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1. Comissió d’Ensenyament

Cursos d’ensenyament
• 59 Cursets d’ensenyament de sardanes.
• 24 Escoles participants a la campanya “el país a l’escola”.

9a Trobada d’Equipaments Cívics de Catalunya
• Es va celebrar al Parc Municipal de Mollerussa el dia 28 de maig amb la participació de 18
equipaments i la cobla Tàrrega.

• Al finalitzar la ballada, s’hi va celebrar un dinar popular amb tots els participants.

Cloenda “El país a l’escola”
• Es va celebrar a la Parc de la Ciutadella de Barcelona el dia 12 de maig amb la participació de
16 escoles, la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, i el presentador Josep Palau.
La cloenda va comptar amb la col·laboració de Bonpreu, Llet Nostra, Cavall Fort, Òmnium,
Diputació de Barcelona i ICUB.

Enganxa’t, 3a edició
• Es va celebrar el dia 4 de març al Museu Industrial del Ter de Manlleu.
• Després d’un dia ple d’activitats, la jornada va finalitzar amb la tertúlia ‘Contrapunts per no
abaixar els braços’ a càrrec de Martí Gironell.
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2. Comissió de Comunicació

Infosardana
La circular ha arribat al número 1.287 i s’ha distribuït als responsables de mitjans
de comunicació de tots els espais sardanistes (162 notícies, 236 aplecs, 2.448 ballades,
249 concerts, 63 concursos i 69 activitats d’altres tipus).

Servei de Premsa
S’ha mantingut el servei de premsa que difon els actes més importants de la
Confederació Sardanista de Catalunya tant als mitjans nacionals com locals.

Facebook / Twitter/Instagram
Hem superat els 2.024 seguidors que s’informen i interactuen amb nosaltres a
través de Facebook, i tenim 1.463 seguidors a Twitter.
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3. La Sardana de l’Any

La Sardana de l’Any - 27a. Edició (2015)
• Hi participen 37 emissores i hi competeixen 56 sardanes.
• Comitè seleccionador: David Estañol, Jordi Feliu i Marcel Artiaga.
• Jurat premi de la Crítica i premi Joventut: Joan Francesc Vidal, Joan Gibert, Joan Vila
Safont, Josep Ma. Serracant, Bernat Castillejo.

Concert final celebrat el 7 de maig al Centre de Congressos d’Andorra la Vella
• 1a part: Jovenívola de Sabadell, i una formació especial amb músics que han format part
de la cobla Jovenívola de Sabadell durant els seus 40 anys d’existència.
• 2a part: Estrena de l’espectacle ‘Música allà contra’ d’Esteve Molero. Amb la participació
d’El Pont d’Arcalís i l’Orfeó Andorrà.
• P. Popular: ‘30 i 50 a Bellvitge’, de J. J. Beumala. Accèssit a ‘Compartint emocions’, de J.
Coll.
• P. Crítica: ‘El silenci del far’, de J. Molina. Accèssit a ‘La màgia de les torretes’, de F. Cassú.
• P. Joventut: ‘Amb 40 no en fem prou’, de Martí Fontclara. Accèssit a ‘T’ho mereixes Joan’,
de X. Tudela.
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4. Guia Sardanista

Presentació (Guia 2016)
• Es presenta el dia 12 de desembre a la Sala Mozart de Calella.
• Va presidir l’acte el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Calella, Xavier Arnijas.
• L’acte es va cloure amb un petit concert va a càrrec de la cobla Marinada.
• Al finalitzar es va oferir una cervesa San Miguel als assistents.

Presentació (Guia 2017)
• Es presenta el dia 10 de desembre al Teatre l’Amistat de Mollerussa.
• Va presidir l’acte l’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, Marc Solsona.
• L’acte es va cloure amb un petit concert va a càrrec de la cobla Bellpuig Cobla i
la Mezzo Marta Valero.
• Al finalitzar es va oferir una cervesa San Miguel als assistents.
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5. Activitat Associativa

Pòlisses d’assegurances
• Renovació de la pòlissa de Responsabilitat Civil per a les activitats sardanistes
de totes les entitats confederades.
• Renovació de la pòlissa d’accidents per a informadors sardanistes i monitors.
• Renovació de la pòlissa multirisc per al local social.
• Contractació d’una nova pòlissa D&O pels membres de junta directiva de la
Confederació Sardanista de Catalunya.
Adhesió a les entitats
• ANC
Associats a les entitats
• ENS de Comunicació Associativa
• Suport Associatiu

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016
6. Capital de la Sardana

‘Mollerussa, capital de la Sardana 2016’
• Es proclama Mollerussa, capital de la Sardana el dia 12 de març de 2016 al
teatre l’Amistat de Mollerussa, amb la presentació de la cobla Jove Mollerussa
2016, i el pregó a càrrec de pare Jordi Agustí Piqué.
• Durant tot l’any, Mollerussa ha programat nombrosos actes sardanistes.
Lliurament dels Premis ‘capital de la Sardana’
• Se celebra el 20 de novembre al Teatre l’Amistat de Mollerussa.
• Presideix l’acte l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
• Marta felip, alcaldessa de Figueres presenta la capital de la Sardana 2017.
• Es nomena ‘Montblanc, capital de la Sardana 2018’.
• Es va cloure amb l’espectacle ‘Matèria del temps’ de Jordi Molina.
• A la sortida San Miguel i Galetes Trias van oferir un petit piscolabis als
assistents.
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7. Altres Actes

Dia Universal de la Sardana
• S’escull el dia 19 de juny de 2016 com a dia Universal de la Sardana.
• ‘Gentil Adrianna’ de Manel Balasch, va ser la sardana interpretada als actes
sardanistes.

La Sardana, Patrimoni Cultural Immaterial
• S’inicien els tràmits per impulsar la candidatura de La Sardana a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, amb
l’objectiu de reforçar la vitalitat del moviment sardanista i de la sardana, de
donar-los més projecció social i de contribuir així a la salvaguarda d’aquest
patrimoni.

Casa de la Sardana
• Se signa un conveni amb l’ICUB per tal de tirar endavant La Casa de la Sardana.
Les obres del nou centre s’inicien a finals d’any.
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8. Convenis
Conveni San Miguel
• Es renova el conveni de col·laboració amb Mahou-San Miguel per tal de
patrocinar l’activitat sardanista. L’empresa ofereix descomptes i
infraestructures per organitzar els bars dels aplecs i concursos.
Conveni BonPreu
• Es renova el conveni de col·laboració amb Esclat BonPreu per tal de patrocinar
6 immersions sardanistes als seus centres.
Conveni CCMA
• Se signa un conveni de col·laboració amb la CCMA per tal d’aconseguir més
presència de la sardana als mitjans.
Conveni triennal
• Se signa un conveni econòmic triennal amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

