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les notícies 
  

  

El tenor Josep Carreras 
clou al Liceu Barcelona 
com a Capital de la 
Sardana 2014 

  

L’actuació del tenor Josep Carreras al 
Gran Teatre del Liceu, acompanyat de la 
Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i 
la Polifònica de Puig-Reig, ha suposat la 
clausura simbòlica de Barcelona com a 
Capital de la Sardana 2014. 

 
Aquest concert ha permès gaudir de la 

interpretació de diverses sardanes i 
cançons catalanes a través de la veu d’un 
dels grans tenors del s. XX. Alguns dels 
temes que ha pogut escoltar el públic que 
omplia el colós barceloní han sigut ‘Sant 
Martí del Canigó’, de Pau Casals; 
‘Puigsoliu’, de Joaquim Serra o ‘És la 
Moreneta’, d’Antoni Carceller. Els 
assistents han ovacionat i aplaudit 
repetidament l’artista, qui ha hagut 
d’oferir diversos bisos, com ara ‘Rosó’, de 
Josep Ribas; ‘El Virolai’, de Josep 
Rodoreda i ‘La Santa Espina’, d’Enric 
Morera. Ultra això, al final del concert més 
de 80 dansaires de les colles sardanistes 

de sardana esportiva de la ciutat de 
Barcelona han entrat a la platea i han 
format una gran rotllana de germanor per 
ballar una sardana final. 

 
Aquest espectacle ha format part del 

Festival del Mil·lenni, un dels grans 
esdeveniments musicals de Barcelona. 

 
La Simfònica de Cobla i Corda de 

Catalunya la integra la cobla La Principal 
de la Bisbal i la Jove Orquestra de les 
Comarques Gironines. 

 
Amb aquest concert es clou 

simbòlicament la capitalitat sardanista de 
Barcelona. El relleu el prendrà Calella a 
partir del proper 14 de març, dia en què es 
convertirà en la 3a Capital de la Sardana.  

 
A l’esdeveniment hi ha assistit Núria de 

Gispert, presidenta del Parlament de 
Catalunya; Glòria Renom, diputada del 
Parlament de Catalunya; Montserrat 
Candini, alcaldessa de Calella i senadora; 
Lluís Puig, director general de la Direcció 
General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals de la 
Generalitat de Catalunya; Marta Alòs, 
diputada de la Diputació de Barcelona; 

Carles Sala, Director Barcelona Capital de 
l’ICUB de Barcelona i Francesc Fabregat, 
cap de Cultura Popular de l’ICUB de 
Barcelona i Joan Corbera, director de 
Comunicació i Relacions Institucionals del 
Gran Teatre del Liceu. També hi eren 
Víctor Sallés, coordinador del Projecte 
Capital de la Sardana; Joaquim Rucabado, 
president de la Confederació Sardanista de 
Catalunya; Santi Ferrerfàbrega, president 
de la Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya, i Enric Sans, president de la 
Coordinadora d’Entitats Sardanistes de 
Barcelona. 
  

  

  

L’Ajuntament de 
Barcelona anuncia la 
creació de ‘La Casa de la 
Sardana’ 

  

Aquest passat dissabte, 7 de febrer, a 
la presentació de la Guia d’Aplecs i 
Concursos Sardanistes 2015 h. al Foyer del 
Liceu, Jaume Ciurana, Tinent d'Alcalde de 
Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, 
ha anunciat que Barcelona tindrà una 
‘Casa de la Sardana’ “a Ciutat Vella, a prop 
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del mar”. Segons les seves pròpies 
paraules la ubicació i el contingut 
s’anunciarà properament. 
  
  

  

Arriba la proclamació de 
Calella com a Capital de la 
Sardana 2015 

  

Aquest proper dissabte, 14 de març, 
Calella inicia els esdeveniments de 
proclamació com a Capital de la Sardana 
2015. D’aquesta manera, la població 
maresmenca serà la 3a Capital de la 
Sardana. 

 
L’esdeveniment començarà a les 11:00 

h. amb la proclamació solemne al Far de 
Calella. El pregó anirà a càrrec del doctor 
Carles Cordón, reconegut investigador 
oncològic al Mount Sinai Medical Center, a 
Florida. En aquest esdeveniment també es 
donaran a conèixer els Premis Capital de 
la Sardana 2015. Tot seguit s’estrenarà la 
sardana ‘Calella, Capital de la Sardana 
2015’, d’en Jordi Feliu. 

 
A les 13:00 h. hi haurà una ballada a la 

Plaça de l’Ajuntament amb la cobla Capital 
de la Sardana. Aquesta formació aprofitarà 
aquest esdeveniment per presentar-se 
oficialment com a conjunt estable durant 
tot l’any per a actuacions destacades de la 
capital sardanista. Durant la ballada també 
es podran gaudir de les sardanes que ha 
creat diversos compositors, en Francesc 
Cassú, en Jordi Molina, n’Enric Ortí i en 
Marc Timón expressament.  

 
A les 18:30 h. s’inaugurarà una 

exposició sobre la capitalitat de la sardana 
de Calella a la Sala d’Exposicions Municipal 
de l’Ajuntament Vell. A les 20:00 h. tindrà 
lloc un espectacle de vídeo mapping a la 
façana de l’Ajuntament, en col·laboració 
amb Foto-Film Calella i el tenora solista 
Jordi Paulí. 

 
La jornada s’acabarà a les 22:00 h. amb 

l’estrena de l’espectacle ‘Paraules d’amor’ 
a la Fàbrica Llobet-Guri. Es tracta d’una 
proposta que fusiona una big band amb la 
cobla Capital de la Sardana i amb les veus 
de na Laura Simó, en Xavi Casellas i na 
Gemma Abrié. El preu serà de 10 €, però 
la compra anticipada des del 16 de febrer 
al Museu-Arxiu de Calella el rebaixa a 8 €. 

 
L’endemà, diumenge, 15 de març, a les 

11:00 h., hi haurà una activitat d’animació 
infantil a la Plaça de Conrad Prat amb en 
Jaume Barri i els músics de la cobla Xica. 

 
A les 12:15 h. la Fàbrica Llobet-Guri 

serà la seu de l’estrena de l’espectacle 
audiovisual ‘Calella, Capital de la Sardana: 
una retrospectiva amb mirada al futur’, 
amb la cobla Capital de la Sardana. El 
director n’és en Francesc Cassú i compta 
amb la col·laboració de Joventut Artística 

Calella. El seu preu és de 10 € i la compra 
anticipada des del 16 de febrer al Museu-
Arxiu de Calella també el redueix a 8 €. 

 
Per a aquest cap de setmana sardanista 

tan intens es pot obtenir més informació i 
ofertes hoteleres a la pàgina web 
www.capitaldelasardana.cat/calella2015.  

 
D’altra banda, l’audiovisual ‘Calella, 

Capital de la Sardana: una retrospectiva 
amb mirada al futur’ està disponible al 
DVD de la capitalitat. També inclou ‘Verd 
de pi, blau de mar’ amb recitacions de 
Joventut Artística de Calella i diverses 
imatges antigues i d’altres d'actuals. 
S’edita igualment un doble disc. Un està 
dedicat a sardanes calellenques, que són 
les 5 d’estrena i 7 títols més centrats en la 
població. El 2n disc recull l’espectacle 
‘Paraules d’amor’. 

 
Durant tot aquest any Calella acollirà 

diverses i destacades activitats 
sardanistes. Així, alguns dels seus eixos 
més destacats són la voluntat d’honorar el 
passat gràcies a l’Aplec de Calella, que és 
el més antic de Catalunya, i a través dels 
65 anys de l’entitat sardanista local, o la 
implicació de les escoles locals per 
introduir la sardana a l’ensenyament. 

 
Calella, com a Capital de la Sardana 

2015 l’organitza l’Ajuntament de Calella en 
col·laboració amb l’Agrupació Sardanista 
de Calella i la Confederació Sardanista de 
Catalunya. L’esdeveniment anual compta 
amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i l’Obra Social ‘la 
Caixa’. 
  

  

  

Premi Ciutat de Barcelona 
a la Coordinadora 
d’Entitats Sardanistes de 
Barcelona per Barcelona, 
Capital de la Sardana 2014 

  

Aquest passat dimarts, 10 de febrer, la 
Coordinadora d’Entitats Sardanistes de 
Barcelona ha recollit en la figura del seu 
president, n’Enric Sans, de mans de 
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el 
premi Ciutat de Barcelona 2014. L’entitat 
ha aconseguit el guardó en la categoria de 
Cultura Popular i Tradicional per la seva 
tasca d’organització de Barcelona com a 
Capital de la Sardana 2014. 

 
L'Ajuntament de Barcelona convoca 

cada any aquests premis “amb l'objectiu 
de guardonar la creació, la investigació i la 
producció de qualitat realitzada a 
Barcelona per creadors o col·lectius que hi 
treballen o per institucions i organitzacions 
barcelonines que les promouen o les 
produeixen”. També han de contribuir “al 
desenvolupament del fet cultural i han 

d'estar integrades en el teixit ciutadà en el 
qual participen els creadors, les 
associacions, les institucions públiques i 
les indústries culturals”. 

 
El jurat d’aquesta edició el composava 

na Josefina Roma com a presidenta, en 
Xavier Cordomí, en Lluís Calduch, en Jordi 
Lara i Jesús Ventura i la decisió la va 
prendre per unanimitat en favor de la 
Coordinadora. A més a més, el jurat ha 
volgut destacar l’excel·lència i l’impacte 
aconseguits amb els diversos 
esdeveniments de Barcelona, Capital de la 
Sardana 2014. 

 
Cadascun dels guanyadors perceben 

una dotació econòmica de 7.000 €, sobre 
la que s’hi aplica la retenció fiscal 
corresponent, un diploma amb el veredicte 
del jurat i un objecte recordatori del premi: 
una ‘B’ majúscula de Barcelona. 

 
La categoria de Cultura Popular i 

Tradicional existeix des de l’any 2011. Els 
1rs premiats van ser la Coordinadora de 
Colles de Diables i Bestiari de Foc de 
Barcelona. Des de llavors han rebut el 
premi l’Esbart Català de Dansaires pel 
projecte ‘Apel·les Mestres artista complet i 
home polièdric’ i l’Esbart Ciutat Comtal. 

