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1. Comissió d’Ensenyament

Cursos d’ensenyament
• 52 Cursets d’ensenyament de sardanes
• 25 Escoles participants a la campanya “el país a l’escola”
• 1 Curs de formació de monitors a Sarrià de Ter

10a Trobada d’Equipaments Cívics de Catalunya
• Es va celebrar a la Rambla de Figueres el dia 20 de maig amb la participació de 20
equipaments i la cobla Ciutat de Girona.
• Al finalitzar la ballada, s’hi va celebrar un dinar al Pa Volador amb tots els participants.

Cloenda “El país a l’escola”
• Es va celebrar al Pla de la Catedral de Barcelona el dia 5 de maig amb la participació de 932
nens, la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, i el presentador Josep Palau.
La cloenda va comptar amb la col·laboració de Solan de Cabras, Bonpreu, Llet Nostra, Cavall
Fort, Haribo, Òmnium, Fundació Josep Irla, Fundació Carulla, Diputació de Barcelona i ICUB.

3a edició Enganxa’t
•
•

Es va dur a terme al Museu Industrial del Ter de Manlleu el dia 4 de març.
La conferència va anar a càrrec de Martí Gironell
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2. Comissió de Comunicació

Infosardana
• La circular ha arribat al número 1.327 i s’ha distribuït als responsables de
mitjans de comunicació de tots els espais sardanistes.

• A partir del mes de març va passar de ser mensual a setmanal.

PortalSardanista
• Es va presentar públicament el 24 de febrer de 2017 al Palau de la Virreina.

• Es van explicar tots els serveis que ofereix el nou portal.

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.

Xarxes Social
• Hem superat els 2.653 seguidors que s’informen i interactuen amb nosaltres a
través de Facebook, i tenim 1.695 seguidors a Twitter.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
3. La Sardana de l’Any

La Sardana de l’Any - 28a. Edició (2016)

• Hi participen 63 emissores i hi competeixen 56 sardanes.
• Comitè seleccionador: Enric Ortí, Xavi Piñol i Joan Druguet.
• Jurat especial: Joan F. Vidal, Joan Gibert, Joan Vila Safont, Eduard Sendra, Jordi Figaró.
Concert final celebrat el 13 de maig al Teatre La Passió d’Olesa de Montserrat
• 1a part: S’interpreten les 10 finalistes amb les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Jovenívola
de Sabadell.
• 2a part: espectacle "La Passió", amb música de Josep Maria Roma adaptada per a dues cobles
augmentades, percussió i cor. Arranjaments i direcció musical, Jesús Ventura. Amb la
col·laboració del Cor Jove d'Olesa de Montserrat, la Coral Sant Esteve i els actors de La Passió
d'Olesa de Montserrat.
• Com a final de festa, l'Esbart Olesà va presentar l’espectacle ‘Catalunya’.
Guanyadors
• P. Popular: ‘Porta-la amb tu’, d’O. Marquès. Accèssit: ‘Els rossinyolets de l’àvia’, Ll. Pujals
• P. Crítica: ‘De Figueres a Portlligat’, d’A. Ros Marbà. Accèssit: ‘Lo pont de Balaguer’, de D. Gasulla.

• P. Joventut: ‘Sardana n.5’, de X. Ventosa. Accèssit a ‘Corona de mans’, de M. Villegas.
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4. Guia Sardanista

Presentació
• Es presenta el dia 16 de desembre a l’auditori Els Caputxins de Figueres.
• La presentació va anar a càrrec del president de la Confederació Sardanista de
Catalunya, Joaquim Rucabado
• L’acte es va cloure amb un petit concert a càrrec del grup Port Bo.
• Al finalitzar es va oferir un petit aperitiu i cervesa San Miguel als assistents.

