs

Ballades de sardanes

Concerts

BARCELONA, Ciutat Vella. Parc
de la Ciutadella
16è Aplec Nadalenc
10:30
La Principal del Llobregat,
Marinada i Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona
Torrons i vi dolç per a tothom.
Esdeveniment dedicat al 90è
aniversari de l'Agrupació
Cultural Folklòrica Barcelona
Si fa mal temps: Se suspendria

BEGUES. Passeig de l'Església
Ballada de Nadal
11:30
Contemporània
Ballada amb torrons

BARCELONA, Eixample.
Conservatori Municipal de Música
(Carrer del Bruc, 110-112)
Acte del 90è aniversari de
l'Agrupació Cultural Folklòrica
Barcelona. Presentació del disc
GASP. Entrada lliure pels
estudiants del Conservatori i
els socis d’Amics dels Concerts.
Entrada de públic general: 10 €
19:00
Bohèmia i Grup Sant Jordi

SILS. Pavelló Municipal
Doble ballada de Nadal
16:30
La Flama de Farners i Ciutat de
Girona

CALELLA. Sala Mozart (Carrer de
l'Església, 91)
Tradicional concert de Nadal
12:15
Els Montgrins

Dimarts, 25 de Desembre
Ballades de sardanes

Concerts

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Plaça de
l'Ajuntament
Ballada de Nadal
12:00
Baix Llobregat

SITGES
20:30
Maricel

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Teatre Casino
Tarda
La Principal de la Bisbal

Dimecres, 26 de Desembre
Ballades de sardanes
ESPARREGUERA. Plaça del Centre
12:00
Vila d'Olesa
L'ESCALA. Plaça de la Sardana (al
costat de la platja)
Diada de Sant Esteve
12:00
Cobla no especificada
PIERA. Plaça de l'Església
A les 19:00 h., concert a
l'Església
12:30
Ciutat de Girona

Circular 1239

SANT ESTEVE SESROVIRES
12:00
La Flama de Farners
SANT FELIU DE GUÍXOLS. Passeig
del Mar
Ballada de Sant Esteve
12:00
Baix Empordà
SANT JOAN DESPÍ. Plaça de
l'Ermita
12:00
La Principal del Llobregat

VILALLONGA DELS MONTS. Plaça
de la República
3 sardanes. A les 15:30 h. a la
Sala de Festes, ballada
completa
11:00
Els Casenoves

Concerts

VILALLONGA DELS MONTS. Sala
de Festes
Ballada completa. A les 11:00
h., a la Plaça de la República, 3
sardanes
15:30
Els Casenoves

PIERA. Església
A les 12:30 h., ballada a la
Plaça de l'Església
19:00
Ciutat de Girona

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
18:30
Jovenívola de Sabadell

Desembre del 2012

OLOT. Casal Marià (Carrer de
Francesc Xavier de Bolós, 3)
Concert de Sant Esteve
18:00
La Principal d'Olot

RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Església
Sant Esteve
Matí
La Principal de la Bisbal
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els cursets

Divendres, 28 de Desembre
Concerts
LA CANONJA. Església
Concert de nadales amb Carme Canela
Tarda
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Diumenge, 30 de Desembre
BARCELONA, Sants-Montjuïc. Parc de l'Escorxador
Ballada de Reis
12:00
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Amb la presència del Patge Reial

Ballades de sardanes
BARCELONA, Nou Barris. Parc de la Guineueta
11:30
Mediterrània

Dilluns, 31 de Desembre
Ballades de sardanes
SANTA COLOMA DE GRAMENET. Plaça de la Vila
12:00
Contemporània

els cursets
Andorra
ANDORRA LA VELLA. Ed. Augusta B entresòl
1a (Carrer d'Anna Maria Pla, 32)
Dv, 22:00 (des del 5-oct-12)
Informació i inscripcions:
sardana@andorra.ad 399 947 (Àngels) / 330
252 (Jordi). Preu: Socis, gratuït. No socis, 25
€.

Anoia
ELS HOSTALETS DE PIEROLA. Sala del Teatre
Casal Català (Carrer d'Isidre Vallès, 30)
Dv, 19:30 a 21:00 (1-mar-13 a 24-mai-13)
Preu: Gratuït.
IGUALADA. Espai Cívic Centre (Carrer de la
Trinitat, 12)
Dt, 17:30 a 18:30 (18-set-12 a 18-jun-13)
Informació i inscripcions: Agrupació
Sardanista d’Igualada
(agrupaciosardanistaigualada@hotmail.com).
Preu: Gratuït.

