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L’AGRUPAMENT D’ESBARTS
DANSAIRES US CONVIDA A LA PRESENTACIÓ DEL DISC:
SALVADOR MELO.
UN GENI OBLIDAT
Presentarà l’acte Mercè Colomer i
Bartrolí vocal de l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires i responsable
de l’àrea de publicacions.
Hi participarà el President de
l’Agrupament d’Esbarts, Jordi
Núñez i Pallarola, i també Eulàlia
Blasi que va ser primera dansaire
de l’Esbart Verdaguer i esposa
d’en Salvador Melo.
Guardeu-vos aquesta data: Dissabte 3 de març de 2012 a les 19
hores
Lloc: Escola de Ballet Eulàlia Blasi. Carrer Ali Bei, 113, Barcelona
(a prop de l’estació del Nord)
Cal confirmar l’assistència al correu
agrupament@agrupament.com

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
DE L’AGRUPAMENT
Dissabte dia 24 de març de 2012 a les 17 hores a l’estatge social de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires
Lloc: Carrer València, 558, 6è 1a, 08026 Barcelona
Sou pregats de no mancar-hi, o enviant representants de les entitats associades degudament autoritzats.

CORRANDES

DE MARÇ
Divendres, 2 març 2012
BALL DELS DIVENDRES A BARCELONA. Per
aprendre a ballar, per passar-s’ho bé ballant.
Hora: De 20 a 21h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona (Ciutat Vella)
Dissabte, 3 març 2012
ACTUACIÓ A TARADELL. A la Festa dels Avis.
Hora: 12h
Organitza: Sant Genís, de Taradell. Secs.
infantils i juvenils
Lloc: Església
Població: Taradell (Osona)
IV FESTIVAL CASTELLÓ DANSA
Hora: 17.30h
Organitza: Esbart Dansaire de Castelló
d’Empúries, Esbart Foncoberta, de
Banyoles, Lurra Dantza Taldea, d'Euskadi
Lloc: Sala Polivalent
Població: Castelló d’Empúries (Alt
Empordà)
ESPECTACLE “PYRENE”
Hora: 20h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Barcelona
i l’actriu Jordina Biosca
Lloc: Teatre Casino
Població: Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat)
Diumenge, 4 març 2012
ACTUACIÓ A CAPELLADES
Hora: 12h
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues,
d’Esplugues de Llobregat. Sec. Mitjans
Lloc: Mercat Figuerer
Població: Capellades (Anoia)
TROBADA CATALANO-PERUANA. Calçotada i
danses tradicionals del Perú i de Catalunya.
Hora: 16h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers.
Cos de dansa i Barretines (colla gran dels
infantils)
Lloc: Ateneu l’Aliança
Població: Lliçà de Munt (Vallès Oriental)
Divendres, 9 març 2012
BALLS DELS DIVENDRES. Per aprendre a
ballar, per passar-s’ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona (Ciutat Vella)

Dissabe, 10 març 2012
BALLADA A L’ACTE DE LLIURAMENT DE
BANDERA DELS TRES TOMBS 2012
Hora: 18h
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues,
d’Esplugues de Llobregat. Secs. Juvenils i
Cos de Dansa
Lloc: Casal de Cultura Robert Brillas
Població: Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)
Dissabte, 10 març 2012
CERCAVILA. Dins la Fira de l’Embotit.
Hora: 18.30h
Organitza: Esbart Olot. Diversos grups
Lloc: Passeig d’en Blay
Població: Olot (Garrotxa)
ACTUACIÓ. Festival del 30è aniversari.
Hora: 19h
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona.
Totes les seccions i el grup musical Faktoria
Folk
Lloc: Teatre Metropol
Població: Tarragona (Tarragonès)
Diumenge, 11 març 2012
XXXIII RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS.
Hora: 12h
Organitza: Esbart Dansaire Vicentí
(amfitrió), Esbart Castell de Tona, Esbart
Gaudí, de Barcelona -- Esbart Sant Jordi del
Foment Martinenc, de Barcelona
Lloc: Centre Catòlic
Població: Sant Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat)
HOMENATGE ALS SOCIS
Hora: 17h
Participació: Esbart Olesà
Lloc: Teatre de la Passió
Població: Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat)
CERCAVILA. Amb motiu de la Fira de
l’Embotit.
Hora: 18.30h
Organitza: Esbart Olot. Bastoners i Grallers
d’Olot
Lloc: Passeig d’en Blay
Població: Olot (Garrotxa)
Divendres, 16 març 2012
BALLS DELS DIVENDRES. Per aprendre a
ballar, per passar-s’ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos

