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1. Comissió d’Ensenyament
Cursos d’ensenyament
• 90 Cursets d’ensenyament de sardanes
• 25 Escoles participants a la campanya “el país a l’escola”

11a Trobada d’Equipaments Cívics de Catalunya
• Es va celebrar a la plaça de Sant Francesc de Montblanc el dia 19 de maig amb la participació de 22
equipaments i la cobla Cossetània.
• Al finalitzar la ballada, s’hi va celebrar un dinar dins l’Església de Sant Francesc amb tots els participants
seguit d’un breu concert.

Cloenda “el país a l’escola”
• Es va celebrar al Pla de la Catedral de Barcelona el dia 4 de maig amb la participació de 968 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, Fundació
Carulla, Diputació de Barcelona i ICUB.

Som Cultura Popular
• Participació a la mostra a través de Revesses.cat i també al ‘Fòrum d’educuació i cultura popular’
• Participació al DES de Torí: Expliació de la sardana al XV Conveni de l'Associació Nacional Dansa Educació
Societat, DES, a càrrec d’Elisenda Villarrubias i Imma Pujol.
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2. Comissió de Comunicació

Infosardana
• La circular ha arribat al número 1.379 i s’ha distribuït als responsables de
mitjans de comunicació de tots els espais sardanistes.

PortalSardanista
• 224.523 visitants durant el 2018
• 1.982.259 pàgines decarregades durant l’any

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 Socials
• Hem superat els 3.015 seguidors que s’informen i interactuen amb nosaltres a
través de Facebook, i tenim 1.855 seguidors a Twitter.
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3. La Sardana de l’Any

La Sardana de l’Any - 29a. Edició (2017)
• Hi participen 62 emissores i hi competeixen 56 sardanes.
• Comitè seleccionador: Anna Abad, Eduard Sendra i Joan Moliner
• Jurat especial: Joan F. Vidal, Joan Gibert, Olivier Marquès, Xavi Molina i Jordi Molina.
Concert final celebrat el 12 de maig al Centre Cívic d’Alcanar
• 1a part: S’interpreten les 10 finalistes amb les cobles Reus Jove i Marinada.
• 2a part: espectacle “De músic a mite”, recorregut per la vida i l’obra de Ricard Viladesau. Amb la
cobla Ciutat de Girona, Joan Torras a la percussió i l’actriu i cantant Susanna del Saz. Direcció a
càrrec de Jesús Ventura.
• Com a final de festa, s’interpreta ‘Alcanar’ de Francesc Mas Ros, amb l’Agrupació Musical
Canavera i les cobles Marinada i Reus Jove.
Guanyadors
• P. Popular: ‘La Vall de Ribes’, de J. Coll Ferrando. Accèssit: ‘Nits d’estiu a Sant Llorenç’, d’A. Abad.
• P. Crítica: ‘Per a tu Queralt’, de J. Feliu. Accèssit: ‘Treneana i Amunt’, d’E. Ortí.

• P. Joventut: ‘Nadal montserratí’, de X. Ventosa. Accèssit a ‘Elegíaca’, d’A. Fontelles.
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4. Guia Sardanista

Presentació

• Es presenta el dia 15 de desembre al Casal Montblanquí juntament amb el
lliurament dels premis Capital de la Sardana.

