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1. Comissió d’Ensenyament

Cursos d’ensenyament
• 29 Cursets d’ensenyament de sardanes
• 18 Escoles participants a la campanya “el país a l’escola”

8a Trobada d’Equipaments Cívics de Catalunya
• Es va celebrar al Passeig de Manuel Puigvert de Calella el dia 6 de juny amb la
participació de 21 equipaments i la cobla Marinada.
• 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 Pla de la Catedral de Barcelona el dia 6 de maig amb la participació de
15 escoles i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. La cloenda va comptar amb la
col·laboració de Bonpreu i Llet Nostra.
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2. Comissió de Comunicació

Infosardana
La circular ha arribat al número 1.275 i s’ha distribuït als responsables de mitjans
de comunicació de tots els espais sardanistes (167 notícies, 252 aplecs, 2.284 ballades,
229 concerts, 64 concursos i 63 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
Hem superat els 1.908 seguidors que s’informen i interactuen amb nosaltres a
través de Facebook, i tenim 1.133 seguidors a Twitter.
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3. La Sardana de l’Any

La Sardana de l’Any - 26a. Edició (2014)
• Hi participen 37 emissores i hi competeixen 56 sardanes.
• Comitè seleccionador: Lluís Alcalà, Dani Gasulla i Ferran Carballido.
• Jurat premi de la Crítica i premi Joventut: Joan F. Vidal, Jordi Feliu, Jordi Molina, Francesc
Gregori i Xavi Molina

Concert final celebrat el 16 de maig al Teatre Jardí de Figueres
• 1a part: Cobles Ciutat de Girona i La Flama de Farners
• 2a part: Sardanes ‘Les culleretes de St. Miquel’, ‘Estimat Gil Membrado’ i Catalunya.
Obra lliure ‘L’hermosa Antònia’. Estrena ‘Dels ous ferrats a la cendra’ de Jordi Molina.
Cor ARSinNOVA, Coral Germanor Empordanesa, Quim Lecina.
• P. Popular: ‘Estimar és el camí’, de C. Santiago. Accèssit a ‘A la Feli’, de R. Picamal.
• P. Crítica: ‘Cant d’infantesa’, de D. Gasulla. Accèssit a ‘La font dels músics’, de Ll. Alcalà.
• P. Joventut: ‘Agustemporània’, de Gerard Pastor
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4. Guia Sardanista
Presentació (Guia 2015)
• Es presenta el dia 7 de febrer a la Foyer del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
• Va presidir l’acte Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
i l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
• L’acte es va cloure amb un petit concert va a càrrec de la cobla La Principal del
Llobregat sota la direcció d’Esteve Molero.

Edició (Guia 2016)
• 15a Guia Sardanista que coordina la Confederació Sardanista de Catalunya on
es recull en una sola publicació més de 200 aplecs, 60 concursos sardanistes i
altres manifestacions sardanistes.
• Per primera vegada i amb l’esforç de totes les entitats la guia es presenta abans
de finalitzar l’any 2015, 12 de desembre
• La Guia presenta vàries novetats i un canvi d’imatge respecte les anterior
edicions.
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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.
Adhesió a les entitats
• ANC
Associats a les entitats
• ENS de Comunicació Associativa
• Suport Associatiu
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6. Capital de la Sardana

‘Calella, capital de la Sardana 2015’
• Es proclama Calella, capital de la Sardana el dia 14 de març de 2015 a la fàbrica
Llobet-Guri de Calella, amb la presentació de la cobla Capital de la Sardana, i el
pregó a càrrec del Dr. Carles Cordón.
• Durant tot l’any, Calella ha programat nombrosos actes sardanistes:
- Espectacle inaugural, ‘Paraules d’amor!’
- Concurs de Colles Sardanistes
- Trobada d’escoles de cobla
- Festa de les colles sardanistes

- Conferència a Càrrec d’Anna Costal
- ‘Catalunya al cor’, concert de Festa Major
- Concurs final de Punt Lliures

Lliurament dels Premis ‘capital de la Sardana’
• Lliurament dels Premis CDLS a la sala Mozart de Calella.
• Presideix l’acte l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
• Marc Solsona, alcalde Mollerussa presenta la capital de la Sardana 2016.
• Es nomena oficialment ‘Figueres, capital de la Sardana 2017’.
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7. Altres Actes

Dia Universal de la Sardana
• S’escull el dia 21 de juny de 2015 com a dia Universal de la Sardana.
• ‘Catalunya’ d’Enric Morera, va ser la sardana interpretada als actes sardanistes
en commemoració al 150è aniversari del seu naixement.
Conveni San Miguel
• Se signa un 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
• Se signa un conveni de col·laboració amb Esclat BonPreu per tal de patrocinar 6
immersions sardanistes als seus centres (Figueres, Palafrugell, Malla, Lleida,
Salou i Vilafranca del Penedès).

