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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   
 
UNES VACANCES, UNES ACTUACIONS ....... 
 
Els esbarts es disposen a fer vacances, però no pas tots. Els petits, tal com fan a les escoles, a 
partir de Sant Joan deixen la seva participació al assajos, per tal d’anar de colònies o al poble 
del parent o a la segona llar amb la mare o l’avi de torn. No ho fan així els esbarts que tenen 
actuacions, perquè cal assajar i també preparar actuacions de viatges. Us recordeu l’any passat 
que hi va haver una quantitat record de sortides a països del mon sencer ? 
Enguany no sembla ser tant important el nombre i països o també pot ser que les  sortides 
tinguin una programació  en el que estigui més escalonat de dates. De totes formes d’una manera 
o bé d’una altra les actuacions vindran. Es aquí on cal donar un cop d’atenció per tal de que les 
“ballades” les “actuacions” els “recitals” siguin fetes lo més acuradament possible. 
Quan fem actuacions a casa, sembla que es perdona quasi tot, que no hauria de ser així. Si és al 
nostre local social amb els familiars presents, poder hi pot haver certa tolerància i sobre tot amb 
els més petits, però no és el cas de les actuacions que es fan representant Catalunya i la nostra 
bandera,si la portem o a vegades si cal ensenyar-la o que no ens correspon i no la volem 
ensenyar... Aquí ja ens hi juguem molt més, perquè és una imatge que tindran de la nostra nació, 
bona o dolenta segons lo ben preparada que estigui la actuació i segons la mentalitat amb la qual 
s’ha anat a actuar. 
Cal saber què es primer, el turisme o el deixar les nostres danses en el millor lloc possible, i si pot 
ser competint amb aquest grups que a vegades tant enlluernen, però que el que fan es al nostre 
abast, salvant els diners en promoció,música, viatge i un vestuari digne. Cal sobre tot que el que 
fem  s’escaigui amb allò que anuncien els presentadors, als quals cal sempre fer memòria de que 
som Catalunya, encara que desprès ens hi posin l’afegitó. 
En desitjar-vos molt bon turisme però sobre tot “ molt bones actuacions”, si en teniu, ens 
atrevim a  demanar-vos  que sigueu ben primmirats i sobre tot que sirgueu fidels a la nostra 
catalanitat. Si és dansa tradicional , dir-ho ,i si mai s’hi barreja una creació d’arrel, dir-ho 
també, amb noms i cognoms. Per damunt de tot ens cal actuar amb tota dignitat.   
Dons l’ho dit. Bon viatge o boníssimes actuacions! 
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CORRANDES DE JULIOL 
 
Dimecres, 2 de juliol de 2008 a les 18 h 
Cercavila del Rubifolk 2008 amb l’Esbart Dansaire de Rubí i altres grups participants 
Lloc: Carrers de la vila - Població: Rubí (Vallès Occidental) 
Dimecres, 2 de juliol de 2008 a les 22 h 
Acte inaugural de Rubifolk 2008 amb l’Esbart Dansaire de Rubí i grups participants 
Lloc: Plaça Dr. Guardiet - Població: Rubí (Vallès Occidental) 
Dijous, 3 de juliol de 2008 a les 22 h 
Actuació dins Rubifolk 2008 amb l’Esbart Dansaire de Rubí i grup d'Indonèsia 
Lloc: Plaça Dr. Guardiet - Població: Rubí (Vallès Occidental) 
Divendres, 4 de juliol de 2008 a les 22 h 
Festival Manuel Saderra a Banyoles amb l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles 
Lloc: Carpa Camp de Futbol - Població: Banyoles (Pla de l'Estany) 
 

Divendres, 4 de juliol de 2008 fins a diumenge, 6 de juliol de 
XXV ballada popular a Mallorca  
Ballet Joventut de Perpinyà i Aires del Pla de Marratxí 
Lloc: Diferents - Població: Marratxí i Palma (Mallorca) 

Divendres, 4 de juliol de 2008 a les 21 h 
Fi de curs d'escola de dansa a Manresa  
Esbart Dansaires Manresans. Escola de dansa amb la col·laboració del cos de dansa 
Lloc: Barri de la Font dels Capellans - Població: Manresa (Bages) 

Dissabte, 5 de juliol de 2008 a les 22 h 
Recital de danses tradicionals i de creació a Barcelona “Memorial Ramon Espín” 
Esbart Gaudí i  Sant Martí, de Barcelona -- Esbart Santa Tecla, de Tarragona 
Lloc: Façana de la Sagrada Família - Població: Barcelona – Eixample 
Dissabte, 5 de juliol de 2008 a les 22 h 
XX Trobada d'Esbarts a Bagà  
Esbart Cadí, de Bagà -- Esbart Dansaires Manresans -- Ballets de Catalunya 
Lloc: Plaça Galceran de Pinós - Població: Bagà (Berguedà) 
Dissabte, 5 de juliol de 2008 a les 18 h 
Músiques i Danses dels Països Catalans a Llupià  
El Foment de la Sardana de Perpinyà - Esbart dels Reis de Mallorca 
Lloc: Plaça de la Vila - Població: Llupià (Rosselló) -- Catalunya Nord 
Dissabte, 5 de juliol de 2008 a les 22 h 
Espectacle "Terçol" a Castellterçol a càrrec de l’Esbart Rosa d'Abril, de Castellterçol 
Lloc: Castell - Població: Castellterçol (Vallès Oriental) 
Dissabte, 5 de juliol de 2008 a les 22 h 
Recordant la primera Mostra (Dins els actes de celebració dels 25 anys de la Mostra) 
Grup de dansa "El Millars" de Castelló de la Plana, "Raices de Aragón" de Saragossa i l'Esbart 
Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès 
Lloc: Plaça de l'Abat Oliba - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
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Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 11.30 h 
Ball de Plaça a Terrassa a càrrec de l’Esbart Egarenc 
Lloc: Plaça Vella - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 22 h 
Recital de danses tradicionals a L'Estartit amb acompanyament del conjunt Trapassacs 
Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí 
Lloc: Plaça Església - Població: L'Estartit (Baix Empordà) 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 18.30 h 
Espectacle "Antologia" a Barcelona dins del marc de l'Estiuàs de Sant Martí 
Esbart Sant Martí, de Barcelona 
Lloc: Plaça Font i Sagué, al costat del Mercat del Clot - Població: Barcelona -- Sant Martí 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 18 h 
Danses tradicionals a Torredembarra a càrrec de l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona 
Lloc: Centre Cultural - Població: Torredembarra (Tarragonès) 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 12 h 
Ballada a Montesquiu dins l'Aplec de la Sardana 
Esbart Castell de Tona - Població: Montesquiu (Osona)  
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 17 h 
Trobada d'Esbarts de la Catalunya Nord  
Lloc: Plaça del 18 de maig - Població: Tuïr (Rosselló - Catalunya Nord) 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 22 h 
Espectacle "Terçol" a càrrec de l’Esbart Rosa d'Abril, de Castellterçol 
Lloc: Castell - Població: Castellterçol (Vallès Oriental) 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 12 h 
Ballada de dansa catalana a Ordino amb motiu del Roser d'Ordino 
Grup Dansaire d'Ordino 
Lloc: Plaça d'Ordino - Població: Ordino - Principat d'Andorra 
Diumenge, 6 de juliol de 2008 a les 13 h 
Espectacle de danses catalanes a Saifores amb motiu de la Festa Major 
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres 
Lloc: Carrer Major - Població: Saifores (Baix Penedès) 
Dilluns, 7 de juliol de 2008 a les 20.30 h 
Recital de Festa Major a Terrassa amb l’Esbart Dansaire del Vallès i l’ Esbart Egarenc 
Lloc: Raval Montserrat - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
Dilluns, 7 de juliol de 2008 a les 12.30 h 
Recital de Festa Major a Terrassa a càrrec de l’Esbart Egarenc 
Lloc: Raval Montserrat - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
Dimarts, 8 de juliol de 2008 a les 21 h 
Danses dels Països Catalans a Sant Cebrià  
Esbart dels Reis de Mallorca - Foment de la Sardana de Perpinyà 
Lloc: Càmping Azureva - Població: Sant Cebrià de Rosselló (Catalunya Nord) 
 