La Guia Sardanista 2019, dades:
• Total d'aplecs: 160 (2 Andorra, 72 Barcelona, 28 Girona, 20 Lleida, 7 Nord de
Catalunya, 31 Tarragona)
• Total de concursos de Colles: 55 (1 Andorra, 21 Barcelona, 14 Girona, 13 Lleida,
2 Nord de Catalunya, 4 Tarragona)
• Total de concursos revesses: 4 (1 Barcelona, 1 Girona, 2 Lleida)
• Inclou 50 cobles en actiu i 8 colles sardanistes
• Se n’ha fet 15.000 exemplars
• Enguany arriba a la 18a Edició.
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5. Capital de la Sardana
‘Montblanc, capital de la Sardana 2018’
• Es proclama Montblanc, capital de la Sardana el dia 17 de març de 2018 a
l’Església de Sant Francesc, amb el pregó del president de la Diputació de
Tarragona Josep Poblet. A l’acte de proclamació s’estrena la sardana
‘Montblanc, capital de la Sardana’ d’Alfred Abad.
• Durant tot l’any, Montblanc ha programat nombrosos actes sardanistes 8+ de
50).
Lliurament dels Premis ‘capital de la Sardana’
• Se celebra el 15 de desembre al Casal Montblanquí, juntament amb la
presentació de la Guia Sardanista 2019
• Presideix l’acte l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu
• Danièle Pagès, tinent d’alcalde de Perpinyà presenta la capital de la Sardana
2019.
• Es nomena ‘Balaguer, capital de la Sardana 2021’,
• Durant tot l’acte ens acompanya la cobla Tres Vents.
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6. Altres Activitats Sardanistes

Dia Universal de la Sardana
• S’escau el 17 de juny de 2018 com a Dia Universal de la Sardana amb ‘Festeig’ de Ricard
Viladesau, com a peça unitària escollida.
• Aquest dia s’inaugura la Plaça Joaquim Serra, ubicada a Nou Barris de BCN.
Col·laboració per a l’edició de CD’s
• S’ha mantingut l’ajuda econòmica a la promoció de nous CD's de sardanes.
• Durant el 2018 s’ha col·laborat en l’edició d’ 11 CD’s.
FiraGran
• Per tercer any consecutiu s’ha coorganitzat la Trobada Sardanista de Colles Veteranes
dins el marc de FiraGran amb la cobla Ciutat de Cornellà.
• Han participat 27 colles, centres cívics o casals de gent Gent Gran.
Viatge a Waterloo l’1 d’octubre
• S’entrega la Medalla al Mèrit sardanista a Lluís Puig, amb rebuda a la Casa de la
República pel president Puigdemont i concert de la Cobla Sant Jordi a Brussel·les.
Col·laboració amb el Festival ‘So de cobla’ de Palamós.
• Participació en les reunions d’organització del festival.
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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.
• Renovació de la pòlissa de voluntaris.
Adhesió a les entitats
• ANC
• Suport a la ‘sardana per la llibertat’ de Banyoles (juny 2018)
Associats a les entitats
• ENS de l'Associacionisme Cultural Català
• Suport Associatiu
• Consell de l’Associacionisme (membres i assistència als actes)
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8. Casa de la Sardana

Activitats i cicles que s’hi ha dut a terme
• Cicle d’Audiovisuals, ‘Projectem la sardana’.
• Presentació de llibres durant el mes d’abril, ‘Abril Literari’.
• Curset d’ensenyament de sardanes.
• Xerrades, conferències i taules rodones.
• Concert de Cap d’Any. Espectacles de petit format.
• Exposicions.
• Creació Butlletí electrònic + Club ‘amics de la Casa de la Sardana’
A més a més:
• S’hi celebren les reunions i assemblees de les entitats integrades.
• Increment de la Biblioteca-Fonoteca a partir de donacions de fons i
arxius.
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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 Bon Preu Esclat
• Es manté 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.
Conveni SGAE
• S’ha renovat el conveni SGAE ampliant la col·laboració econòmica amb la CSC.
Conveni ICUB
• Es renova el conveni amb l’ICUB per a l’impuls de la sardana a Barcelona.
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10. PCI

• Organització ‘Ballem per la UNESCO’ a l’oratori de Sant Felip Neri
• Celebració de reunions periòdiques del Comitè impulsor
• Reunions territorials amb les entitats federatives i institucions
d’Andorra, França i el Principat.
• Creació del Blog ‘Sardanaunesco’.
• Adhesions institucionals (mocions) d’ajuntaments i venda de CD’s
profinançament.
• Gravacions de diferents actes per a elaborar un documental de la
candidatura.