 
Els premis Ciutat de Barcelona es lliuren 

cada any pels volts de la festa de Santa 
Eulàlia, copatrona de la ciutat. Aquests 
premis es van iniciar el 1949 com a 
certamen literari i amb el pas del temps ha 
anat modificant i ampliant el seu àmbit 
d’actuació. Així, ara hi existeixen també les 
categories de Teatre, Dansa, Circ, Arts 
visuals, Audiovisuals, Música, Traducció en 
llengua catalana, Literatura en llengua 
catalana, Literatura en llengua castellana, 
Mitjans de comunicació, Premi Agustí 
Duran i Sanpere d'Història de Barcelona, 
Disseny, Arquitectura i urbanisme, 
Ciències de la vida, Assaig, ciències socials 
i humanitats, Ciències experimentals i 
tecnologia, Educació, Gastronomia i 
Projecció internacional de la ciutat de 
Barcelona. 
  

  
  

Presentació de la Guia 
d’Aplecs i Concursos 2015 
al Liceu 

  

Aquest passat dissabte, 7 de febrer, a 
les 17:00 h. el Foyer del Liceu ha acollit la 
presentació oficial de la Guia d’Aplecs i 
Concursos Sardanistes 2015. La principal 
novetat d’enguany és justament la inclusió 
dels concursos de sardanes de competició 
al mateix nivell que els aplecs. A més a 
més, també compta contactes amb 
recursos per a tots aquells que necessitin 
diverses eines i solucions per a la seva 
activitat sardanista.  

 



infosardana  les notícies 

 
 
 

Circular 1266 Març del 2015 Pàgina 3 
 

A la Guia d’enguany hi consten fins a 
179 aplecs i 60 concursos, escampats per 
Catalunya, Andorra i el Rosselló. Se n’ha 
fet una tirada de 14.000 exemplars que es 
podran aconseguir a través de les 
territorials dels aplecs, al Palau de la 
Virreina de Barcelona, diverses oficines de 
turisme d’arreu de Catalunya i a la seu de 
la Confederació Sardanista de Catalunya. 

 
A l’esdeveniment també hi ha hagut un 

apunt musica de la cobla La Principal del 
Llobregat. Ha consistit en un tastet de 3 
obres del seu nou espectacle ‘Manuel de 
Falla i Catalunya’. 

 
La Confederació Sardanista de 

Catalunya és l’encarregada de coordinar i 
editar cada any la Guia, confeccionada per 
les diverses territorials d’aplecs, la 
Federació Sardanista del Rosselló i la Unió 
de Colles Sardanistes de Catalunya 
existents. 

 
La Guia d’enguany es pot aconseguir a 

la seu nacional de la Confederació 
Sardanista de Catalunya (c/ Montsec, 20, 
Barcelona), les diverses Comissions 
d’Aplecs territorials, diversos punts 
d’informació turística de Catalunya i al 
Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 
Barcelona). Igualment, està disponible en 
format digital a la part inferior de la pàgina 
web www.fed.sardanista.cat. 

 
La Guia d'Aplecs i Concursos 

Sardanistes s'edita des del 2002, de 
manera que la d'aquest 2015 és la 14a 
edició. 

 
A aquesta presentació hi ha estat 

present Jaume Ciurana, Tinent d'Alcalde 
de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona; 
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella i 
senadora; Lluís Puig, director general de la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals de la 
Generalitat de Catalunya i Francesc 
Fabregat, cap de Cultura Popular de l’ICUB 
de Barcelona. També hi eren Víctor Sallés, 
coordinador del Projecte Capital de la 
Sardana; Joaquim Rucabado, president de 
la Confederació Sardanista de Catalunya; 
Santi Ferrerfàbrega, president de la Unió 
de Colles Sardanistes de Catalunya, i Enric 
Sans, president de la Coordinadora 
d’Entitats Sardanistes de Barcelona. 
  

  

  

‘Enganxa’t!’, les 1es 
Jornades de Divulgació de 
la Sardana 

  

El proper cap de setmana del 7 i 8 de 
març, tindrà lloc a la Casa Rural ecocentre 
Les Obagues, a Juneda, les 1es Jornades 
de Divulgació de la Sardana, titulades 
‘Enganxa’t’. Entre les activitats hi haurà la 

intervenció d’en Carles Capdevila, director 
del diari ‘Ara’, dissabte a la tarda. 

 
Aquest esdeveniment està obert a 

tothom qui es dedica a ensenyar i difondre 
la sardana des de diversos àmbits: 
monitors, dansaires, agrupacions i colles. 
S’hi volen poder posar en comú noves 
propostes que sorgeixen al món de la 
sardana així com de la seva transmissió de 
tots els camps, però se centraran sobretot 
en ensenyament, formació. La seva 
voluntat és combinar-hi aspectes de 
debat, formació i reflexió, però també 
tindrà un aspecte lúdic. 

 
Així, dissabte a la tarda, després de la 

recepció dels assistents, a les 16:30 h. hi 
haurà una presentació del ‘Gira-gira’. Es 
tracta d’un projecte lúdic per ensenyar la 
sardana que es va presentar el juny de 
l’any passat a Lleida. Després d’una pausa, 
hi haurà una conferència-col·loqui amb el 
director del diari ‘Ara’, en Carles Capdevila. 
A la nit, després de sopar, el grup 
d’animació de caire sardanista Polcasol3 
desenvoluparà una activitat lúdico-
educativa.  

 
Diumenge al matí es presentarà el 

projecte SardaTIC, en funcionament des 
de fa un parell d’anys. A les 11:30 h. hi 
haurà un resum de les diferents 
experiència de la jornada, reptes i idees, i 
un debat amb diverses persones 
relacionades amb el món de la sardana. 

 
Les inscripcions per participar-hi cal fer-

les a través d’un formulari que facilita la 
Confederació Sardanista de Catalunya. S’hi 
pot contactar a través del 93 319 76 37 o 
bé al correu electrònic 
info@conf.sardanista.cat. Cal ser major de 
16 anys i la data límit per apuntar-s’hi és 
el dijous, 27 de febrer. Existeixen diverses 
possibilitats de registre. En 1r lloc, es pot 
triar la modalitat de tot el cap de setmana, 
per 36 €. Inclou el sopar i el dormir de 
dissabte i l’esmorzar i el dinar de 
diumenge. Com a 2a possibilitat es pot 
triar només els àpats principals, per 26 €. 
Aquesta opció inclou el sopar de dissabte i 
el dinar de diumenge. I finalment es pot 
triar només el dinar de diumenge, a un 
cost de 12 €. 

 
Aquestes 1es Jornades de Divulgació de 

la Sardana tenen vocació de continuïtat i 
itinerància. Per tant, ja s’està treballant 
per fer-ne realitat la 2a edició a un altre 
emplaçament.  

 
Aquest esdeveniment està organitzat 

pel Grup d’Ensenyament de la 
Confederació Sardanista de Catalunya i la 
Federació Sardanista de Lleida, amb els 
cursos de sardanes ‘Saltem i ballem’. I hi 
col·labora l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la 
Diputació de Lleida. 
  

  

L’ESMUC i la Confederació 
Sardanista de Catalunya 
organitzen les 1es 
Jornades d’Estudi dels 
Instruments de la Cobla 

  

El proper divendres, 10 d’abril, i 
dissabte, 11 d’abril, l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) i la 
Confederació Sardanista de Catalunya 
materialitzen i col·laboren per 1a vegada 
en les 1es Jornades d’Estudi dels 
Instruments de la Cobla (JEIC). La intenció 
és que sigui una sessió anual i itinerant 
arreu de Catalunya. 

 
Seran unes jornades de reflexió i estudi 

sobre els instruments de la nostra 
formació musical més característica. La 
voluntat és arribar a totes les escoles de 
música i conservatoris de Catalunya. Però 
també s’hi poden inscriure professionals 
de l’àmbit de l’ensenyament, la difusió, la 
història o la interpretació que no estiguin 
adscrits a una escola o conservatori. I ultra 
això, està obert a totes les escoles, fins i 
tot encara que no tinguin als seus 
expedients curriculars els instruments de 
la cobla. L’objectiu és “oferir un punt 
d’encontre, on docents i estudiants puguin 
compartir coneixement, objectius, 
problemes i solucions”.  

 
Dissabte serà el dia de feina intensa, 

des de les 10:00 h. fins a les 21:00 h, que 
inclou un concert a la Sala 3 de l’Auditori. 
El dia abans, divendres 10, hi haurà l’Acte 
d'inauguració. 

 
La inscripció és gratuïta i els inscrits 

com a Escola tindran el dinar inclòs. El 
formulari d’inscripció es pot consultar a la 
pàgina web de l’ESMUC: 
http://www.esmuc.cat/L-
Escola/Departaments2/Musica-
Tradicional/Jornades-d-estudi-dels-
instruments-de-la-Cobla. 
  
  

  

Neix la Comissió Morera 
per fomentar la celebració 
dels 150 anys del 
naixement del compositor 
Enric Morera 

  

Aquest 2015 se celebra el 150 
aniversari del naixement del compositor, 
no només de sardanes, Enric Morera. Per 
estendre la seva obra i la seva figura s’ha 
creat una Comissió per commemorar 
l’efemèride. 

 
Així, aquest passat divendres, 6 de 

febrer, la Comissió ha mantingut la seva 
1a reunió en què s’han presentat diversos 
esdeveniments. D’entre les propostes hi 
destaquen un concert de ‘La Santa Espina’ 
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a Vilafranca del Penedès aquest proper 
mes de març i el concert de la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona al Palau de la 
Música Catalana el mes d’octubre. En 
aquest concert es presentarà un disc i un 
treball musicològic que es pretén 
desenvolupar conjuntament amb l'Esmuc. 

 
També es preveu la itinerància de 

l’exposició ‘Sardanes, amunt!’, centrada en 
la figura de Morera que s’ha pogut veure a 
la Biblioteca de Catalunya durant 
Barcelona com a Capital de la Sardana. 
Properament es concretaran més accions i 
esdeveniments. 

 
La commemoració del 150è aniversari 

la va aprovar la Generalitat de Catalunya 
en acord de govern el passat dimarts, 20 
de gener.  