 

Dimarts, 8 de juliol de 2008 fins a diumenge, 13 de juliol de 2008  
XXV Mostra de Dansa Popular de Cerdanyola  
Grups de Indonèsia, Egipte, Corea, Sèrbia, Geòrgia i l'Esbart Dansaire de Cerdanyola 
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Lloc: Diferents llocs - Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
Dimecres, 9 de juliol de 2008 a les 21 h 
Danses dels Països Catalans al Barcarès  
Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana 
Lloc: Centre de Vacances "Les Portes del Rosselló" - Població: El Barcarès (Rosselló) 

Dijous, 10 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Balles? Ballem... però els nostres! - Taller de balls tradicionals 
Ballets de Catalunya amb el grup musical De Soca-rel 
Lloc: Centre Cívic Golferics - Gran Via Corts Catalanes, 491 - Població: Barcelona 

 

Divendres, 11 de juliol de 2008 a la 21. 30 h 
Espectacle de dansa catalana a Banyeres del Penedès amb la Cobla Contemporània 
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès - Població: Banyeres del Penedès 

 

Divendres, 11 de juliol de 2008 fins a diumenge, 13 de juliol de 2008  
Festival Folklórico de Trubia  
Esbart Sarrià, de Barcelona - Població: Trubia, Astúries 
Divendres, 11 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Espectacle de danses a Canet en Rosselló a càrrec del Ballet Joventut de Perpinyà 
Lloc: Plaça del Sud - Població: Canet en Rosselló 
Divendres, 11 de juliol de 2008 a les 22.30  
Danses tradicionals a càrrec de l’ Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes 
Lloc: Davant la Biblioteca Comarcal - Població: Blanes (Selva) 

 

Divendres, 11 de juliol de 2008 a les 22 h 
Festes del Carme a Sant Joan Despí  
Esbart Dansaire de Sant Joan Despí. Totes les seccions. 
Lloc: Plaça del Mercat de Les Planes - Població: Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 21 h 
Espectacle del 50è aniversari a Tuïr amb la Cobla Combo Gili 
Els Dansaires Catalans de Tuïr i l'Esbart Sabadell Dansaire 
Lloc: Plaça de la República - Població: Tuïr (Rosselló-Catalunya Nord) 

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 19 h 
Espectacle "Antologia" a Lloret de Mar a càrrec de l’Esbart Sant Martí, de Barcelona 
Lloc: Càmping Cala Canyelles - Població: Lloret de Mar (Selva) 

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 19.30 h 
Recital conjunt a Barcelona  
Esbart Vila d'Esplugues. Juvenils i cos de dansa i grup de dansaires juvenils hongaresos 
Lloc: Terrassa del Museu d'Història de Catalunya - Població: Barcelona -- Ciutat Vella 

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 20.30 h 
Danses tradicionals a Montblanc a càrrec de l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona 
Lloc: Plaça Ajuntament - Població: Montblanc (Conca de Barberà) 
Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 22 h 
Esbart Dansaire d'Iluro, de Mataró 
Lloc: Teatre Monumental - Població: Mataró (Maresme) 



 5

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 22.30 h 
Un País de Festa a Mollet del Vallès a càrrec d’Impuls en Dansa 
Lloc: Parc dels Colors - Població: Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 

 

Dissabte, 12 de juliol de 2008 a les 19 h 
Ballada conjunta al Museu d'Història de Catalunya  
Esbart Vila d'Esplugues. Juvenils i cos de dansa i el grup hongarès Kerekes 
Lloc: Museu d'Història de Catalunya, Port Vell - Població: Barcelona -- Ciutat Vella 

 

Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 11 h 
Aplec de Santa Margarida a Terrassa amb l’Esbart Egarenc 
Lloc: Ermita de Santa Margarida - Població: Terrassa (Vallès Occidental) 
Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 22 h 
Ballada de danses tradicionals a L'Estartit amb l’Esbart Fontcoberta, de Banyoles 
Lloc: Plaça de l'Església - Població: L'Estartit (Baix Empordà) 

 

Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 16 h 
Espectacle de danses a Banyuls de la Marenda amb el Ballet Joventut de Perpinyà 
Lloc: Plaça Pol Reig - Població: Banyuls de la Marenda (Rosselló) 

 

Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 20 h 
Balls a la Plaça amb l’Esbart Dansaire Mollet. Escola de Dansa 
Lloc: Parc dels Colors - Població: Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 

 

Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 20 h 
Ballada a la Plaça Cambó de Sabadell amb la Cobla Jovenívola de Sabadell 
Esbart Sabadell Dansaire 
Lloc: Plaça Cambó - Població: Sabadell (Vallès Occidental) 
Diumenge, 13 de juliol de 2008 a les 20 h 
Ballada de Festa Major a Can Feu amb la Cobla Jovenívola, de Sabadell 
Esbart Sabadell Dansaire 
Lloc: Plaça Cambó - Població: Sabadell (Vallès Occidental) 

 

Dilluns, 14 de juliol de 2008 fins a dissabte, 19 de juliol de 2008  
XXVIII "Sa Mostra" Festival Folklòric Internacional de Sóller  
Esbart Català de Dansaires amb acompanyament musical de El Grupet 
Població: Sòller, Mallorca 

 

Dilluns, 14 de juliol de 2008 a les 17 h 
Danses catalanes a Ancinyà amb el Ballet Joventut de Perpinyà 
Lloc: Plaça de la Vila - Població: Ancinyà (Fenolledès) 

 