Baix Camp
CAMBRILS. Carrer de Santa Joaquima
Vedruna, 7
Dj, 18:00 a 20:00 (1-abr-12 a 31-oct-12)
Informació i inscripcions: 629342951 o al
mateix local. Preu: Gratuït.
CAMBRILS. Carrer de Santa Joaquima
Vedruna, 7
Dj, 18:00 a 20:00 (1-abr-13 a 31-oct-13)
Informació i inscripcions: 629342951 o al
mateix local. Preu: Gratuït.

Circular 1239

CAMBRILS. Carrer de Santa Joaquima
Vedruna, 7
Dj, 18:00 a 20:00 (1-nov-12 a 31-mar-13)
Informació i inscripcions: 629342951 o al
mateix local. Preu: Gratuït.

OLESA DE MONTSERRAT. UEC (Carrer de la
Vall d’Aran, 2)
Dl, 20:30 a 21:30 (17-set-12 a 17-des-12)
Adreçat a: Joves i adults. Informació i
inscripcions: Al mateix indret. Preu: 12 €.

REUS. Centre Cívic del Barri de Sant Joan
(Carrer del Francolí s/n)
Dt, 18:30 a 20:30 (16-oct-12 a 18-des-12)
Adreçat a: Nens a partir de 10 anys i adults.
Nivell/Temari: Iniciació, perfeccionament,
comptar i repartir. Informació i inscripcions:
977 333 528 - 977 314 555. Preu: Gratuït.

OLESA DE MONTSERRAT. UEC (Carrer de la
Vall d’Aran, 2)
Dj, 17:30 a 18:30 (10-gen-13 a 9-mai-13)
Adreçat a: Nens de 7 a 14 anys. Informació i
inscripcions: Al mateix indret. Preu: 12 €.

Baix Llobregat
EL PRAT DE LLOBREGAT. Centre Cívic Jardins
La Pau (Plaça dels Jardins de la Pau, s/n)
Ds, 18:00 a 20:00 (6-oct-12 a 25-mai-13)
Adreçat a: A tothom. Nivell/Temari: Curs
per aprendre els primers passos ,
perfeccionar-los, comptar i repartir.
Informació i inscripcions:
correu@amicsdelasardana.com. Preu:
Gratuït.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Centre Cultural
L’Avenç (Carrer d'Àngel Guimerà, 27-29)
Dt, 19:00 a 20:00 (16-oct-12 a 21-mai-13)
Preu: Gratuït.
OLESA DE MONTSERRAT. UEC (Carrer de la
Vall d’Aran, 2)
Dl, 20:30 a 21:30 (14-gen-13 a 6-mai-13)
Adreçat a: Joves i adults. Informació i
inscripcions: Al mateix indret. Preu: 12 €.