 
Els integrants Comissió són el conseller 

de Cultura, Ferran Mascarell; el director 
del Museu de la Música i Centre Robert 
Gerard, Jaume Ayats; el director de l’Àrea 
de Música de l’ICEC, Albert Bardolet; el 
director de Cultura Popular de l’ICUB, 
Francesc Fabregat; el president del 
Moviment Coral Català, Martí Ferrer; el 
director de l’Auditori, Joaquim Garrigosa; 
la representant de la família Morera, Roser 
Junquera; el director del Palau de la 
Música Catalana, Joan Oller; el director 
general de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig i 
la cap de Servei de Recerca i Protecció, 
Verònica Guarch, de la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals; el president de la Confederació 
Sardanista de Catalunya, Joaquim 
Rucabado i la directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Eugènia Serra. 

 
N’Enric Morera és l’autor de sardanes 

tan conegudes com ‘Les fulles seques’, 
‘L’Empordà’ o ‘Baixant de la Font del Gat’. 
Però també va ser un gran compositor 
d’orquestra, d’influència marcadament 
wagneriana. Així, és autor de cançons, una 
missa de rèquiem, música escènica, 
òperes, música incidental i sarsueles i 
obres simfòniques i de cambra. 
  

  
  

Presentació del 1r volum 
crític d’obres per a cobla 
de n’Eduard Toldrà 

  

Aquest proper divendres, 27 de febrer, 
l’Espai Francesca Bonnemaison de 
Barcelona (carrer de Sant Pere més Baix, 
7), a les 19:30 h., es presenta l’edició 
crítica del 1r volum de peces per a cobla 
de n’Eduard Toldrà, a cura del director 
d’orquestra Salvador Mas. 

 
L’editorial musical Dinsic, juntament 

amb en Salvador Mas, són els impulsors 
d’aquest projecte que té previstos 2 

volums més. Així, aquest 1r llibre 
contempla una introducció, 12 sardanes 
primerenques (del 1917 al 1923), notes 
crítiques, un apèndix, la versió de 1918 de 
‘Gentil Antònia’ i un glossari. 

 
La presentació al 2012 de 

l’enregistrament de la seva ’Integral de 
música per a cobla’ per part de Columna 
Música amb la cobla barcelonina va 
demostrar la necessitat de comptar amb 
tot el material editat de manera correcta 
després de les revisions pertinents de les 
particel·les originals. 

 
Aquest esdeveniment consistirà en un 

concert, precedit d’una explicació. La part 
musical l’assumirà la cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, juntament amb la 
col·laboració de la cobla del Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona. 
Ambdues formacions estaran dirigides per 
en Marcel Sabaté.  

 
Algunes de les obres d’en Toldrà que es 

podran escoltar seran ‘Sol ponent’, del 
1917; ‘Marinera’, del 1919; ‘Mariona’, del 
1921 o ‘Sol ixent’, del 1922. Però també 
n’hi haurà d’altres autors a la 2a part, com 
‘Narcisa’, del 1926, d’en Josep Sancho 
Marraco o ‘Puigsoliuenca’, del 2007, d’en 
Marc Timón. 

 
Aquest esdeveniment s’ha pogut 

concretar no només gràcies a la cobla de 
la ciutat sinó també a l’Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona. 

 
En Toldrà compta en total amb 36 

composicions per a cobla, repartides en 34 
sardanes i 2 peces no sardanista: ‘Les 
danses de Vilanova’, del 1921, i ‘La 
maledicció del Comte Arnau’, del 1926’, 
per a 3 cobles i timbal. 

 
En Salvador Mas és director 

d'orquestra, actualment al capdavant de 
l'Orquestra Ciutat de Granada. Va ser 
becat per la Fundació Juan March i el 
Ministeri de Ciència i Recerca austríac per 
cursar direcció orquestral i coral amb en 
Hans Swarowsky i en Günther Theuring a 
l'Escola Superior de Música i Art Dramàtic 
de Viena. Al llarg de la seva carrera va ser 
nomenat director de l'Orquestra Ciutat de 
Barcelona i principal director convidat 
d'aquesta formació així com, 
posteriorment, director de l'Orfeó Català. 
També ha actuat regularment als més 
variats llocs del món, com Àustria, , 
Canadà, Israel, Japó, Mèxic, o Romania. 
Actualment és professor de direcció 
d'orquestra a Viena, com a successor del 
seu mestra, en Hans Swarowsky. I des del 
curs acadèmic 2005–2006 és director de 
l'Escola Superior de Música de Catalunya. 
  

  

Les Semifinals de La 
Sardana de l’Any 
incorporen el vot en blanc 

  

El concurs de La Sardana de l’Any acull 
una novetat des de l’inici de les Semifinals, 
aquest passat cap de setmana del 20 al 23 
de gener: el vot en blanc. 

 
Aquesta nova opció de vot està 

destinada a aquells oients els quals cap de 
les 2 sardanes proposades els entusiasma. 
Aquesta decisió correspon a la proposta 
que han transmès diverses emissores 
involucrades en la difusió del concurs, a 
través dels comentaris dels participants, 
així com per part de sardanistes habituals 
de ballades i aplecs. 

 
En Carles Santiago, coordinador del 

concurs La Sardana de l’Any, indica que 
“s’ofereix una nova opció de vot que 
permet donar resposta a una sol·licitud 
popular de fa temps. S’ha analitzat la 
situació i des de la Comissió Organitzadora 
ens ha semblat escaient provar-la en 
aquesta fase de l’edició d’enguany”. En 
aquest sentit, de cara al proper certamen 
, el vot en blanc s'aplicarà des de l'inici del 
concurs. 

 
El vot en blanc formarà part del total de 

vots compatibilitzats com a vàlids i com a 
element estadístic. Però no es tindrà en 
compte a l'hora de calcular els 
percentatges, ja que es calculen en base a 
la sardana guanyadora respecte a la que 
ha quedat en segon lloc.  

 
Les Semifinals duraran fins el cap de 

setmana del proper 24 a 27 d’abril. Durant 
aquesta fase les sardanes concursen amb 
el títol i nom de l’autor. L’ordre 
d’interpretació de les peces participants a 
les Semifinals es va establir mitjançant un 
sorteig públic, el passat dissabte, 13 de 
setembre de 2014, a l’Aplec de Sant 
Andreu del Palomar, de Barcelona. Aquest 
esdeveniment es va celebrar en el marc de 
Barcelona, Capital de la Sardana 2014. 

 
La Final del concurs La Sardana de l’Any 

2014 serà el proper 16 de maig, al Teatre 
Jardí de Figueres, amb les 9 sardanes 
guanyadores de cada una de les Semifinals 
i la no guanyadora que hagi obtingut el 
major percentatge de vots respecte la 
sardana guanyadora de totes les 
Semifinals. 
  

  
  

Na Núria Escudé, escollida 
presidenta de la Unió de 
Colles Sardanistes de 
Catalunya 

  

Na Núria Escudé ha estat escollida com 
a presidenta de la Unió de Colles 
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Sardanistes de Catalunya (UCS) en el marc 
de l’Assemblea General Ordinària, 
celebrada a Barcelona, aquest passat 
diumenge, 22 de febrer. 

 
L’elecció de na Núria Escudé respon al 

final de la 2a legislatura de Santi 
Ferrerfàbrega, qui va decidir renunciar a 
presentar-se de nou. Na Núria Escudé era 
la vicepresidenta de la UCS, de manera 
que la seva elecció suposa mantenir, amb 
un estil propi, la línia de treball endegada 
i consolidar la relació amb la Confederació 
Sardanista de Catalunya. També vol 
reforçar la vinculació entre totes les colles 
i Territorials de l’entitat.  

 
Na Núria Escudé és de Terrassa i 

responsable des de fa anys tant de la colla 
sardanista local, Amunt i Crits, com de 
l’organització del concurs de sardana 
esportiva de la població vallesana. 

 
El nou equip directiu està conformat 

per en Josep Maria Clavé, com a 
vicepresident; en Joan Casals, com a 
tresorer i en Víctor Cibran, com a secretari, 
que és l’única persona que repeteix càrrec. 

 
L’Assemblea de la UCS ha estat la part 

final de la cloenda de la temporada de 
competició 2014. Enguany s’ha celebrat al 
Recinte Modernista de Sant Pau. 
D’aquesta manera, els premis i trofeus de 
la sardana esportiva s’han lliurat durant tot 
el matí a la Sala Pau Gil del recinte. A més 
a més, els integrants de les colles han 
pogut fer una visita guiada i gaudir d’una 
ballada de sardanes amb la cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona. La celebració 
d’aquest esdeveniment a l’obra de 
l’arquitecte modernista Lluís Domènech i 
Montaner respon al fet que Barcelona, com 
a Capital de la Sardana 2014, ha volgut 
acollir les colles de sardana esportiva en 
un espai especial perquè recollissin els 
seus premis anuals. 

 
La Unió de Colles Sardanistes de 

Catalunya és l’entitat que aglutina en 
règim federatiu colles d'arreu de 
Catalunya, així com aquelles colles que ho 
han sol·licitat, tot i essent residents fora 
dels límits polítics del Principat. El nombre 
de colles federades és d'unes 275. 

 
Es va fundar l'any 1958, defugint 

deliberadament, per conveniències de la 
situació política del moment, la 
denominació de ‘Federació’, que és la que 
en realitat li corresponia.   

 
Les activitats que duu a terme la Unió 

de Colles Sardanistes de Catalunya són 
diverses però es concentren en 
l’organització del Campionat de Catalunya, 
en què hi participen colles de totes les 
edats, distribuïdes en diverses categories: 
alevines, infantils, juvenils, grans i 
veteranes. Els campionats tenen diverses 
modalitats: lluïment, que és la sardana de 

competició en el seu format tradicional; 
revesses, que són sardanes de música que 
porta a la confusió i de les quals cal 
esbrinar mitjançant oïda musical i 
operacions matemàtiques el nombre de 
compassos de curts i de llargs i Punts 
lliures, la modalitat més espectacular, amb 
coreografies pròpies de cada colla, figures 
geomètriques diverses i passos que no 
tenen res a veure amb la sardana 
tradicional. 
  

  

  

Concert de celebració dels 
40 anys de la cobla Ciutat 
de Girona 

  

Aquest proper divendres, 6 de març, a 
les 21:30 h. el  Teatre Municipal de Girona 
acull la presentació del concert de 
celebració dels 40 anys de la cobla Ciutat 
de Girona. 

 
El concert oferirà un programa especial 

amb “una selecció d’algunes de les peces 
que es van interpretar al 1r concert que va 
oferir la cobla fa 40 anys”. Igualment, hi 
haurà una selecció musical que permetrà 
capir el treball musical desenvolupat 
durant aquests anys. Així, s’hi sentirà des 
de música clàssica fins a sardanes d’autors 
tan diverses com en Jesús Ventura, en 
Lluís Buscarons o n’Esteve Molero. També 
s’estrenarà una sardana dedicada a la 
cobla de n’Agustí Pedrico, excomponent de 
la formació. 