Dilluns, 14 de juliol de 2008 a les Tot el dia 
Danses dels Països Catalans als Angles  
Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana 
Lloc: Diferents llocs - Població: Els Angles (Capcir-Catalunya Nord) 

 

Dimecres, 16 de juliol de 2008 a les Tarda-Vespre 
Recital per la Festa del Carme a Empuriabrava  
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Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries. Totes les seccions. 
Població: Empuriabrava (Alt Empordà) 

 

Dijous, 17 de juliol de 2008 fins a diumenge, 20 de juliol de 2008  
Gavà als Prague Folklore Days  
Esbart Brugués, de Gavà 
Lloc: Diversos llocs - Població: Praga, Txèquia 
 
Dijous, 17 de juliol de 2008 fins a dilluns, 21 de juliol de 2008  
Ribes de Freser als Prague Folklore Days  
Esbart Dansaire Eudald Coma, de Ribes de Freser 
Lloc: Diversos llocs - Població: Praga, Txèquia 

 

Dijous, 17 de juliol de 2008 fins a diumenge, 20 de juliol de 2008  
Reus als Prague Folklore Days  
Esbart Santa Llúcia, de Reus 
Població: Praga, Txèquia 

 

Divendres, 18 de juliol de 2008 a les 19 h 
Recital de danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Sant Martí , de Torrelles de Llobregat 
Lloc: Plaça - Població: Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

Divendres, 18 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Espectacle de danses a Banyuls de la Marenda amb el Ballet Joventut de Perpinyà 
Lloc: Puig del Mas - Població: Banyuls de la Marenda (Rosselló) 

 

Divendres, 18 de juliol de 2008 fins a dilluns, 21 de juliol de 2008  
Folkloriades de Castelmoron sur Lot  
Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana 
Lloc: Diferents llocs - Població: Castelmoron sur Lot (França) 

 

Divendres, 18 de juliol de 2008 a les 22 h 
Recital a Pradell de la Teixeta a càrrec de l’Esbart Santa Tecla, de Tarragona 
Lloc: Plaça Major - Població: Pradell de la Teixeta (Priorat) 

 

Divendres, 18 de juliol de 2008 fins a diumenge, 20 de juliol de 2008  
Dansa catalana al País Basc amb l’Esbart Dansaire de Rubí 
Població: Getxo, País Basc 

 

Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les 12 h 
Festa Major de Sant Miquel  
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès i 2 grups invitats de Castelló 
Lloc: Masies de Sant Miquel - Població: Banyeres del Penedès (Baix Penedès) 
 
Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les Tarda 
Dansa catalana al Festival Internacional de Música i Dansa de Cantonigròs 
Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries - Població: Cantonigròs (Osona) 
Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les 22 h 
Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní 
Població: Llívia (Cerdanya) 
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Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Danses dels Països Catalans a Ceret dins el 51è Festival/Concurs de sardanes 
Ballet Joventut de Perpinyà 
Lloc: Plaça de Braus (les arenes) - Població: Ceret (Vallespir) 
 
Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les Matí i tarda 
Dansa catalana al Festival Internacional de Música i Dansa de Cantonigròs 
Esbart Egarenc, de Terrassa - Població: Cantonigròs (Osona) 

 

Dissabte, 19 de juliol de 2008 a les Nit 
Esbart Vila d'Esplugues celebra la Festa del Gall 
Lloc: Parc Pou d'En Fèlix. Pista esportiva - Població: Esplugues de Llobregat 
 
Diumenge, 20 de juliol de 2008 a les 19 h 
Recital de danses tradicionals a L'Estartit amb acompanyament del conjunt Trapassacs 
Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí 
Lloc: Plaça Església - Població: L'Estartit (Baix Empordà) 

 

Diumenge, 20 de juliol de 2008 a les 21 h 
Mostra Folklòrica del Baix Penedès amb l’Esbart Vila del Vendrell 
Lloc: La Rambla - Població: El Vendrell (Baix Penedès) 

 

Dimarts, 22 de juliol de 2008 a les A partir de les 19 h 
Festes de Santa Magdalena a Esplugues  
Esbart Vila d'Esplugues 
Lloc: Diversos llocs - Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

Dimarts, 22 de juliol de 2008 a les 21. 30 h 
Espectacle de dansa catalana a la Nou de Gaià amb motiu de la Festa Major 
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès 
Lloc: Plaça Major - Població: La Nou de Gaià (Tarragonès) 
 
Dimecres, 23 de juliol de 2008 fins a dimarts, 29 de juliol de 2008  
Festival Città di Sennori  
Associació per la Dansa Estudi Folck, de Manresa. Cos de Dansa i Mitjans 
Població: Sennori, Sardenya (Itàlia) 

 

Dimecres, 23 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Espectacle de dansa catalana a Argelers dins el 47è Festival "Dies de Germanor Catalana" 
Ballet Joventut de Perpinyà i Esbart Manresà de Dansaires 
Lloc: Àrea de les festivitats - Població: Argelers-Platja (Rosselló - Catalunya Nord) 

 

 

Dimecres, 23 de juliol de 2008 a les 23.30 h 
Actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes amb motiu de la Festa Major 
Lloc: Plaça dels Dies Feiners - Població: Blanes (Selva) 

 

Dijous, 24 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Balles? Ballem... però els nostres!  
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Taller de balls tradicionals amb l'acompanyament de De soca-rel 
Ballets de Catalunya amb el grup musical De Soca-rel 
Lloc: Centre Cívic Golferics - Gran Via Corts Catalanes, 491 - Població: Barcelona 
Dijous, 24 de juliol de 2008 a les 21 h 
Espectacle de danses dels Països Catalans dins el 47è Festival "Dies de Germanor Catalana" 
Ballet Joventut de Perpinyà, Esbart Manresà de Dansaires i Aires des Pla de Marratxí 
Lloc: Gran Plaça - Població: El Voló (Rosselló) 

 

Dijous, 24 de juliol de 2008 a les 12 h i 18 h 
Dia d'Andorra a la Expo-Zaragoza  
Esbart d'Andorra la Vella -- Grup de Danses d'Ordino -- Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria -- 
Esbart Santa Anna de les Escaldes -- Esbart d'Encamp 
Lloc: Espai petit a les 12 h i Espai escènic a l'aire lliure a les 18 h - Població: Saragossa 

 

Divendres, 25 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
47è Festival "Dies de Germanor Catalana" 
Ballet Joventut de Perpinyà, Esbart Manresà de Dansaires i Aires des Pla de Marratxí 
Població: Perpinyà (Rosselló) 

 

Divendres, 25 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Danses dels Països Catalans a Canet de Rosselló  
Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana 
Lloc: Plaça del Sud - Població: Canet de Rosselló (Catalunya Nord) 

 

Divendres, 25 de juliol de 2008 fins a dimarts, 29 de juliol de 2008  
Festival Internacional de Folklore a Sardenya  
Esbart Sant Feliu de Llobregat 
Població: Sinnai, Sardenya (Itàlia) 

 