Desembre del 2012

OLESA DE MONTSERRAT. UEC (Carrer de la
Vall d’Aran, 2)
Dj, 17:30 a 18:30 (13-set-12 a 20-des-12)
Adreçat a: Nens de 7 a 14 anys. Informació i
inscripcions: Al mateix indret. Preu: 12 €.
SANT ANDREU DE LA BARCA. Societat El
Casino (Carrer de Catalunya, 2)
Dl, 20:00 a 21:00 (1-oct-12 a 30-jun-13)
Informació i inscripcions: Societat El Casino.
Preu: Gratuït.
SANT VICENÇ DELS HORTS. CEIP Sant Jordi
(Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19)
Dc, 20:30 a 22:00 (12-set-12 a 26-jun-13)
Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions:
agrupacio.sardanista.svh@gmail.com. Preu:
10 al mes.
SANT VICENÇ DELS HORTS. CEIP Sant Jordi
(Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19)
Ds, 11:00 a 13:15 (8-set-12 a 29-jun-13)
Adreçat a: Nens. Informació i inscripcions:
agrupacio.sardanista.svh@gmail.com. Preu:
10 al mes.
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Barcelonès
BADALONA. Centre Cívic Morera (Avinguda de
Bach de Roda, 42-48)
Dt, 19:00 a 20:00 (4-set-12 a 18-jun-13)
BADALONA. Associació de Jubilats i
Pensionistes Casal Pep Ventura (Plaça de Pep
Ventura)
Dt, 19:00 a 20:30 (4-set-12 a 18-jun-13)
BADALONA. Cooperativa La Moral (Carrer de
Güell i Ferrer, 88)
Dc, 18:10 a 19:30 (12-set-12 a 19-jun-13)
Adreçat a: Nens.
BADALONA. Cooperativa La Moral (Carrer de
Güell i Ferrer, 88)
Dc, 19:30 a 20:30 (12-set-12 a 19-jun-13)
Adreçat a: Adults.
BADALONA. Centre Cívic de Llefià Torre Mena
(Carrer de Quevedo cantonada amb Carrer del
Marquès de Sant Mori)
Dv, 19:30 a 21:00 (14-set-12 a 21-jun-13)
BADALONA. Centre Cívic Dalt la Vila (Carrer
de Germà Bernabé, s/n)
Ds, 18:00 a 20:00 (6-oct-12 a 15-jun-13)
BARCELONA. CDB Bac Roda-PobleNou (Carrer
del Camí antic a València, 96)
Dl, 19:30 a 21:00 (1-oct-12 a 17-jun-13)
Informació i inscripcions: Al mateix Centre, o
a marosa03@hotmail.com. Preu: 10 € l'any.
BARCELONA. Lluïsos de Gràcia (Plaça del
Nord, 7-10)
Dl, 20:30 a 22:00 (des del 1-oct-12)
Informació i inscripcions:
anella@lluisosdegracia.cat.
BARCELONA. Centre Parroquial Sant Vicenç
de Sarrià (Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8)
Dl, 21:30 a 23:30 (15-oct-12 a 17-jun-13)
Adreçat a: Adults. Preu: 30 € per trimestre.
BARCELONA. Centre Cívic Sant Martí (Carrer
de la Selva de Mar, 215 5è pis)
Dt, 16:15 a 17:45 (2-oct-12 a 25-jun-13)
Informació i inscripcions: Al mateix Centre, o
a marosa03@hotmail.com. Preu: Gratuït.
BARCELONA. Centre Parroquial Sant Vicenç
de Sarrià (Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8)
Dt, 17:30 a 18:30 (16-oct-12 a 18-jun-13)
Adreçat a: Nens. Preu: 15 € per trimestre.
BARCELONA. Associació de Veïns La Palmera
(Carrer del Maresme, 244)
Dj, 20:00 a 21:00 (4-oct-12 a 27-jun-13)
Informació i inscripcions: A l'Associació o a
marosa03@hotmail.com. Preu: Gratuït.
BARCELONA. La Casa dels Entremesos (Plaça
de les Beates, 2)
Ds, 12:00 (29-set-12 a 22-jun-13)
Adreçat a: Gent de totes les edats
Interessada en aprendre a ballar sardanes.
Informació i inscripcions: 93 321 04 10 / 670
01 05 02 / vicicli2@yahoo.es. Altres dades
d'interès: El curset dura tot l'any.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Casal
Collblanc-Progrés (La Torrassa)
Informació i inscripcions: 93 332 45 31.

els cursets

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Ateneu
Cultural Catalònia
Informació i inscripcions: 93 440 49 37.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Parròquia de
Sant Isidre (Carrer de l'Aprestadora, 13)
Dl, 17:00 a 19:00
Informació i inscripcions: 93 331 24 03.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Casino del
Centre (Carrer d'Enric Prat de la Riba, 337339)
Dl, 19:00 a 20:00 (des del 7-gen-13)
Informació i inscripcions: 93 338 55 72. Preu:
Gratuït.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Centre Cultural
la Bòbila (Plaça de la Bòbila, 1)
Dl, 19:00 a 20:00
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Casal de Gent
Gran de L'Hospitalet Centre (Carrer de Josep
Prats, 62)
Dt, 18:00 a 19:00
Informació i inscripcions: 93 337 41 04.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Gran Via Sud
(Avinguda de la Gran Via, 37)
Dt, 18:00 a 19:00 (des del 8-gen-13)
Informació i inscripcions: 93 336 26 39.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Casal de la
Gent Gran de la Plaça de la Serp (Carrer de
Santiago de Compostel·la, 11-15)
Dj, 18:30 a 19:30 (4-oct-12 a 25-jul-13)
Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions:
93 338 52 99. Preu: Gratuït.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Aula de cultura
de Bellvitge
Dv, 18:30 a 20:00

Berguedà
BERGA
Dt, 20:00 a 21:00 (19-feb-13 a 26-abr-13)
Informació i inscripcions: Colla Cim d'Estela.
Preu: Gratuït.