 
L’esdeveniment comptarà amb la 

presència de 3 fundadors de la cobla: en 
Josep Joli, contrabaix; en Josep Brugué, 
tenora i en Jordi Compte,  trompeta. A més 
a més, presentarà el concert n’Esteve 
Molero, fill de l’Eugeni Molero, qui va ser 
el conductor de l’esdeveniment el dia de 
l’inici de la cobla fa 40 anys. 

 
La cobla es va fundar el 1975 a partir 

de la iniciativa de diversos excomponents 
de les millors cobles-orquestres del 
moment, com ara La Principal de la Bisbal 
o Els Montgrins, encapçalats per en Lluís 
Buscarons. 

 
Durant aquestes 4 dècades han format 

part de la cobla, com a flabiols, en Lluís 
Buscarons i en Marcel Sabaté; com a tibles 
en Juli Esteve, en Jaume Esteve, en 
Joaquim Portas, en Narcís Roura i en Joan 
Parés; com a tenores en Josep Cullell, en 
Josep Brugué, en Joan Roca, en Jaume 
Call, en Santi Roura, en Pere Millet i 
n’Adrià Bauzó. Com a trompetes consten 
en Jordi Compte, en Pere Rabasseda, en 
Marcel·lí Trias, en J. L. Luque, en Pere 
Banyeres, n’Oleguer Freixas, en Llorenç 
Sabaté, en Ruben Serra, en José Antonio 
Vicente i en Marc Solanelles; com a 
trombons en Pere Cortada, en Joan 
Franquesa, n’Eloi Planiol i en Jack McGee; 
de fiscorns en Josep Puig, en Miquel 

Tudela, n’Alexandre Port, en Josep 
Mercader, en Francesc Camps, en Jordi 
Estartús, n’Eduard Figaró, en Ramon 
Casanovas i en Jack McGee; mentre com a 
contrabaixos han estat en Josep Joli, en 
Martí Puntí, n’Antoni Blázquez, n’Amadeu 
Puntí, n’Agustí Pedrico i en Tomàs 
Espanyó. Els directors musicals han sigut 
en Lluís Buscarons, en Francesc Camps i 
en Marcel Sabaté, i com representants, en 
Lluís Buscarons i en Marcel·lí Trias. 

 
Les entrades per assistir a aquest 

concert commemoratiu es poden comprar 
a través del les taquilles del Teatre i a 
l’Auditori de Girona, o per internet a les 
pàgines web www.girona.cat/entrades i 
www.girona.cat/teatremunicipal. El seu 
preu és de 12 €. 

 
La contractació d'aquest concert estarà 

disponible a partir del dia de l’estrena. Per 
fer-ho, només cal contactar amb la cobla a 
través del correu electrònic 
info@coblaciutatdegirona.com. 
  

  
  

El codi QR i la web 
www.agendasardanista.cat 
tornen a estar operatius 

  

Des de finals de gener torna a estar 
operatiu el codi QR i la pàgina web 
www.agendasardanista.cat per a mòbils.  

 
Per causa de diverses millores 

tècniques el servei es va haver de 
suspendre durant el primer mes de l’any. 
Ara, l’empresa que n’ofereix el servei, 
Bcnbit, ja ha remodelat les funcions 
corresponents. Per aquesta raó tothom 
que tingui un mòbil intel·ligent o una 
tauleta pot consultar l’agenda digital 
sardanista amb qualsevol d’aquests 
dispositius. 

 
Tant el codi QR de la pàgina web de la 

Confederació Sardanista de Catalunya com 
la pàgina web www.agendasardanista.cat 
per a mòbils són  recursos són 
especialment útils en situacions 
d’itinerància. 

 
Bcnbit està formada per un grup 

multidisciplinari de professionals tant de la 
informàtica com del disseny per oferir 
solucions a mida. Tenen una fora voluntat 
d’innovació i d’aquí la seva aposta per 
treballar per fer ‘mobile’-accessibles els 
continguts sardanistes de l’agenda de la 
Confederació Sardanista de Catalunya. 
  

  
  

La cobla Berga Jove 
estrena web 

  

La cobla Berga Jove, creada, ja té 
pàgina web: 
http://www.coblabergajove.cat/. Està 
operativa des del passat divendres, 13 de 
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febrer i ha de facilitar la localització i 
difusió de la cobla. 

 
A la pàgina s’hi troben diverses 

seccions que permeten conèixer diversos 
aspectes, com ara els components de la 
cobla, veure’n diverses fotografies o llegir 
les notícies en què s’ha publicat la seva 
creació. També aporta utilitats com la seva 
agenda d’activitats i com contactar-hi. 
Igualment, compta amb un blog que es vol 
actualitzar 2 ó 3 cops al mes. 

 
Està plantejada perquè s’adapti a 

qualsevol tipus de pantalla, ja sigui 
d’ordinador o de dispositiu mòbil 
intel·ligent. Per això mateix el president de 
la cobla, en Joan Serra, proposa 
actualitzar els navegadors per assegurar la 
correcta visualització dels diversos 
elements que conformen la pàgina. 

  
Finalment, també destaca que “el blog 

té un sistema de subscripció per correu, 
qui estigui interessat a rebre les noticies, 
només cal que ens enviï   un correu a 
info@coblabergajove.cat indicant aquest 
motiu i l’afegirem a la llista”. Aquest 
format de subscripció, però, es preveu 
substituir-lo per un formulari en breu. 

 
La cobla Berga Jove està integrada per 

joves entre 17 i 22 anys, la majoria de 
Berga i molts d’ells han format part durant 
anys de la cobla de l’Escola de Música de 
Berga. La cobla està activa des de finals 
de l’any passat i s’hi pot contactar per 
mitjà del citat Joan Serra al telèfon 616 
290 107 o al correu electrònic 
coblabergajove@gmail.com. També tenen 
una pàgina a Facebook 
(https://www.facebook.com/coblabergajo
ve/) i una compte de Twitter 
(@coblabergajove). 
  
  

Nou programa de sardanes 
a la ràdio ‘La Nova’ i 
efemèrides radiofòniques 

  

Des del passat dissabte, 31 de gener, la 
ràdio ‘La Nova’, que emet per a l’àrea del 
Camp de Tarragona, té un nou programa 
de sardanes. 

 
El programa es diu ‘Rotllana màgica’ i 

és de caràcter setmanal. Es pot escolta 
cada dissabte a les 9:00 h. i la seva 
repetició és diumenge al matí, a les 10:00 
h. Dura 1 hora i a part de difondre la 
sardana i la música de cobla també 
incorpora una agenda d’activitats 
sardanistes. 

 
‘Rotllana màgica’ ja s’emetia fins no fa 

massa, amb una durada total d’uns 140 
programes, a l’emissor a ‘Punt6ràdio’, de 
Reus. 

 
La conductora d’aquest espai radiofònic 

és na Teresa Vives, qui ja anteriorment va 
dirigir i presentar, juntament amb el seu 
marit, en Marcel Felip, a la televisió local 
de Reus un programa de sardanes i música 
de cobla de mitja hora de durada i 
setmanal. 

  
Si no sou de l’àmbit geogràfic del Camp 

de Tarragona es pot escoltar en directe ‘La 
Nova’ a través de l’adreça 
http://www.lanovaradio.cat/. Si sou del 
territori, podeu trobar-la al dial 99.8 de 
l’FM. 

 
‘La Nova’ té seu a Reus i és la 1a 

emissora que té com a marc de referència 
el Camp de Tarragona que es gestiona 
íntegrament des del territori i format part 

de ‘La Xarxa’, l’ens d’emissores de ràdio 
locals. 

 
D’altra banda, el programa ‘Nostra 

Dansa’, de Ràdio Cornellà, ha arribat a les 
1.400 emissions el passat dissabte, 14 de 
febrer. Per celebrar-ho, el seu presentador 
i director actual, en Roger Marín, ha 
organitzat una emissió especial a la 
Biblioteca Marta Mata de Cornellà de 
Llobregat. Durant aquest programa 
especial hi han intervingut col·laboradors 
històrics i diversos músics. Així, hi ha 
assistit el conegut mestre Pedro Pardo, 
jurat al concurs de ‘TV3’ ‘Oh, happy day!’, 
però també en Carles Santiago. 
Igualment, en Jesús Ventura i en Gerard 
Carrión, com a responsable de programes 
de ràdio a ‘Fes ta festa’ i ‘Ràdio Estel’ 
respectivament hi han participat per 
aportar la seva visió radiofònica. 

 
‘Nostra Dansa’ és el programa més 

antic de ‘Ràdio Cornellà’ que queda en 
antena des de la fundació de l’emissora, 
l’any 1982. Al llarg d’aquests anys l’han 
dirigit i presentat en Jordi Fort, na Pilar 
Pons, n’Enric Górriz i el citat Roger Marín. 
S’emet tots els dissabtes de 9:00 h. a 
11:00 h. del matí i ofereix entrevistes, 
concursos, biografies i actuacions de 
música en directe. Es pot escoltar via el 
104.6 de la FM o a internet a l’adreça 
http://www.radiocornella.cat/cat/podcast
s.html 

 
Finalment, el programa ‘Fem rotllana’ 

de ‘Ràdio Premià de Mar’ va arribar el 
passat dissabte, 24 de gener 2015 als 400 
programes. El programa es pot escoltar 
cada dissabte al 95.2 de la FM a partir de 
les 9:00 h. o a través del portal 
www.radiopremiademar.org. 
  