Dissabte, 26 de juliol de 2008 a les 22 h 
Recital del 25è aniversari a Banyeres del Penedès  
Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès -- Esbart Sarrià, de Barcelona -- Grup San Francisco de 
Asís, de Múrcia. Lloc: Plaça Ajuntament - Població: Banyeres del Penedès 

 

Dissabte, 26 de juliol de 2008 a les 21.30 h 
Espectacle de danses dels Països Catalans dins el 47è Festival "Dies de Germanor Catalana" 
Ballet Joventut de Perpinyà, Esbart Manresà de Dansaires i Aires des Pla de Marratxí 
Lloc: Teatre de Verdor, carretera d'Arles - Població: Els Banys (Vallespir) 

 

Dissabte, 26 de juliol de 2008 a les 21 h 
Danses dels Països Catalans a Cervera de la Marenda  
Esbart dels Reis de Mallorca de Perpinyà - Foment de la Sardana 
Lloc: Plaça Major - Població: Cervera de la Marenda (Rosselló) 

 

Dissabte, 26 de juliol de 2008  
Trobada nacional de Bastoners a Vila-seca  
Grups de bastoners de diversos esbarts 
Lloc: Pineda Platja - Població: Vila-seca (Tarragonès) 
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Dissabte, 26 de juliol de 2008 a les 13 h 
Danses vives per la Festa Major de Blanes amb l’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes 
Lloc: Plaça de l'Ajuntament - Població: Blanes (Selva) 
 
Diumenge, 27 de juliol de 2008 a les 19 h 
Danses a Castellvell del Camp  
Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramon d'Olzina, de Vila-seca. Totes les seccions 
Lloc: Plaça - Població: Castellvell del Camp (Baix Camp) 

 

Diumenge, 27 de juliol de 2008 a les 19.30 h 
Recital de Festa Major a Sant Pol de Mar  
Esbart Català de Dansaires amb acompanyament musical de El Grupet 
Població: Sant Pol de Mar (Maresme) 

 

Diumenge, 27 de juliol de 2008 a les 19 h 
Espectacle "25 anys de Continuïtat" a Cornellà de Llobregat  
Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí 
Lloc: Plaça Ajuntament - Població: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

Dilluns, 28 de juliol de 2008 a les 20 h 
Espectacle Arrels noves del Mediterrani a càrrec de l’Esbart Sant Julià, de l'Arboç 
Lloc: Espai Polivalent - Població: Masdenverge (Montsià) 

 

Dilluns, 28 de juliol de 2008 a les 18 h 
Recital de Festa Major amb l’Esbart Lauredià, de Sant Julià de Lòria. Totes les seccions 
Lloc: Plaça Major - Població: Sant Julià de Lòria, Andorra 
 

ACTUACIONS PASSADES 
 
- DEL MES DE JUNY 
 
Ens cal remarcar especialment que, a la pila d’actuacions recollides puntualment per a aquest mes de 
juny en el Punt Informatiu anterior, hi hem d’afegir aquesta nova relació, recopilada després del 
tancament, el dia 20 amb la qual cosa la llista d’actuacions d’aquest mes se’n va prop del centenar. 
Hem captat un increment de ballades amb relació a iguals mesos de l’any darrer, amb la qual cosa, o 
realment actuem més –que es molt positiu- o anuncieu les que feu, i abans ho oblidàveu de fer 
fàcilment. 
 
Dia 1  
L’Esbart Maragall de Barcelona, actuà al seu estatge social amb totes les seccions.    
 
Dia 7 
L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Gracienc de Barcelona actuà al seu estatge social amb  
totes les seves seccions com a fi de curs de l’entitat. 
L’Esbart Santa Llúcia de Reus va actuar a la seva ciutat amb motiu de la “Nit de l’oci” 
 
Dia 8 
L’Esbart Monistrol Dansaire va actuar en el marc de la Festa del Timbaler per a tot el poble i durant 
tot el dia. 
L’Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí actuà a Falset amb les seves seccions juvenils i infantils. 
L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries i dansaires locals van actuar al Balneari d’el Voló, al 
Vallespir. 
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L’Esbart Joventut Nostra de Barcelona actuà al teatre de l’Escola Oscus de Barcelona amb la secció 
juvenil i l’Orfeó de Sants. 
 
Dia 13 
L’Esbart Associació per la Dansa Estudi Folck de Manresa actuà a l’Escola Pare Alquè de Manresa 
amb totes les seccions. 
 
Dia 14 
L’Esbart Dansaires d’iluro de Mataró actuà a l’Hort del Senyor Rector dins dels actes del Mil·lenari de 
la Basílica Sta. Maria de Mataró 
L’Esbart Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès actuà a la plaça de l’Om 
l’Om de la seva vila. 
L’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní va actuar a la festa del Barri de Can Canyadó de la seva 
ciutat- 
 
Dia 15 
L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc actuà  a la residencia Icass de la seva ciutat 
L’Esbart Maragall de Barcelona va fer el seu recital de fi de curs al seu estatge social. 
La Roda d’Esbarts de la Catalunya Central de mainada i mitjans, va tenir lloc a Manresa amb la 
participació dels esbarts Dansaire d’Artès, Sant Joan de Vilatorrada, Dansaire Sant Esteve de Navàs i 
els amfitrions Manresà de Dansaires i Associació per a la dansa Estudi Folck de Manresa. 
L’Esbart Dansaire del Vallès va actuà a la Sala Crespi de Terrassa per a fer el fi de curs de les seves 
seccions infantil-juvenil.  
Els grups infantils-juvenils dels esbart Sant Joan Despí I Vila d’Esplugues van actuar aquest dia 
conjuntament a Sant Joan Despí 
L’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol va fer el seu recital de fi de curs a la seva vila. 
 
Dia 17 
L’Esbart Dansaire de Rubí actuà al Teatre Zorrilla de Badalona 
 
Dia 20 
L’Esbart del Centre, de Barcelona actuà a la Residència Pedralbes Park. 
L’Esbart Català de Dansaires actuà com a final de curs de les seves seccions juvenil.infantil a CEIP 
Angel Baixeras de Barcelona 
 
Dia 21  
L’Esbart Comtal-Bastoners de Barcelona va representar a la Plaça Rius i Taulet de Barcelona el Ball 
d’en Serrallonga de Gràcia. 
L’Esbart Cadí de Bagà va actuar a la seva localitat amb recital d’infantils i juvenils. 
La secció pre-cos de dansa de l’Esbart Rocasagna va actuar al recinte del CEIP Montcau de Gelida.  
 
Dia 22 
L’Esbart Ballets de Catalunya va actuar amb motiu de la presentació del Llibre de Pompili Massa 
“Joan Comas i Vicens”Entre l’estima i el menyspreu” a la carpa de la Festa Major de la Cultura 
Tradicional a Catalunya a Barcelona.   
Les seccions juvenils i infantils de l’Esbart Dansaire d’Arenys de Munt van actuar al Centre Moral de 
la vila en sessió de fi de curs. 
 