Garraf
SITGES. Aula de can Coll del
CEIP Esteve Barrachina
Dv, 20:00 a 21:00 (5-oct-12 a 14-des-12)
Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions:
Al mateix indret durant l'horari del curset.
Preu: Gratuït.
SITGES. Aula de can Coll del
CEIP Esteve Barrachina
Ds, 11:00 a 13:00 (6-oct-12 a 15-des-12)
Adreçat a: Nens. Informació i inscripcions: Al
mateix indret durant l'horari del curset.
Preu: 20 € pel material.

Garrotxa
OLOT. Sala d'Assaig de l'Agrupació Sardanista
d'Olot (Carrer de Fontanella, 17 baixos)
Dl, 17:00 a 19:00 (15-oct-12 a 17-des-12)
Informació i inscripcions: Al mateix indret.
Preu: Gratuït.

SALT. Hotel d'Entitats (Carrer de Sant Dionís,
42)
Dv, 20:30 a 22:00 (19-oct-12 a 24-mai-13)
Informació i inscripcions:
saltsardanista@gmail.com. Preu: Gratuït.

Maresme
ARENYS DE MAR. Ateneu Arenyenc (Carrer
d'Anselm Clavé, 20-22)
Ds, 18:00 a 19:30 (20-oct-12 a 20-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 792 83 36 ó 686
03 15 49 (Agustí). Preu: 50 €. Altres dades
d'interès: El curset es fa cada dissabte a la
tarda no festiu.

Osona
TONA. Sala Mossèn Pere Davesa
Ds (29-set-12 a 2-feb-13)
Adreçat a: Nens i adults. Informació i
inscripcions: a.sardanistatona@gmail.com.
TONA. Sala de Mossèn Pere Devesa (Plaça de
l'Església)
Ds, 10:30 a 12:00 (29-set-12 a 2-feb-13)
Informació i inscripcions: Sala de Mossèn
Pere Devesa el primer dia del curset. Preu:
Gratuït.
TORELLÓ. Baixos de la rectoria (Plaça de
Fortià Sola, 1)
Ds, 11:00 a 13:00 (29-set-12 a 4-mai-13)
Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions:
649 99 67 45. Preu: 15 € (fer-se soci de
l'Agrupació Sardanista de Torelló).
TORELLÓ. Foyer del Teatre Cirvianum (Carrer
de Capdevila)
Ds, 12:00 a 13:00 (6-oct-12 a 3-nov-12)
Adreçat a: Nens. Informació i inscripcions:
649 99 67 45. Preu: 15 € (fer-se soci de
l'Agrupació Sardanista de Torelló).

Rosselló
VILANOVA DE RAÒ. Salle Paul Goubin (Rue du
General de Gaulle)
Dc, 19:00 a 21:00 (26-set-12 a 29-jun-13)
Informació i inscripcions: + 33 6 70 87 20 24.
Preu: 15 € l'any.

Segrià
ALGUAIRE
Dj, 21:30
Adreçat a: Adults.
ALGUAIRE
Dv
Adreçat a: Nens menors de 5 anys.
ALGUAIRE
Ds
Adreçat a: Nens majors de 5 anys.
LLEIDA. Centre Cívic de Balàfia
Dt, 20:00 a 22:00 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.
LLEIDA. Sala de Partida de Llívia
Dc, 18:45 a 19:45 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Casal de la
Gent Gran de la Torrassa
Informació i inscripcions: 93 440 30 67.
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LLEIDA. AA.VV. De Noguerola (Carrer de la
Democràcia, 19)
Dc, 19:00 a 20:00 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.
LLEIDA. Casal de Secà de Sant Pere
Dc, 20:00 a 21:00 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.
LLEIDA. Llar del Jubilat de La Bordeta
Dj, 19:00 a 20:00 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.
LLEIDA. Sala de Puigvert
Dv, 21:30 a 22:30 (2-oct-12 a 13-jun-13)
Adreçat a: Nens i adults.