  

  
  

l'agenda 
  

  

Diumenge, 1 de Març  
  
  

Aplecs 
  

BORDILS. Pavelló Torrentó 

  25è Petit Aplec de Bordils 

 16:00 
 La Principal de Banyoles i La 

Principal de Porqueres 
 5 sardanes per cobla i 1 de 

conjunt 
  

  

CASTELLAR DEL VALLÈS. Espai 
Tolrà (Carrer de Portugal s/n) 

  38è Aplec de la Sardana 

 16:30 
 La Principal de la Bisbal, 

Jovenívola de Sabadell i Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona 

 Concurs de colles improvisades 
 Si fa mal temps: Espai Tolrà 

(Carrer de Portugal s/n) 
  

  

Ballades de sardanes 
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 11:15 
 Jovenívola de Sabadell 
  
  

BARCELONA, Nou Barris. Seu del 
Districte (Plaça Major de Nou 
Barris, 1) 

  Diada del soci 

 11:30 
 La Selvatana 

 A les 18:00 h., concert seguit 
de ball 

  

  

BARCELONA, Sant Martí. Plaça 
del Fort Pienc 

 13:00 
 La Nova Vallès 
  

  

ESTAGELL (fr: Estagel). Gymnase 
Halle des Sports 

  Concert i ballada 

 15:00 
 Tres Vents 
  

  

LLORET DE MAR. Ermita de Santa 
Cristina 

 Matí / Tarda 
 La Principal d'Olot 

MONTMELÓ. Plaça de la Quintana 

 12:00 
 Mediterrània 
  

  

SABADELL. Plaça del Doctor 
Robert 

 11:30 
 La Principal de la Bisbal 
  
  

SANT JULIÀ DE VILATORTA. 
Pavelló 

 17:00 
 Ciutat de Girona 
  

  

SANT JUST DESVERN. Jardins d'El 
Parador 

 12:00 
 Baix Llobregat  



infosardana  l'agenda 

 
 
 

Circular 1266 Març del 2015 Pàgina 7 
 

VIDRERES 

 17:00 
 Ciutat de Terrassa 
  

  

VILABLAREIX. Ermita de Sant Roc 

 16:00 
 Foment del Montgrí 
  

  

Concerts 
  

SANT FELIU DE LLOBREGAT. 
Palau Falguera (Carrer de la 
Falguera, 2-6) 

 12:00 
 Ciutat de les Roses 
  

  

Concursos 
  

ALMACELLES. Plaça de la Vila 

  41è Campionat Territorial de la 
Terra Ferma 

 12:00 
 Jovenívola d'Agramunt 

 Si fa mal temps: Pavelló 
Polivalent 

  

  

Dimarts, 3 de Març  
  

  

Ballades de sardanes 
  

SANT CUGAT DEL VALLÈS. Ermita de Sant Medir 

 12:00 / 16:00 
 Contemporània 
  

  

  

Divendres, 6 de Març  
  

  

Concerts 
  

GIRONA 

 21:30 
 Ciutat de Girona 
  

  

  

Dissabte, 7 de Març  
  

  

Ballades de sardanes 
  

BARBERÀ DEL VALLÈS. Carrer de 
Nemesi Valls, 16 

 18:00 
 Ciutat de Terrassa 
  
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 18:00 
 La Principal del Llobregat 
  

  

MANRESA. Passeig de Pere III 

  Diada de la dona treballadora 

 18:30 
 Lluïsos de Taradell 
  

  

Concerts 
  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
Ateneu de Cultura (Carrer de la 
Indústria, 38-40) 

  Revetlla del 41è Aplec de la 
Sardana 2015 

 22:00 
 Els Montgrins 

 Venda de entrades a l’Ateneu a 
partir del 23 de febrer al preu 
de 12 €. Els socis podran optar 
a 2 entrades a 6 € cadascuna 

  

  

RIUDOMS. Teatre Auditori del 
Casal Riudomerenc 

  Espectacle 'Clàssics del jazz' 

 21:00 
 Reus Jove i Pau Terol (piano 

jazz), Gerard Masip (bateria i 
percussions) i Xavi de la Salud 
(trompeta jazz i fluguel) 

  
  

Altres actes 
  

TIANA. Sala Albéniz (Avinguda 
d'Isaac Albéniz, 8) 

  Espectacle 'Retrats d'un 
sentiment' 

 19:00 
 Marinada 
 Direcció: Tobias Gossmann. 

Actuació de la colla sardanista 
Violetes del Bosc i l'actor Jordi 
Brunet 

  
  

  

Diumenge, 8 de Març  
  
  

Aplecs 
  

CELRÀ. Plaça de la Fàbrica 

  43è Aplec de la sardana de 
Celrà 

 10:30 / 16:00 
 Mediterrània, Ciutat de Girona 

i Bisbal Jove 
 Entrada gratuïta. Dinar popular 
 Si fa mal temps: Pavelló de la 

Fàbrica 
  
  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
Pavelló Municipal 'Can Xarau' 

  41è Aplec de la Sardana 

 16:30 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, 

Jovenívola de Sabadell i Els 
Montgrins 

 Concurs de colles 
improvisades. Vigília d'Aplec: a 
les 22:00 h., gran concert al 
Teatre Ateneu amb la cobla-
orquestra Els Montgrins 

 Si fa mal temps: Al mateix 
indret 

  

  

Ballades de sardanes 
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 11:15 
 Ciutat de Cornellà 
  

  

BARCELONA, Eixample. Parc de 
l'Escorxador 

  Homenatge a en Víctor 
Mauricio, traspassat a finals de 
febrer 

 12:00 
 Maricel 
  
  

BARCELONA, Sarrià-Sant Gervasi. 
Plaça de Sarrià 

 12:00 
 Baix Llobregat 
  

  

CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Plaça 
de l'Església 

 12:00 
 La Principal del Llobregat 
  
  

LA CELLERA DE TER. Plaça de 
l'Ajuntament 

  Festa de la matança del porc 

 16:00 
 La Principal de Banyoles 
 4 sardanes 
  
  

PREMIÀ DE MAR. Plaça de 
l'Ajuntament 

 12:00 
 Premià 
  

  

SANT ANDREU DE LA BARCA. 
Plaça de Federico García Lorca 

 12:00 
 Ciutat de Terrassa 
 Si fa mal temps: Societat El 

Casino 
  

  

SANT ESTEVE DEL MONESTIR (fr: 
Saint-Estève). Espace Sant 
Mamet 

  Ballada de primavera 

 15:30 
 La Principal del Rosselló 

 8 sardanes 
  

  

SANT JULIÀ DE VILATORTA. 
Pavelló 

 17:00 
 Lluïsos de Taradell 
  

  

SANTA SUSANNA. Pavelló 
Municipal d'Esports (Parc del 
Colomer) 

 18:30 
 Cervianenca 
  
  

Concerts 
  

BARCELONA, Eixample. 
L'Auditori (Carrer de Lepant, 
150) 

 18:00 
 Marinada 
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Dissabte, 14 de Març  
  

  

Ballades de sardanes 
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 18:00 
 La Principal del Llobregat 
  
  

BARCELONA, Sarrià-Sant Gervasi. 
Plaça de la Bonanova 

 12:00 
 Rambles 
  

  

CALELLA. Plaça de l'Ajuntament 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: Presentació de la cobla 
Capital de la Sardana 2015 

 13:00 
 Capital de la Sardana 
 A les 11:00 h., proclamació al 

Far. A les 18:30 h. inauguració 
de l'exposició 'Calella, a la 
Sardana'. A les 20:30 h., vídeo 
mapping. A les 22:00 h., 
concert 

  

  

COTLLIURE (fr: Collioure). Plaça 
del 18 de juny 

 15:30 
 Nova Germanor 
 Si fa mal temps: Centre 

Cultural (13 Rue Jules 
Michelet) 

  

  

Concerts 
  

CALELLA. Sala Auditori de la 
Fàbrica Llobet (Carrer de Sant 
Jaume, 339) 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: espectacle 'Paraules 
d'amor' amb big band i cobla 

 22:00 
 Capital de la Sardana i Big 

band i veus de Laura Simó, Xavi 
Casellas i Gemma Abrié 

 A les 11:00 h., proclamació al 
Far. A les 13:00 h, presentació 
i ballada de la cobla Capital de 
la Sardana. A les 18:30 h. 
inauguració de l'exposició 
'Calella, a la Sardana'. A les 
20:30 h., vídeo mapping 

  
  

TORELLÓ. Teatre Cirvianum 

  Concert 'Set textures vives' 

 21:00 
 Capital de la Sardana i Coral 

Cervià 
 12 € entrada anticipada i 14 € a 

taquilla. Socis de l’Agrupació 
sardanista i jubilats: 10'50 €. 
Director: Esteve Molero 

  

  

Altres actes 
  

CALELLA. Far 

  Proclamació de Calella com a 
Capital de la Sardana 2015 

 11:00 
 Cobla no especificada 
 Tot seguit, estrena de la 

sardana 'Calella, Capital de la 
Sardana 2015'. A les 13:00 h, 
presentació i ballada de la 
cobla Capital de la Sardana. A 
les 18:30 h. inauguració de 
l'exposició 'Calella, a la 
Sardana'. A les 20:30 h., vídeo 
mapping 

  

  

CALELLA. Sala d'Exposicions 
Municipal (Ajuntament Vell) 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: Inauguració de 
l'exposició 'Calella, a la 
Sardana' 

 18:30 
 Cobla no especificada 
 A les 11:00 h., proclamació al 

Far. A les 13:00 h, presentació 
i ballada de la cobla Capital de 
la Sardana. A les 20:30 h., 
vídeo mapping. A les 22:00 h., 
concert 

  

  

CALELLA. Plaça de l'Ajuntament 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: vídeo mapping 

 20:00 
 Cobla no especificada 
 A les 11:00 h., proclamació al 

Far. A les 13:00 h, presentació 
i ballada de la cobla Capital de 
la Sardana. A les 18:30 h. 
inauguració de l'exposició 
'Calella, a la Sardana'. A les 
22:00 h., concert 

  

  

  

Diumenge, 15 de Març  
  

  

Aplecs 
  

FLAÇÀ. Polivalent 

  42è Aplec de la Sardana 

 10:30 / 16:00 
 Foment del Montgrí, Costa 

Brava i Bisbal Jove 
 Dinar popular 
 Si fa mal temps: Al mateix 

indret 
  

  

SANT BOI DE LLOBREGAT. Plaça 
de Catalunya 

 11:00 
 Sabadell 
  
  

Ballades de sardanes 
  

BAGES DE ROSSELLÓ (fr: Bages). 
Halle aux sports Louis Nogueres 

 15:00 
 Mil·lenària 
  

  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 11:15 
 La Principal del Llobregat  

BARCELONA, Horta-Guinardó. 
Plaça d'Eivissa 

 12:00 
 Rambles 
  
  

CAMBRILS. Mollet del Rec 

 12:00 
 Reus Jove 
  

  

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 
Parc de Bellvitge 

 12:00 
 Ciutat de Terrassa 
  
  

SANT JOAN DE LES ABADESSES. 
Pavelló Municipal d'Esports 

 17:00 
 Ciutat de Girona 
  

  