 
 
Dia 23 
L’Esbart Dansaire d’Arenys de Munt actuà a la Residència local de la Verge del Remei.    
L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès va actuar a la seva Vila (Flama del Canigó). 
 
Dia 24 
L’Esbart Dansaires d’iluro de Mataró actuà al barri d’Esmendias de la seva ciutat. 
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L’Esbart Olesà actuà amb totes les seves seccions a la seva vila amb motiu de la festa major de Sant 
Joan a la Plaça Catalunya. 
L’Esbart Santa Llúcia de Reus va actuar amb motiu de la Festa Major de la seva ciutat a la Plaça Prim. 
  
Dia 27   
L’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc  actuà amb motiu de la Festa Major local de Reus.  
L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes va fer un recital a la Plaça de l’Església de la seva ciutat. 
 
Del 27 al 30 el Grup Dansaire d’Ordino del Principat d’Andorra va participar al Festival Internacional 
de Vaideeni a Romania. 
 
Dia 28 
Ballets de Catalunya actuà a la Plaça S. Agustí de  Barcelona, acompanyat de De soca-rel 
L’Esbart Dansaire de Rubí va organitzar la Trobada de Balls de Gitanes a la seva ciutat. 
 
Dia 29 
L’Esbart Brugués va participar a diferents actes amb motiu de la Festa Major de Gavà 
L’Esbart Dansaire de Rubí actuà amb motiu de la Festa Major de Sant Pere a la seva ciutat. 
L’Esbart Sant Martí de Torrelles va presentar el seu espectacle “Almogàvers” a Castellterçol.    
L’Esbart Cadí va actuar al Barri de Terradelles de la seva vila amb les seccions juvenils i 
Infantils.       
 
 
 

......................................................................................................................................... 
 

COL·LABORACIONS 
 
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’O.B.P. 
 
El proppassat dissabte 24 de maig es va celebrar l’Assemblea en la qual es tenia de decidir, quina  
candidatures calia escollir, de les dues presentades. L’únic punt de l’ordre del dia era la de trobar una  
junta directiva. Es van presentar la que anava encapçalada per la Sra. Rosa Maria Carrasco i la 
presentada pel Sr Bartomeu Durán. 
Va ser aquesta segona la escollida i  per una gran majoria de vots. Fins aquí es com va anar 
l’Assemblea en paraules breus. L’enhorabona a la nova Junta! 
Amb l’autorització del company Ricard Jové, reproduïm uns fragments de les cartes que va adreçar a 
la Junta Gestora de l’Obra del Ballet Popular i que no varen ser llegides, perquè no s’esqueia en 
l’ordre del dia. En Ricard- 18 anys secretari de l’Obra i altres tants de l’Agrupament d’Esbarts- va 
excusar la seva presència a l’Assemblea per problemes familiars i va delegar vot.“Altrament,aprofitant 
l’avinentesa que precisament les dues candidatures que es presenten (cosa ben inusual,per cert, en el 
nostre món i que cal aplaudir) em semblen prou interessants, entenc que seria molt recomanable que, 
en un agraït exercici de generositat i responsabilitat, es fusionessin en una sola de consens, que 
permetés recuperar persones de l’una i de l’altra que a parer meu donaria més consistència a l’equip 
dirigent que en sortís” 
 En Jové segueix manifestant: ”Referent a la proposta que fa el Sr Bartomeu  Durán es pel cap baix  
una mica interessada. En el primer objectiu es refereix a la proposta “Establir un protocol 
d’organització de les activitats sardanistes instituïdes per l’Obra (....) i es formalitzi el traspàs de la 
gestió a la Federació Sardanista de Catalunya.....    El segon objectiu parla de “Potenciar i organització 
de la trobada d’esbarts a Montserrat /aplec/ i fomentar una nova incorporació..... Aquests dos punts en 
no especificar a càrrec de qui hauria d’anar l’organització de l’Aplec d’Esbarts, es dóna com a 
sobreentès que l’Aplec d’Esbarts anirà a càrrec de l’OBP, en canvi l’Obra restarà desprovista dels 
Pubillatges, de la Diada de la Sardana, de La  Caravana La Flama de la sardana, del missatge al món 
sardanista, del Cartell de Premis, de l’Aplec de la Sardana de Catalunya a Montserrat...... que passem a 
la Federació.  
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Vet aquí, dons, que per aquesta regla de tres l’Obra passaria a ser una entitat exclusivament d’esbarts, 
restant alliberada de les activitats sardanistes. Això es fet sense cap ni peus i fent que l’Obra 
competeixi. només, amb l’Agrupament d’Esbarts però no amb la Federació. 
Per això més que mai confirmo la meva proposta que en cas que hi hagi continuitat de l’Obra es faci 
amb candidatures de consens en la qual el sardanisme hi tingui presència molt activa.  
Si existeix una Federació Sardanista també existeix un Agrupament d’Esbarts, per tant l’OBRA ha de 
reconsiderar la seva existència” 

 
 

D’INTERÈS 
 
LA CIUTAT DE BARCELONA, DÓNA EL NOM DEL COMPOSITOR JOAQUIM SERRA A 
UNA PLAÇA 
 
Com a resultat d’una iniciativa de la Comissió del Centenari de Joaquim Serra, l’Ajuntament de 
Barcelona a atorgat el nom de l’il·lustre compositor de Peralada a un espai urbà de la ciutat. La nova 
plaça Joaquim Serra serà ubicada al districte de Nou Barris i és previst que s’inauguri durant el mes 
de setembre. 
 

●●●●● 
 
Moltes vegades els esbarts ens demaneu informació per a saber on es poden trobar teixits, faixes, 
mantellines, ventalls i altres abillaments, així com per a la confecció de vestits tradicionals, ara, en 
aquest apartat, ens plau anunciar-vos que tots aquests complements els podeu trobar a: 
 

Magatzems del Pilar 
Carrer de la Boqueria, 43 

08002 Barcelona 
Telèfon 933 177 984 

 
On vénen practicant l’ofici des de 1886. 

 
●●●●● 

 
Si voleu adquirir enregistraments en CD’S de danses catalanes us podeu dirigir a : 
 

TRITÓ/AMALGAMA, Editorial Discogràfica i Distribuïdora 
http://www.trito.es 
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Us informem que, gràcies als bons serveis d’en Sebastià Vilanou, “ja” tenim actualitzat i informatitzat 
l’arxiu de particel·les per a cobla de Balls i Danses dels Països Catalans, de la nostra Institució. A 
l’actualitat hi ha 376 balls i danses. 
Si algú té interès en consultar-lo (tenint present que l’estem actualitzant permanentment), li podem 
enviar via E-Mail en format: WORKS. La sol·licitud ha d’anar dirigida a: 
agrupament@agrupament.com 
 
Us recordem que l’Agrupament som tots, és per això que un 90% d’aquestes particel·les que tenim a la 
vostra disposició provenen d’arxius d’esbarts i de donacions individuals i d’institucions. Gràcies. 
Però encara en volem tenir més. Ens agradaria que el nostre arxiu fos molt més complert, per això, per 
a poder seguir compartint amb vosaltres més balls i danses us invitem a seguir facilitant-nos més 
còpies per tal de poder-les posar al vostre servei. De nou moltes gràcies. 
 