La Guia Sardanista 2018, dades:
• Total d'aplecs: 155 (2 Andorra, 70 Barcelona, 27 Girona, 17 Lleida, 7 Nord de
Catalunya, 32 Tarragona)
• Total de concursos de Colles: 49 (1 Andorra, 19 Barcelona, 11 Girona, 11 Lleida,
2 Nord de Catalunya, 5 Tarragona)
• Total de concursos revesses: 5 (1 Barcelona, 2 Girona, 1 Lleida, 1 Tarragona)
• Altres activitats: 156 (33 Barcelona, 19 Girona, 9 Lleida, 85 Nord de Catalunya,
10 Tarragona)
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5. Altres Activitats Sardanistes

Dia Universal de la Sardana
• S’escull el dia 18 de juny de 2016 com a dia Universal de la Sardana.
• ‘Una mirada’ de Pep Ventura, va ser la sardana interpretada als actes
sardanistes.

Bicentenari Pep Ventura:
• La Confederació Sardanista de Catalunya ha participat en el bicentenari amb
dos projectes:
– La exposició virtual ‘Sardanes’ (www.exposardanes.cat), comissariada pels musicòlegs Dr.
Joaquim Rabaseda i Dra. Anna Costal.
– El llibre ‘Això no és una biografia de Pep Ventura’ de l’Anna Costal

Col·laboració per l’edició de CD’s
• S’han creat unes bases per ajudar econòmicament a la promoció de nous Cd's
de sardanes.
• Durant el 2017 s’ha col·laborat en l’edició de 20 cd’s.
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6. Capital de la Sardana

‘Figueres, capital de la Sardana 2017’
• Es proclama Figures, capital de la Sardana el dia 24 de març de 2017 al teatre
Jardí, amb el pregó de la musicòloga i locutora Victòria Palma. A l’acte de
proclamació s’estrena la sardana ‘Figueres, capital de la Sardana’ de Martí
Fontclara.
• La Capitalitat de Figueres ha anat estretament lligada als actes de celebració del
bicentenari de Pep Ventura.
• Durant tot l’any, Figures ha programat nombrosos actes sardanistes.
Lliurament dels Premis ‘capital de la Sardana’
• Se celebra el 3 de novembre al Teatre Jardí de Figueres.
• Presideix l’acte l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip
• Josep Andreu, alcalde de Montblanc presenta la capital de la Sardana 2018.
• Es nomena ‘Perpinyà, capital de la Sardana 2019’, i ‘Sant Feliu de Guíxols, capital
de la Sardana 2020’.
• Es va cloure l’acte amb la cobla La Flama de Farners i el tenor Josep Fadó.
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7. 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 l'Associacionisme Cultural Català
• Suport Associatiu
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8. Casa de la Sardana

Inauguració
• Es va inaugurar el dia 16 de juny de 2017.
• Va consistir en una visita explicativa per les noves instal·lacions, i una ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.
• Durant la jornada hi va haver una mostra de jocs tradicionals i l’exhibició de les
colles de sardana esportiva de Barcelona Ciutat.
• Es va estrenar la sardana ‘Casardana’ de Carles Santiago.
Activitats
• S’ha integrat a la Xarxa de Cases de la Festa de l’Ajuntament de Barcelona.
• A finals d’any es va iniciar un cicle d’Audiovisuals sota el títol ‘Projectem la
sardana’.
• S’hi celebren les reunions i assemblees de les entitats integrades a la Casa.
• Es treballa perquè el 2018 entri en ple rendiment.
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9. Convenis i col·laboracions

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 CCMA
• Se signa un conveni amb la CCMA per enfortir la presència de la sardana.
Conveni Bon Preu Esclat
• S’acorda el patrocini de connexions en directe a Catalunya Ràdio durant els
concursos de sardana esportiva.
Col·laboració Llet Nostra
• Ha seguit col·laborant amb ‘el país a l’Escola’, oferint llet per a tots els
participants de la cloenda.
Col·laboració Aneto
• Ha seguit col·laborant amb el aplecs i concursos oferint el seu producte
gratuïtament.