SANT JOAN DE VILATORRADA. 
Plaça de Gallifa 

 17:00 
 Ciutat de Manresa 
  
  

SANT JOAN DESPÍ. Plaça de 
l'Ermita 

 12:00 
 Ciutat de les Roses 
  

  

SANT JULIÀ DE VILATORTA. 
Pavelló 

  Ballada i 31è concurs de colles 
improvisades. Coca, fuet i cava 
pels participants 

 17:00 
 La Flama de Farners 
  
  

SITGES. Passeig de la Ribera 

 12:15 
 Maricel 
  

  

Concerts 
  

CABRERA DE MAR. Envelat 

 18:00 
 La Principal del Llobregat 
  

  

CALELLA. Sala Auditori de la 
Fàbrica Llobet (Carrer de Sant 
Jaume, 339) 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: espectacle 'Calella, 
capital de la Sardana: una 
retrospectiva amb mirada al 
futur' 

 12:15 
 Capital de la Sardana 

 A les 11:00 h., animació 
infantil a la Plaça d'en Conrad 
amb en Jaume Barri i la cobla 
Xica 

  

  

PORTVENDRES (fr: Port-Vendres) 

 Matí 
 Tres Vents 
  

  

Altres actes 
  

CALELLA. Plaça d'en Conrad 

  Calella, Capital de la Sardana 
2015: animació infantil 

 11:00 
 Cobla Xica i Jaume Barri 
 A les 12:15 h., estrena de 

l'espectacle 'Calella, capital de 
la Sardana: una retrospectiva 
amb mirada al futur' a la 
Fàbrica Llobet 

  
  

  

Dijous, 19 de Març  
  
  

Ballades de sardanes 
  

CASTELLAR DEL VALLÈS. Plaça Major 

  Ballada de Sant Josep 

 17:30 
 Jovenívola de Sabadell 
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Divendres, 20 de Març  
  

  

Concerts 
  

MANRESA 

 Tarda 
 La Principal de la Bisbal 
  

  

  

Dissabte, 21 de Març  
  

  

Ballades de sardanes 
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de la Catedral 

 18:00 
 La Principal del Llobregat 
  

  

VIC. Plaça Major 

 17:00 
 Costa Brava 
  

  

  

Diumenge, 22 de Març  
  

  

Aplecs 
  

LA NOU DE GAIÀ. Jardins 
Municipals El Cercat 

  27è Aplec de la Sardana 'Gran 
Jardí' 

 10:30 / 16:30 
 Reus Jove i Cossetània 
 Dinar a preus populars 
 Si fa mal temps: Casal 

Municipal (Cases Noves, s/n) 
  

  

VILASSAR DE DALT. Plaça de 
l'Ajuntament 

  16è Aplec de la Sardana 

 10:00 / 16:00 
 Mediterrània, Jovenívola de 

Sabadell, La Principal del 
Llobregat, Marinada, Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i 
Ciutat de Girona 

 Fira d'artesania. Final del 
curset SardaTIC. Concurs de 
colles improvisades. Al matí, 
cobles Mediterrània, Jovenívola 
de Sabadell i La Principal del 
Llobregat. A la tarda, cobles 
Marinada, Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona  i Ciutat de Girona 

 Si fa mal temps: Se suspendria 
  
  

Ballades de sardanes 
  

BADALONA. Centre Parroquial 
Sant Josep 

 12:00 
 Lluïsos de Taradell 

 Si fa mal temps: Pista d'Hoquei 
del Centre Parroquial Sant 
Josep (La Plana) 

  

  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 11:15 
 Ciutat de Cornellà 
  

  

BARCELONA, Nou Barris. Parc de 
la Guineueta 

  Festa d'aniversari 

 12:00 
 Sabadell 
 A les 10:45 h. missa del 

sardanista 
  

  

BESCANÓ. Plaça de l'Ajuntament 

 12:00 
 Ciutat de Girona 
  
  

EL VOLÓ (fr: Le Boulou). 
Complexe des Echards 

  Ballada de primavera 

 15:30 
 Nova Germanor 
  
  

ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Pista 
de Conxita Udina (Parc del Pou 
d'en Fèlix) 

 12:00 
 Baix Llobregat 
  

  

MANRESA. Poble Nou 

  Festes de Sant Josep del Poble 
Nou 

 12:00 
 Cobla no especificada 
  

  

OLESA DE MONTSERRAT. Plaça de 
la Sardana 

 19:00 
 Vila d'Olesa 
  
  

RIPOLL 

 Matí 
 La Principal d'Olot 
  
  

RUBÍ. Plaça de Catalunya 

 11:30 
 Marinada 
  

  

SANT CUGAT DEL VALLÈS. Plaça 
d'Octavià 

 12:00 
 Ciutat de Terrassa 
  
  

SANT FELIU DE GUÍXOLS. Passeig 
dels Guíxols 

 12:00 
 Vila de la Jonquera 
  

  

SANTA SUSANNA. Pavelló 
Municipal d'Esports (Parc del 
Colomer) 

 18:30 
 La Principal de Banyoles 
  

  

TARRAGONA. Carrer de Trafalgar 
(barri del Serrallo) 

 12:00 
 La Principal de Tarragona 
  
  

VALLCANERA. Plaça de l'Església 

  Ofrenes 

 18:00 
 La Flama de Farners 
  

  

Concerts 
  

GIRONA. Auditori (Passeig de la 
Devesa, 35) 

  La cobla del futur 

 Matí 
 La Principal de la Bisbal 
  

  

SANTA COLOMA DE FARNERS. 
Residència Geriàtrica de Sant 
Salvador d'Horta (Carrer 
d'Argiles) 

  A les 10:30 h. Ofici i tot seguit 
petit concert al geriàtric 

 Matí 
 La Flama de Farners 
  

  

Concursos 
  

GRANOLLERS. Plaça de la 
Porxada 

  67è concurs de colles 
sardanistes 

 11:30 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
  

  

  

Divendres, 27 de Març  
  

  

Concerts 
  

PALAFRUGELL. Centre Fraternal 

  La prima cobla 

 Tarda 
 La Principal de la Bisbal 
  

  

  

Dissabte, 28 de Març  
  
  

Ballades de sardanes 
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 18:00 
 La Principal del Llobregat 
  

  

BARCELONA, Sant Martí. Plaça de 
les Glòries Catalanes 

  Inauguració de la Plaça de les 
Glòries Catalanes 

 12:00 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
  

  

BERGA. Plaça de Sant Joan 

 18:30 
 Berga Jove 
  

  

VIC. Plaça Major 

  Ballada i mitja 

 17:00 
 Ciutat de Girona 
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Concerts 
  

CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
Patronat Cultural (Carrer de 
Mossèn Jacint Verdaguer, 52) 

 18:00 
 Ciutat de Cornellà  

EL MASNOU. Espai Escènic ca 
n'Humet 

  Vigília del 43è Aplec de la 
Sardana 

 19:00 
 Punt Cat Cobla 
  
  

  

Diumenge, 29 de Març  
  
  

Aplecs 
  

EL MASNOU. Pati d'El Casino 

  43è Aplec de la Sardana 

 11:00 / 16:00 
 Marinada, Jovenívola de 

Sabadell i La Principal del 
Llobregat 

 Dinar de germanor. Concurs de 
colles improvisades. Al matí, 
exhibició de colles veteranes. A 
la vigília, a les 19:00 h., 
concert a l'Espai Escènic ca 
n'Humet amb la Punt CAT Cobla 

 Si fa mal temps: Se suspendria 
  
  

VIC. Plaça Major 

  75è Aplec del Ram 

 16:30 
 Ciutat de Girona i Costa Brava 
 A la vigília, a les 16:30 h., 

ballada a la Plaça de la 
Catedral amb la cobla Ciutat 
de Girona 

  

  

Ballades de sardanes 
  

AVINYONET DEL PENEDÈS. Les 
Gunyoles (Societat La Torre) 

  A les 18:00 h., concert i ball 

 13:30 
 La Selvatana 
  
  

BARCELONA, Ciutat Vella. Pla de 
la Catedral 

 11:15 
 Lluïsos de Taradell 
  

  

CASTELLBISBAL. Plaça de 
l'Església 

 18:30 
 Ciutat de Terrassa 
  
  

EL BARCARÈS (fr: Le Barcarès) 

 Tarda 
 Tres Vents 
  
  

EL PRAT DE LLOBREGAT. Plaça 
de la Vila 

  Diumenge de Rams 

 12:00 
 Baix Llobregat  

MONTMELÓ. Plaça de la Vila 

 12:00 
 Maricel 
  
  

OLOT 

  Diumenge de Rams 

 Matí 
 La Principal d'Olot 
  

  

PALAMÓS 

 12:00 
 Ciutat de Girona 
  
  

RIPOLLET. Rambla de Sant Jordi 

 17:30 
 Sabadell 
  

  

SABADELL. Plaça del Doctor 
Robert 

 11:30 
 Sabadell 
  

  

SILS 

 11:00 
 Foment del Montgrí 
  
  

TOSSA DE MAR. Plaça de 
l'Església 

  A les 11:00 h. cercavila des del 
Castell fins l'Església. Ofici a 
les 12:00 h. i en sortir-ne, 2 
sardanes 

 12:00 
 La Flama de Farners 
  

  

VILADECANS. Plaça de l'Alba-Rosa 
(davant Casal d'Alba-Rosa) 

 11:30 
 Rambles 
  
  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
Rambla de Sant Francesc 

 12:00 
 Reus Jove 
  

  

Concerts 
  

CERVERA. Paranimf de la 
Universitat 

  Concert amb el Cor Vivaldi 

 18:00 
 Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 
  

  

  

els cursets 
  
  

Alt Empordà 
  

  

LLANÇÀ. Aula de 
psicomotricitat de l'escola 
Pompeu Fabra (Les Planes, s/n) 

 Dv, 16:45 a 17:45 (16-gen-15 a 27-mar-15) 
 Preu: Inscripció: 5 €. Curs: gratuït.  
  