●●●●● 
 
Us recordem que hi ha a la plana web “esbarts. cat” els apartats esbartnautes, el suro i 
publicacions. 
La secció El suro és, de moment, la menys utilitzada i en canvi creiem que serviria molt per a 
demanar serveis que no cal posar a esbarnautes. Pot servir, per exemple, per a demanar CD’s, 
partitures i explicacions de balls, personal per a muntar balls i un llarg etcètera. 
 Igualment recordar-vos que a Directori (a la dreta del Portal) hi ha la relació de tots els esbarts, amb 
la seva adreça, plana web, correus electrònics i telèfons, de manera que hi  podeu anar a cercar 
directament aquesta informació. Per cert, alguns esbarts encara no ho han posat al dia i hi ha algun 
telèfon que ha canviat i alguna plana web que és inoperant. 
Aprofitem aquesta nota per a demanar-vos que si us cal esmenar alguna dada vegeu de fer-ho. Moltes 
gràcies. 
  
............................................................................................................................................. 
 

NOTÍCIES DIVERSES 
 
 
El nostre secretari, Sebastià Vilanou, ha enviat i segueix enviant, sempre que n’és requerit, molts CD’s 
per correu electrònic.  
Hi ha molts balls que actualment els esbarts els tenen ja una mica deteriorats degut al seu ús, o alguns 
ni els tenen. Cal que penseu que per aquest mitjà electrònic es poden obtenir amb una certa facilitat i 
amb una total comoditat. Per això us recomanem que no dubteu a demanar-nos ajuda en aquest sentit, 
per a atendre les vostres necessitats. Podeu disposar de tot el que estigui al nostre abast. 
 

●●●●● 
 

FESTCAT 08 - ESCOLES D’ESTIU DE CULTURA POPULAR 
 

ESCOLA DE LA FESTA 
11è Campus de Cultura Popular i Tradicional  

LLÍVIA (Cerdanya) 
Del 13 al 18 de Juliol 2008  Informació: Fusic  93 215 74 11 

 
ESCOLA DE DANSA TRADICIONAL - 17è Dansàneu 

ESTERRI D’ÀNEU (Pallars Sobirà) 
Del 13 al 20 de juliol 2008   festcat@fusic.org 

 
ESCOLA DE JOCS TRADICIONALS - 12è curs de jocs tradicionals 

HORTA DE SANT JOAN (Terra Alta) 
Del 13 al 19 de juliol 2008   Informació: 977 449 747  977 449 740 



 14

                FESTA MAJOR DE LA CULTURA TRADICIONAL A CATALUNYA 
 

Es va celebrar al Moll de la Fusta de Barcelona els dies 21 a 23 de juny i va tenir connotacions 
especials, segons els dia i la branca de cultura tradicional que hi va intervenir.  
Hi van participar 80 colles o grups de les diferents modalitats.  
 
Pel que fa als esbarts n´hi van actuar 5. 
Pel que fa a la presència de públic i organització en parlarem al proper Punt. 
 
............................................................................................................................................. 
 
CONCURSOS I PREMIS 
 
L’Agrupament d’Esbarts Dansaires, tal com ja va anunciar en iniciar aquest 2008, ha concedit 
el seu trofeu / guardó als esbarts següents: 
 
25 anys: 
Esbart Dansaire de Tarragona, de Tarragona 
Esbart Dansaire Sant Adrià, de Sant Adrià de Besòs 
Esbart l’Espiga d’Or, de Barcelona 
Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí 
Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès 
  
50 anys: 
Els Dansaire Catalans, de Tuïr  
Esbart Egarenc, de Terrassa     
Esbart Verge Bruna, de Barcelona 
 
100 anys: 
Esbart Català de Dansaires, de Barcelona 
 
El consell directiu els va lliurant en el transcurs dels actes que els guardonats van celebrant dins 
d’aquest any i a inicis del proper. Els hi reiterem la nostra cordial felicitació. 
                         
III PREMI RAFAEL TUDÓ 
 
L’Esbart Català de Dansaires convoca aquest III PREMI RAFAEL TUDÓ, en el qual hi poden 
participar persones físiques i/o grups, sense altres limitacions que les de les  pròpies bases de la 
convocatòria.  
Les obres que s’hi presentin han de complir els requisits següents: “Han de ser inèdites. Han de ser 
presentades sota pseudònim. Poden ser presentades en qualsevol suport o format.” 
El termini d’admissió de les obres finalitza el dia 11 d’octubre de 2008 i el lliurament es farà per 
correu postal a: 

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES 
Apartat de Correus, 2931 

08080 BARCELONA 
 
La dotació o premi consistirà en un trofeu acreditatiu del III Premi Rafael Tudó, l’edició de l’obra i 
una reserva de cinquanta exemplars per als compromisos de l’autor. 
Les persones que estiguin interessades a participar-hi, es poden dirigir a l’adreça anotada anteriorment 
o a: Telèfon: 934 125 111 - info@esbartcatala.org - www.esbartcatala.org 
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AVISOS I FALQUES 
 
PRESENTACIÓ DE TRENCADANSA NÚM., 6 
Va ser el passar 22 de Juny que en el marc de la Festa Major de la Cultura tradicional a Catalunya al 
Moll de la Fusta de Barcelona que es va presentar aquest 6è volum. 
N’és l’autor en Pompili Massa i tracta d’En Joan Comas i Vicens”Entre l’estima i el menyspreu” 
Va fer la presentació de l’autor la nostra companya Mercè Colomer i desprès el Sr. Pompili va glosar 
la personalitat d’en Comas i Vicens. Al mateix temps l’esbart Ballets de Catalunya amb 
l’acompanyament musical de Socarrel va interpretar algunes danses al·legòriques a l`època tractada en 
el llibre i on el biografiat hi va tenir presència.  
Hi va assistir força gent i és van lliurar als socis exemplars d’aquest llibre.  
Recordem a tots els esbarts que es a la vostra disposició, a la seu social, aquest llibre i també la resta 
de la col·lecció: Trencadansa 
La resta d’exemplars i el recentment presentat són a la disposició de tots els nostres associats Aquelles 
persones que són de fora de la ciutat, sobre tot de llocs allunyats i que coincidint en que es desplacin a 
Barcelona poden recollir aquest materials prèviament concertant hora. Seran complaguts i els hi 
lliurarem també els CD’s i altres materials del seu interès. 
  