Vallès Occidental
BADIA DEL VALLÈS. Centre Cívic (Plaça de les
Entitats, s/n)
Dt, 17:00 a 18:30 (4-set-12 a 11-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Esplai “La Caixa”
(Carrer de Sant Casimir, 26)
Dl, 16:30 a 17:45 (17-set-12 a 17-des-12)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Ateneu de Cultura
(Carrer de la Indústria, 38 – 40)
Dl, 17:30 a 19:00 (17-set-12 a 10-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Centre Cívic del
Turonet (Carrer de Lepant, 97)
Dc, 18:30 a 19:45 (19-set-12 a 19-des-12)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Centre Cívic Banús
(Plaça de Sant Medir, s/n)
Dc, 19:00 a 20:00 (13-mar-13 a 19-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Residència de
Canaletes (Avinguda de Lesseps,4)
Dj, 16:00 a 17:00 (4-oct-12 a 13-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Centre Cívic
Serraparera (Plaça Universal, 1)
Dv, 18:00 a 19:30 (5-oct-12 a 21-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
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CERDANYOLA DEL VALLÈS. Ateneu de Cultura
(Carrer de la Indústria, 38 – 40)
Dv, 22:00 a 23:30 (7-set-12 a 14-jun-13)
Informació i inscripcions: 696503761 /
673564428 / acs.cdv@gmail.com.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. IES Ramon Casas
i Carbó (Carrer de Lluís Companys, 2)
Ds, 18:00 a 19:30 (22-set-12 a 8-jun-13)
Altres dades d'interès: Curset, el 27
d'octubre, el 24 de novembre, l'1 de
desembre, el 26 de gener i el 23 de febrer. A
partir del 16 de març, cada dissabte.
SABADELL. Centre Cívic can Rull (Carrer de
Sant Isidoro, 51)
Dl, 18:00 a 19:30 (fins al 17-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 66 00.
SABADELL. Centre Cívic Sant Josep (Carrer de
Sant Josep)
Dl, 18:00 a 19:00 (fins al 17-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Mercat de Sant Joan
Dl, 18:30 a 20:00 (fins al 17-jun-13)
Adreçat a: Majors de 60 anys. Informació i
inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Casal d'Avis del Centre Cívic ca
n'Oriac
Dt, 11:00 a 12:30 (fins al 28-mai-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Creu de Barberà (Plaça de
Castelao)
Dt, 17:00 a 18:00 (fins al 18-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Espai Alexandra (Plaça d'Ovidi
Montllor, 3)
Dt, 18:00 a 19:30 (fins al 18-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 716 02 20.
SABADELL. Centre Cívic can Borguñó
(Concòrdia)
Dt, 18:00 a 19:30 (fins al 18-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 717 95 86.
SABADELL. Casal d'Avis (Barri La Planada)
Dt, 18:00 a 19:00 (fins al 18-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Centre Cívic can Llong
Dt, 18:30 a 20:00 (fins al 28-mai-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Centre Cívic Sant Oleguer (Carrer
de Sol i Padrís, s/n)
Dt, 19:00 a 20:00 i Dj, Dj (4-oct-12 a 18-jun13)
Informació i inscripcions: 93 712 04 51.
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SABADELL. Masia de la Font de can Rull
Ballesteros
Dc, 10:00 a 11:30 (fins al 29-mai-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Casal d'avis Creu Alta (Carrer de
Castellar)
Dc, 17:00 a 18:00 (fins al 19-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 717 11 51.
SABADELL. Sabadell Sardanista (Carrer de
Ribot i Serra, 265)
Dj, 18:00 a 19:30 (fins al 20-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SABADELL. Carrer de la reina Leonor (Barri de
Gràcia)
Dv, 18:00 a 19:00 (fins al 21-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 710 90 60.
SABADELL. Mercat de can Gambús (Barri dels
Merinals)
Dv, 18:00 a 19:00 (fins al 21-jun-13)
Informació i inscripcions: 93 723 87 83.
SANT CUGAT DEL VALLÈS. Teatre-Auditori de
Sant Cugat del Vallès
Dl, 20:00 a 22:00 (8-oct-12 a 17-des-12)

Vallès Oriental
CARDEDEU. Sala Sarau (
Avinguda del
Rei En Jaume, 114)
Dj, 21:30 a 22:30 (10-gen-13 a 12-jun-13)
Preu: Gratuït.
CARDEDEU. Sala Sarau (Avinguda del Rei En
Jaume, 114)
Dj, 21:30 a 22:30 (4-oct-12 a 20-des-12)
Preu: Gratuït.
GRANOLLERS. Casa de Cultura
Dv, 20:45 (28-set-12 a 26-oct-12)
LA GARRIGA. Esplai Gent Gran (Plaça del
Silenci, s/n)
Dc, 17:30 a 19:00 (19-set-12 a 22-jun-13)
Informació i inscripcions: Esplai Gent Gran.
Preu: Gratuït.
MARTORELLES. Envelat de la Masia de
Carrancà
20:00 a 21:30 (des del 21-set-12)
Adreçat a: Nens i adults.
MOLLET DEL VALLÈS. Casal Cultural
Dt, 18:30 a 19:30
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