  

Alt Penedès 
  

  

SANT PAU D'ORDAL. Escola Sant Jordi 

 Dc, 16:00 a 17:00 (14-gen-15 a 24-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  
  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Rambla de La 
Girada 

 Dl, 19:00 a 20:00 (15-set-14 a 23-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  

  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Casal de 
l'Ajuntament (Carrer de Gelida) 

 Dt, 18:00 a 19:00 (13-gen-15 a 13-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  

  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Casal de la 
Generalitat (Carrer de la Peguera, 2) 

 Dc, 18:30 a 20:00 (7-gen-15 a 17-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  

  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Associació de 
Veïns de la Rambla de la Girada 

 Dj, 19:00 a 20:00 (15-gen-15 a 22-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  

  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Carrer de la 
Peguera 

 Dv, 18:00 a 19:30 (12-set-14 a 23-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 892 10 60. Preu: 

Gratuït.  
  

  

Andorra 
  
  

ANDORRA LA VELLA. Centre Cultural La 
Llacuna (Carrer de mossèn Cinto Verdaguer, 
4) 

 Dj, 20:30 a 21:30 (18-set-14 a 11-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

sardanistes.and@gmail.com / + 376 36 22 50. 
Preu: Gratuït.  

  

  

Baix Camp 
  

  

RIUDOMS 

 Dt, 19:30 (des del 3-feb-15) 
 Nivell/Temari: Perfeccionament.  
  

  

Baix Llobregat 
  

  

EL PRAT DE LLOBREGAT. Centre Cívic Jardins 
de la Pau (Plaça dels Jardins de la Pau s/n) 

 Ds, 18:00 a 20:00 (4-oct-14 a 6-jun-15) 
 Adreçat a: Nens i adults. Nivell/Temari: 

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 (14-oct-14 a 19-mai-15) 
 Informació i inscripcions: Al mateix indret. 

Preu: Gratuït.  
  

  

SANT ANDREU DE LA BARCA. Societat El 
Casino (Carrer de Catalunya, 2) 

 Dl, 20:00 a 21:00 (6-oct-14 a 30-jun-15) 
 Informació i inscripcions: Societat El Casino. 

Preu: Gratuït.  
  

  

SANT JOAN DESPÍ. Centre Cívic Joan Maragall 
(Carrer Major, 17) 

 Ds, 18:30 a 20:30 (10-gen-15 a 28-feb-15) 
 Adreçat a: A partir de 6 anys. Informació i 

inscripcions: Gratuït.  
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SANT JUST DESVERN. Centre Cívic Maragall 
(Carrer Major, 17) 

 Ds, 18:30 a 21:00 (10-gen-15 a 28-feb-15) 
 Adreçat a: A partir dels 6 anys. Preu: 

Gratuït.  
  

  

SANT VICENÇ DELS HORTS. CEIP Sant Jordi 
(Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19) 

 Dc, 20:30 a 22:00 (1-oct-14 a 17-jun-15) 
 Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions: 

grupsardanistaterrabastall@gmail.com - 626 
072 885. Preu: 10 € al mes.  

  

  

SANT VICENÇ DELS HORTS. CEIP Sant Jordi 
(Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19) 

 Ds, 11:00 a 13:15 (13-set-14 a 18-jul-15) 
 Adreçat a: Nens a partir de 9 anys. 

Informació i inscripcions: 
grupsardanistaterrabastall@gmail.com - 626 
072 885. Preu: 10 € al mes.  

  
  

Barcelonès 
  

  

BADALONA. Centre Cívic La Salut (Avinguda 
del  Marquès de Sant Mori, cantonada amb 
Carrer de Quevedo) 

 Dl, 19:00 a 20:45 (15-set-14 a 15-jun-15) 
 Adreçat a: Nens i adults. Informació i 

inscripcions: 679 779 094. Preu: 15 €.  
  

  

BADALONA. Cooperativa La Moral (Carrer de 
Güell i Ferrer, 88) 

 Dt, 18:15 a 19:30 (17-set-14 a 17-jun-15) 
 Adreçat a: Nens. Preu: Gratuït.  
  
  

BADALONA. Centre Parroquial de Sant Antoni 
de Pàdua-Llefià (Ronda de Sant Antoni, s/n) 

 Dt, 19:00 a 20:00 (16-set-14 a 30-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 685 671 503. Preu: 

Gratuït.  
  

  

BADALONA. Centre Cívic Morera 'Grup de 
Dones' (Avinguda de Bach de Roda, 42-48) 

 Dt, 19:00 a 20:00 (16-set-14 a 16-jun-15) 
 Preu: Gratuït.  
  

  

BADALONA. Cooperativa La Moral (Carrer de 
Güell i Ferrer, 88) 

 Dc, 19:30 a 20:30 (17-set-14 a 17-jun-15) 
 Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions: 

93 398 34 82. Preu: Gratuït.  
  
  

BADALONA. Centre Cívic Dalt la Vila (Carrer 
de Germà Bernabé, s/n) 

 Ds, 17:30 a 20:30 (4-oct-14 a 20-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 388 07 11. Preu: 

Gratuït.  
  

  

BARCELONA, CIUTAT VELLA. Casa dels 
Entremesos (Plaça de les Beates, 2) 

 Ds, 12:00 a 13:30 (20-set-14 a 27-jun-15) 
 Adreçat a: Nens i adults. Informació i 

inscripcions: 93 321 04 10 / 670 010 502 / 
vicicliz@yahoo.es. Preu: Gratuït.  

  

  

BARCELONA, GRÀCIA. Els Lluïsos (Plaça del 
Nord, 11) 

 Dl, 20:30 a 22:00 (6-oct-14 a 26-gen-15) 
 Nivell/Temari: Iniciació i perfeccionament. 

Preu: De 20 a 30 € per trimestre.  
  

  

BARCELONA, HORTA-GUINARDÓ. Casal de la 
Gent Gran Vilapiscina-Torrellobeta (Plaça de 
Carmen Laforet, 11) 

 Dj, 16:30 a 18:30 (2-oct-14 a 18-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 352 18 16. Preu: 

10 € / any.  
  

  

BARCELONA, HORTA-GUINARDÓ. Casal de la 
Gent Gran Vilapiscina-Torrellobeta (Plaça de 
Carmen Laforet, 11) 

 Dv, 17:00 a 18:30 (3-oct-14 a 19-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 352 18 16. Preu: 

10 € / any.  
  
  

BARCELONA, HORTA-GUINARDÓ. Centre Cívic 
Matas i Ramis (Carrer de Feliu i Codina, 20) 

 Dv, 18:30 a 19:30 (19-set-14 a 19-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 649 182 570 / 

grupsardanistahorta@gmail.com. Preu: 10 €.  
  

  

BARCELONA, HORTA-GUINARDÓ. El Casalet 
(Carrer de Francesc Alegre, 19 baixos) 

 Dv, 19:00 a 20:00 (5-set-14 a 19-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 219 67 57. Preu: 

20 € l'any.  
  

  

BARCELONA, NOU BARRIS. Ideal d'en Clavé 
(Via Júlia, 201-203) 

 Dt, 19:00 a 20:00 (16-set-14 a 16-jun-15) 
 Nivell/Temari: Iniciació. Informació i 

inscripcions: 93 354 73 06 / 
asiclave@gmail.com. Preu: 25 €.  

  

  

BARCELONA, NOU BARRIS. Agrupació 
Sardanista l'Ideal d'en Clavé de Les Roquetes 
(Via Júlia, 201-203) 

 Dt, 19:00 a 20:00 (16-set-14 a 16-jun-15) 
 Nivell/Temari: Iniciació. Informació i 

inscripcions: asiclave@gmail.com  / 933 547 
306. Preu: 25 €.  

  

  

BARCELONA, NOU BARRIS. Agrupació 
Sardanista l'Ideal d'en Clavé de Les Roquetes 
(Via Júlia, 201-203) 

 Dt, 20:00 a 21:00 (16-set-14 a 16-jun-15) 
 Nivell/Temari: Perfeccionament. Informació 

i inscripcions: asiclave@gmail.com  / 933 547 
306. Preu: 25 €.  

  
  

BARCELONA, NOU BARRIS. Ideal d'en Clavé 
(Via Júlia, 201-203) 

 Dt, 20:00 a 21:00 (18-set-14 a 16-jun-15) 
 Nivell/Temari: Perfeccionament. Informació 

i inscripcions: 93 354 73 06 / 
asiclave@gmail.com. Preu: 25 €.  

  

  

BARCELONA, SANT ANDREU. Can Guardiola 
(Carrer de Cuba, 2) 

 Dl, 18:30 a 20:30 (12-gen-15 a 15-jun-15) 
 Nivell/Temari: Ballar, comptar i repartir. 

Informació i inscripcions: 
fomentandreuenc@gmail.com / 93 274 14 
60. Preu: Gratuït.  

  

  

BARCELONA, SANT ANDREU. Can Galta Cremat 
(Carrer d'Arquímedes, 30) 

 Dc, 19:00 a 20:30 (7-gen-15 a 17-jun-15) 
 Nivell/Temari: Ballar, comptar i repartir. 

Informació i inscripcions: 
fomentandreuenc@gmail.com / 93 274 14 
60. Preu: Gratuït.  

  

  

BARCELONA, SANT ANDREU. SC i E La Lira 
(Carrer de Coroleu, 15) 

 Dv, 17:30 a 18:30 (20-feb-15 a 24-abr-15) 
 Adreçat a: De 5 a 16 anys. Preu: 5 €.  
  

  

BARCELONA, SANT MARTÍ. Associació de Veïns 
La Palmera (Carrer de la Maresma, 244) 

 Dj, 20:00 a 21:00 (2-oct-14 a 18-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

avlapalmera@telefonica.net. Preu: Gratuït.  
  
  

BARCELONA, SANT MARTÍ. Centre Cívic Sant 
Martí  (Carrer de la Selva de Mar, 215 5a 
planta) 

 Ds, 16:15 a 18:00 (11-oct-14 a 20-jun-15) 
 Informació i inscripcions: Al mateix centre. 

Preu: Gratuït.  
  
  

BARCELONA, SANTS-MONTJUÏC. Foment 
Excursionista de Barcelona (Carrer de la Creu 
dels Molers, 6 baixos) 

 Dl, 19:30 a 21:00 (6-oct-14 a 15-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 442 11 11. Preu: 

6 € mensuals.  
  
  

BARCELONA, SANTS-MONTJUÏC. Sala Nova de 
la Parròquia de Sant Medir (Carrer de la 
Constitució, 17) 

 Dv, 19:00 a 21:00 (3-oct-14 a 16-jun-15) 
 Nivell/Temari: Iniciació, perfeccionament i 

assaig de la colla Francesc Rubio. Informació 
i inscripcions: ramonpoch@hotmail.com.  