●●●●● 
 
UN PREC: 
Per tal de poder acabar les dades de la plana Web, en l’apartat de base de dades dels esbarts associats, 
preguem a tots els que tingueu plana web que ens les feu arribar com més aviat millor. 
Igualment hem de dir sobre el correu electrònic i altres dades per a poder-nos comunicar els uns als 
altres. A més sou pregats també de donar una ullada a les que tenim passades actualment per a veure si 
són correctes i per al cas que no ho fossin, ens ho feu saber per a corregir-les. Moltes gràcies! 
 
Un altre prec:  Ens calen fotografies de Balls en moviment per la plana web. Podeu enviar els 
Vostres CD al nostre correu electrònic i a veure si les hi entra l’Empresa que gestiona el nostre 
portal.  Moltes gràcies! 
 

EL SURO DEL PUNT 
 
L’Esbart Vila d’Esplugues, d’Esplugues de Llobregat, agrairia poder contactar amb algú que pogués 
portar el seu cos de Dansa. Donen nota dels horaris d’assaigs, que són els dimarts i dijous, de 8 a 10 
del vespre. 
 

Aquelles persones que hi puguin estar interessades, poden 
trucar a un membre de la seva Junta Directiva 

 
al número de telèfon 667 719 171 

o bé a 
esbartesplugues@hotmail.com 

 
 

L’Esbart Dansaire de La Múnia, necessita director/a pel seu cos de dansa. 
Agrairan als possibles candidats a donar-los aquest servei que es posin en contacte amb el telèfon 93 
891 80 84 Carme. Ella els hi donarà més detalls de la situació del grup i de les condicions.  
 
Algú coneix o sap de l’existència d’un enregistrament de “COBLA del ball “L’Indiot de la Seu 
d’Urgell” Hi és amb petits instruments, però el cerquem per a cobla.     
agrupament@agrupament.com 
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Ho dèiem, necessitem més papers de música, però ara també necessitem un enregistrament musical, 
Estem buscant un enregistrament en CD del “Ball de Cascavells” de Solsona, si el tinguéssiu ens 
plauria que ens ho comuniquéssiu a : 
 

agrupament@agrupament.com 
 
ELS LECTORS ENS ESCRIUEN 
       . 
 
El Foment de la Sardana “Esbart dels Reis de Mallorca” de Perpinyà ha canviat ja fa temps d’adreça i 
en podeu prendre nota: 
8 rue des Jardins Saint Louis 
66000 Perpinyà - França 

●●●●● 
 
Josep Bargalló Badia, de Reus, ens envia una sèrie d’adreces electròniques, que publiquem a 
continuació, per a informació dels nostres lectors i lectores. 
 

Antiga adreça és efectiva aleshores web 
http://usuarios.lycos.es/josbargi 

 
La nova adreça, ampliada amb els balls 

http://www.jbargallo.net 
 

Pàgina web Esbart Ramon d’Olzina 
http://usuarios.lycos.es/ramonolzina 

 
L’adreça més efectiva del correu és jbargallo@aunoma, ens comuniquen les seves  

 
   L’ESBART LAURÈDIA DEL PRINCIPAT D’ANDORRA ENS COMUNICA NOVES DADES: 
 
              Esbart Laurèdia      
              Centre Cultural de Congressos Laurèdia 
              Plaça de la Germandat s/n 
              AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA   Principat d’Andorra 
              Telèfons de contacte  00376 350167 o 00376350122 (director artístic) 
              E-mail esbart.lauredia@andorra.ad 
 

............................................................................................................................... 
 

ÚLTIMA HORA 
 
Atenció Esbarts ! ! ! 
 
Si voleu portar el vostre minut de vídeo dansa a la Fira Mediterrània de Manresa, l’Agrupament 
d’Esbarts Dansaires ha organitzat una trobada de formació a celebrar en sessions de mati i 
tarda el dia 12 de juliol. Seran dirigides per Núria Font i Jordi Lara.  
Seguiran detalls a través de la Web: www.esbarts.cat (secció notícies). 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Internet.- Buscant al “Google” la paraula esbart, podreu saber moltes coses sobre aquest moviment  
que ens és tan proper. També podeu entrar a veure balls amb el “you tube”. Escoltareu i veureu danses 
de creació i tradicionals, però també hi podreu apreciar altres coses no gaire recomanables. No us hi 
entretingueu. Hi trobareu de tot en una mena de poti-poti d’estils i de qualitat, la qual cosa és deguda a 
la possibilitat que dóna de poder-hi penjar fragments de balls i altres expressions més o menys 
interessants.  
De totes maneres hem d’admetre que resulta una mica descoratjador i possiblement desorienta-hi 
veure algunes actuacions francament admirables entremig d’alguna actuació no tan aconseguida, per 
no dir francament dolenta, o com a vegades s’hi penja un fragment de ball que no aporta res de positiu 
al món dels esbarts. 
De totes maneres ens cal dir “benvinguda sigui la difusió de la nostra dansa popular i tradicional”, 
encara que, hi insistim, algunes actuacions li facin un flac favor. Ens hi hauríem d’esforçar una mica 
més.  
 

●●●●● 
 
Som conscients que hi ha molts esbarts que disposen de correu electrònic, que no tenim registrat al 
portal del web, secció Directoris i enllaços, del nostre Agrupament. Ens plauria molt que ens el féssiu 
arribar amb la major rapidesa, perquè resulta molt apropiat per a resoldre comunicacions urgents. 
Igualment si teniu plana web, que no estigui inclosa en l’amantada secció, també us recomanem que 
ens la comuniqueu per a poder-nos interconnectar amb el nostre portal. 
No cal dir que us agrairem especialment la vostra atenció que haurà de resultar positiva per a tots els 
esbarts que formem la gran família agrupacionista. 
A la plana web de l’Agrupament hi ha relacionats tots els esbarts associats fins avui mateix, però 
d’alguns d’ells ens manquen dades diverses, com ara la plana web o el correu electrònic. Per això 
insistim a recomanar que els que disposeu d’aquests serveis ens els vulgueu fer arribar com més aviat 
millor per a actualitzar les nostres dades. 
Ho podeu fer directament a la nostra plana web. També a la secció “EL SURO” hi trobareu notícies 
diverses. Hi podeu entrar i afegir-vos-hi si us fa falta. 

 
agrupament@agrupament.com 

 
o ens les podeu passar per telèfon o fax. Gràcies. 
 

●●●●● 
 
 
Cal que feu servir, dins el portal web la nova secció El suro per a peticions, sol·licituds de coses 
puntuals que no corresponguin a Esbartnautes. El suro és al costat d’Esbarnautes i de Publicacions. 
Cal indicar la que correspongui i tot anirà molt més ordenat. 