  

  

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Centre Cultural 
La Bòbila (Plaça de la Bòbila) 

 Dl, 18:00 a 19:00 (12-gen-15 a 27-jul-15) 
 Adreçat a: Adults.  
  

  

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Avinguda de la 
Mare de Déu de Bellvitge, 190 

 Dj, 18:00 a 19:00 (8-gen-15 a 17-des-15) 
 Adreçat a: Nens a partir de 7 anys. 

Informació i inscripcions: 93 335 79 67 / 653 
336 197.  

  

  

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Avinguda de la 
Mare de Déu de Bellvitge, 190 

 Dj, 19:00 a 20:00 (8-gen-15 a 17-des-15) 
 Adreçat a: Adults. Informació i inscripcions: 

93 335 79 67 / 653 336 197.  
  

  

Garraf 
  
  

SITGES. Aula de can Coll de l'Escola Esteve 
Barrachina (Carrer de Rafael Llopart) 

 Dv, 20:00 a 21:00 (6-feb-15 a 19-jun-15) 
 Adreçat a: Adults. Nivell/Temari: Ballar, 

comptar, repartir i perfeccionament. 
Informació i inscripcions: 93 894 77 60.  

  
  

SITGES. Aula de can Coll de l'Escola Esteve 
Barrachina (Carrer de Rafael Llopart) 

 Ds, 11:00 a 13:00 (7-feb-15 a 20-jun-15) 
 Adreçat a: Nens. Nivell/Temari: Ballar, 

comptar, repartir i perfeccionament. 
Informació i inscripcions: 93 894 77 60.  

  
  

Garrotxa 
  

  

OLOT. Carrer de Fontanella, 17 (pati interior) 

 Dl, 18:00 a 19:00 (12-gen-15 a 29-jun-15) 
 Preu: Gratuït.  
  

  

Gironès 
  
  

CASSÀ DE LA SELVA. Escola Puig d'Arques 
(Rambla de l'Onze de setembre, 59) 

 Ds, 11:30 a 13:00 (17-gen-15 a 28-mar-15) 
 Informació i inscripcions: 618 519 234 / 

amicsdelasardana@hotmail.com. Preu: Socis: 
Gratuït. No socis: 12 €.  

  
  

SALT. Hotel d'Entitats  de Salt (Carrer de Sant 
Dionís,42) 

 Dv, 20:45 a 22:00 (17-oct-14 a 22-mai-15) 
 Informació i inscripcions: 972 23 04 92 - 972 

23 52 02. Preu: Gratuït.  
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TOLOSA DE LLENGUADOC (FR: TOULOUSE). 
Gymnase du Complexe Sportif Frédéric Estèbe 
(59, avenue du général Bourbaki) 

 Dg, 10:30 a 12:30 (21-set-14 a 28-jun-15) 
  

  

Ripollès 
  
  

RIPOLL. Casal de la gent gran (Carrer del 
doctor Raguer, 20) 

 Ds, 17:00 a 19:00 (10-gen-15 a 21-mar-15) 
 Adreçat a: Adults. Nivell/Temari: Ballar, 

comptar i repartir.  
  
  

RIPOLL. Casal de la gent gran (Carrer del 
doctor Raguer, 20) 

 Dg, 12:00 a 13:00 (1-feb-15 a 22-mar-15) 
 Adreçat a: Nens.  
  

  

Segrià 
  

  

ARTESA DE LLEIDA. Llar de Jubilats (Carrer de 
Vileta,1) 

 Dc, 21:00 a 22:00 (17-set-14 a 17-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

mcarmenadal@gmail.com.  
  

  

LLEIDA. Centre Cívic de Balàfia 

 Dt, 20:00 a 22:00 (7-oct-14 a 14-jun-15) 
 Adreçat a: Nens, joves i adults.  
  

  

Selva 
  
  

CALDES DE MALAVELLA. Casino 

 Ds, 15:45 a 16:45 (17-gen-15 a 10-mai-15) 
 Adreçat a: Nens i adults. Informació i 

inscripcions: 17 de gener de 2015 - 
jdelemus@lloret.cat. Preu: Gratuït. Altres 
dades d'interès: El curset es farà només amb 
un mínim de 2 participants.  

  

  

SILS. Sala Cultural La Laguna 

 Ds, 15:30 a 17:30 (7-feb-15 a 18-abr-15) 
 Preu: 20 €. Socis gratuït.  
  

  

Vallès Occidental 
  
  

BADIA DEL VALLÈS. Centre Cívic (Plaça de les 
Entitats, s/n) 

 Dt, 17:00 a 18:15 (13-gen-15 a 16-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 661 295 475. Preu: 

Gratuït.  
  

  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. Ateneu de Cultura 
(Carrer de la Indústria, 38-40) 

 Dl, 17:00 a 18:15 (12-gen-15 a 15-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

acs.cdv@gmail.com. Preu: Gratuït.  
  

  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. Centre Cívic Sant 
Ramon (Carrer de Santa Maria, 17) 

 Dt, 19:00 a 20:15 (13-gen-15 a 16-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

acs.cdv@gmail.com. Preu: Gratuït.  
  

  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. Casal Canaletes 
(Avinguda de Lesseps, 2) 

 Dj, 16:00 a 17:00 (8-gen-15 a 18-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

acs.cdv@gmail.com. Preu: Gratuït.  
  

  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. Centre Cívic 
Serraparera (Plaça Universal) 

 Dv, 18:00 a 19:30 (9-gen-15 a 19-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

acs.cdv@gmail.com. Preu: Gratuït.  
  

  

CERDANYOLA DEL VALLÈS. Ateneu de Cultura 
(Carrer de la Indústria, 38-40) 

 Dv, 22:00 a 23:45 (9-gen-15 a 19-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

acs.cdv@gmail.com. Preu: Gratuït.  
  

  

SABADELL. Centre Cívic Sant Josep (Carrer de 
Sant Josep) 

 Dl, 18:00 a 19:00 (6-oct-14 a 29-jun-15) 
  

  

SABADELL. Mercat de Sant Joan 

 Dl, 18:30 a 20:00 (6-oct-14 a 29-jun-15) 
 Adreçat a: Majors de 60 anys.  
  

  

SABADELL. Centre Cívic can Rull (Carrer de 
Sant Isidoro, 51) 

 Dl, 18:30 a 20:00 (6-oct-14 a 29-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 723 66 00.  
  

  

SABADELL. Centre Cívic ca n'Oriac 

 Dt, 11:00 a 12:30 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
  

  

SABADELL. Creu de Barberà (Plaça de 
Castelao) 

 Dt, 17:00 a 18:00 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
  

  

SABADELL. Espai 'Alexandre' (Plaça d'Ovidi 
Montllor, 3) 

 Dt, 18:00 a 19:30 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 716 02 20.  
  
  

SABADELL. Centre Cívic can Borguñó 
(Concòrdia) 

 Dt, 18:00 a 19:30 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 717 95 86.  
  

  

SABADELL. Barri de la Planada (Casal d'avis) 

 Dt, 18:00 a 19:00 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
  

  

SABADELL. Centre Cívic de Sant Oleguer 

 Dt, 19:00 a 20:00 (7-oct-14 a 30-jun-15) 
  

  

SABADELL. Masia de la Font de can Rull 

 Dc, 10:00 a 11:30 (1-oct-14 a 17-jun-15) 
  

  

SABADELL. Casal de la gent gran de la Creu 
Alta 

 Dc, 17:00 a 18:00 (1-oct-14 a 17-jun-15) 
  

  

SABADELL. Casal d'avis Creu Alta (Carrer de 
Castellar) 

 Dc, 17:00 a 18:00 (1-oct-14 a 17-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 717 11 51.  
  
  

SABADELL. Centre Cívic can Rull 

 Dc, 19:15 a 20:45 (1-oct-14 a 17-jun-15) 
 Adreçat a: Dansaires iniciats per millorar el 

nivell.  
  

  

SABADELL. Sabadell Sardanista (Carrer de 
Ribot i Serra, 265) 

 Dj, 17:30 a 18:30 (18-set-14 a 18-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 723 87 83.  
  
  

SABADELL. Carrer de la Reina Leonor 

 Dv, 18:00 a 19:30 (3-oct-14 a 26-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 93 710 90 60.  
  

  

SABADELL. Barri dels Merinals (Mercat de can 
Gambús) 

 Dv, 18:00 a 19:00 (3-oct-14 a 26-jun-15) 
  

  

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. Granja 
Soldevila (Camí de la Granja, s/n) 

 Dj, 19:00 a 20:00 (25-jun-15 a 18-jul-15) 
 Adreçat a: Nens. Nivell/Temari: Iniciació, 

perfeccionament, comptar i repartir i punts 
lliures.  

  

  

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. Granja 
Soldevila (Camí de la Granja, s/n) 

 Dj, 20:00 a 21:00 (25-jun-15 a 18-jul-15) 
 Adreçat a: Adults. Nivell/Temari: Iniciació, 

perfeccionament, comptar i repartir i punts 
lliures.  

  

  

Vallès Oriental 
  

  

AIGUAFREDA. Espai Polivalent El Taller 

 Dc, 19:00 a 19:30 (4-mar-15 a 22-abr-15) 
 Preu: Gratuït.  
  
  

CARDEDEU. Sala Sarau (Aviguda del rei en 
Jaume, 119) 

 Dj, 20:30 a 21:30 (5-feb-15 a 18-jun-15) 
 Adreçat a: Nens i adults. Preu: Gratuït.  
  

  

LA GARRIGA. Espai de la Gent Gran (Plaça del 
Silenci, 2) 

 Dc, 17:30 a 19:00 (3-set-14 a 17-jun-15) 
 Informació i inscripcions: 

esplailagarriga@gmail.com  /  93 871 62 02. 
Preu: Gratuït.  

  

  

SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Carrer de 
Sant Isidre, 34 

 Dc, 18:00 a 19:00 (14-gen-15 a 25-mar-15) 
 Preu: Gratuït.  
  
  

SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Carrer de 
Sant Isidre, 34 

 Dv, 20:00 a 21:00 (9-gen-15 a 27-mar-15) 
 Preu: Gratuït.  
  

  

SANT FOST DE CAMPSENTELLES. Carrer de 
Sant Isidre, 34 

 Dv, 21:00 a 21:30 (9-gen-15 a 27-mar-15) 
 Nivell/Temari: Repartiment i interpretació. 

Preu: Gratuït.  
  

  

  
 