 
●●●●● 

 
Ha nascut el nou canal català de cultura i d’informació: Televisió a la xarxa d’Internet E-TV, potser sí 
que farem alguna passa endavant després de tant anar a recollons,  
 

●●●●● 
 
Com que tot, en aquest sentit no han de ser males notícies, deixeu-nos dir que ha estat creada una 
TELEVISIÓ CATALANA CULTURAL PER INTERNET una televisió IP que emet els seus continguts a 
través de la xarxa Internet. Sembla ser que és un mitjà de comunicació audiovisual amb vocació de 
cobrir l’espai de parla catalana, amb continguts referents a l’actualitat cultural, entre altres aspectes. És 
una televisió destinada a cobrir les necessitats d’aquelles persones i col·lectius que desitgen tenir una 
informació diferent, que al propi temps se’n puguin sentir partícips. La trobareu a: www.sies.tv 
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El programa Nydia ara es més curt, segueix essent molt interessant i amb molt bona presentació i bona 
tècnica. Llàstima de l’horari (diumenges a les 190 de la tarda) si no hi ha quelcom esportiu que el 
desplaci. Es emès pel Canal 33 i els dissabtes posterior es repetit també pel Canal 33 de matinada, /dos 
quarts de dues o de tres, sempre depenent del programa anterior........ 
El millor es la repetició del Canal Internacional que en ser TDT es veu amb tanta bona qualitat que 
poder val la pena veure’l de matinada. 
El programa es petit, petit,i volen complir amb tantes modalitats de música, dansa, etc  no fa content 
ningú. Es la visió que té la direcció de les emissores del que ha de donar. Confiem amb la nova 
Corporació. 
 
UNA PROPOSTA BONA:  Entrar a Internet  Tv3.cat i a la secció “Programes a la 
Carta” veure’l a qualsevol Hora i dia. Aquest i qualsevol programa que ens interessa. 
 
TARRAGONA Radio, emissora municipal, fa un programa els dissabtes al matí de 12 a 2/4 de 2 en el 
qual dóna informació de sardanisme i d’esbarts. Donem la benvinguda a un nou col.laborador, 
divulgador de la nostra feina.  
 
El programa AMUNT I AVALL DE LA COM. RADIO (De Cultura Popular) iniciarà el dilluns dia 30 
de juny un suplement de 30 minuts de durada de dilluns a divendres  de les dues a dos quarts de tres 
del migdia i durarà tot l’estiu. Ens n’ alegrem i poder cal dir que no sempre “pinten bastos” per la 
nostra maltractada cultura popular. Gràcies a la COM !  
............................................................................................................................................. 
 

RACÓ PER AL LECTOR DANSAIRE 
Per Pompili Massa i Pujol 

 
 
Dades: 
Títol: Danzas Populares. Valladolid y su provincia 
Autor:Teresa Salvador Berrueco 
Any d’edició: 1994 
Editor: Castilla ediciones, Valladolid 
Col·lecció: Nueva Castilla, núm.18 
  
 
Comentari: 
Teresa Salvador té una àmplia trajectòria dins de la dansa popular de Valladolid.  A més d’una àmplia 
experiència com a dansaire investigadora, recol·lectora i recuperadora de danses tradicionals i també 
promotora de grups dedicats a folklore local com l’ “Asociación Cultural y del Grupo de Danzas 
Sietemancas” , la “Reunión de Folklore Castellano” o de l’ “Asociación Cultural Danzas del Paloteo 
El Zacnón”.  Trajectòria que l’ha portat a ser consellera cultural de la Diputació de Valladolid. 
En aquest treball Teresa Salvador fa un recull de balls populars que ella ha practicat.  Bé perquè els ha 
après a través de grups de dansa amb els quals hi ha ballat.  També inclou un recull de danses de nova 
creació de les quals ella n’és l’autora i en les que segueix l’esquema tradicional. 
Amb la publicació d’aquestes anotacions l’autora pretén fixar els balls tal com han arribat a les seves 
mans, almenys pel que fa a las “danzas antiguas”.  
L’interès rau en veure com enfoquen el treball de recollida i fixació de balls en d’altres indrets de 
l’estat espanyol, i les denominacions i punts de vista que prenen.  Hi podem descobrir una manera de 
fer molt propera a la que practiquem nosaltres tan d’estructuració del recull, nomenclatura i gràfics.  
És significatiu l’absència de l’adjectiu “tradicional” en tot el treball. 
 
Com consultar-lo: 
És força difícil de trobar per aquí.  El més recomanable és entrar a www.libreriadeportiva.com 
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LLIBRES I REVISTES 
 
En aquest apartat ens plau donar informació sobre els llibres que poden interessar als nostres esbarts, 
bé per a consultar-los més o menys regularment, o per tenir-los a disposició a les vostres biblioteques 
respectives. Com us haureu pogut adonar, insistim un mes i un altre en la reiteració d’aquesta 
informació, repetint els mateixos títols o afegint-hi de nous, per tal que durant una bona temporada us 
en puguem fer memòria. 
 
NOTA 
 
Alguns esbarts ens han preguntat en alguna oportunitat, per què no informem més, en el Punt 
Informatiu, sobre les publicacions que es refereixen a les nostres danses. En aquest sentit cal informar 
que en la nostra plana esbarts.cat existeix una secció de base documental que dóna detall de més de 
200 llibres i revistes que us podran ajudar i orientar puntualment, alguns dels quals són a la biblioteca 
de l’Agrupament, a la vostra disposició, si els voleu consultar. La Mercè Colomer també té al dia cada 
nova edició que es produeix, i si us cal hi trobareu normalment per ordre alfabètic els escriptors/autors 
que us puguin interessar. 
 
APUNTS BIBLIOGRÀFICS 
 
Delfí Colomé i Pujol acaba de publicar “Pensar la danza”, una recopilació d’articles i reflexions a 
l’entorn del tema de la dansa. Editat a Madrid per Editorial Turner, dins la col·lecció “Música”, amb 
ISBN 978-84-7506-  

 
●●●●● 

 
Carles d’Abàsalo . Danses tradicionals, músiques i costums de Borredà. Borredà: l’Ajuntament, 2005. 
Aquesta obra es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Borredà. 
 

●●●●● 
 
Josep Bargalló Badia ens envia una llista de les seves obres, que amplia la que hem anat oferint fins 
ara, i que ens plau publicar tots seguit: 
 
Volum I.- El Priorat, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1991. 
Volum II.- Ribera d’Ebre i Terra Alta, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1992. 
Volum III.- Baix Ebre i Montsià, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1994. 
Volum IV.- Baix Camp, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 1999. 
Volum V.- Alt Camp i Conca de Barberà, Editat per la Diputació de Tarragona, l’any 2005. 
Restauració de les Danses Tradicionals de Reus, Editat per la Caixa del Penedès, l’any 1992. 
 
Danses i Costums del Baix Empordà, autoria compartida amb Eulàlia Hortal i Burgués. Editat per 
Quaderns de les 7 sivelles.  
 

●●●●● 
 

Jordi Lara acaba de publicar “Una màquina d’espavilar ocells de nit”. Edita Edicions de 1983.  
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