Població: Barcelona (Ciutat Vella)
Dissabte, 17 març 2012
BALLS DELS DIVENDRES. Sessió de La
Cafetera: Què ballem a l’escola? a Barcelona.
Dedicada al repertori de danses i al seu aprofitament en altres matèries.
Hora: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona (Ciutat Vella)
ACTUACIÓ
Hora: 12h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers
Lloc: Plaza Mayor (Barrio de San José)
Població: Saragossa (Aragó)
ACTUACIÓ. Acte final de celebració del 40è
aniversari.
Hora: 19h
Organitza: Esbart Sícoris "Ballet de la
Ciutat de Lleida", amb acompanyament de
la Cobla Bellpuig i direcció de Jordi Nuñez i
Pallarola
Lloc: La Llotja Avda. Tortosa 4
Població: Lleida (Segrià)
“LES NOSTRES DANSES”
Hora: 21h
Organitza: Esbart Rocasagna, de Gelida
Lloc: Sala Germandat de Sant Isidre i Santa
Llúcia c/Raval de Robuster 34
Població: Reus (Baix Camp)
Diumenge, 18 març 2012
XXXIII RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS.
Hora: 12h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Torrelles
de Llobregat (amfitrió), Bitrac Dansa,
d’Igualada, Esbart Dansaires de
l’Hospitalet, Esbart L'Espolsada, de Premià
de Dalt
Lloc: Per determinar
Població: Torrelles de Llobregat (Baix
Llobregat)
ACTUACIÓ
Hora: 14.30h
Organitza: Esbart dels Reis de Mallorca, de
Perpinyà
Lloc: Sala de Festes
Població: Bages (Rosselló)
BALLADA
Hora: 17h
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues,
d’Esplugues de Llobregat

Lloc: Teatre Guadiana c/Guadiana, 22
Població: Barcelona (Sants-Montjuïc)
ESPECTACLE “COMTE ARNAU”
Hora: 17h
Organitza: Esbart Marboleny, de Les
Preses
Lloc: Teatre Principal
Població: Olot (Garrotxa)
ESPECTACLE “LES NOSTRES DANSES”
Hora: 18h
Organitza: Esbart Rocasagna, de Gelida
Lloc: Teatre de la Unió Social c/Girona 6
Població: Flix (Ribera d'Ebre)
ESPECTACLE “PYRENE”
Hora: 18h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Barcelona
i l’actriu Jordina Biosca
Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu c/Pons i
Gallarza 58
Població: Barcelona (Sant Andreu)
Divendres, 23 març 2012
ACTUACIÓ
Hora: 12h
Organitza: Esbart Català de Dansaires.
Secs. Infantil i Juvenil amb acompanyament
del Grupet
Lloc: Plaça de Sant Josep Oriol
Població: Barcelona (Ciutat Vella)
Dissabte, 24 març 2012
BALL AMB LA NATURA
Hora: fins al diumenge, 25 març
Organitza: Esbart Català de Dansaires.
Secs. Infantil i Juvenil
Lloc: Casa de Colònies Ca n’Oriol
Població: Rubí (Vallès Occidental)
TROBADA DE GITANES
Hora: A partir de les 17h
Organitza: Esbart Sabadell Dansaire
Lloc: Carrer Indústria 44, davant l’Escola
Congost
Població: Canovelles (Vallès Oriental)
XXXIII RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS.
Hora: 18h
Organitza: Grup Mediterrània. Escola de
Dansa (amfitrió), Esbart del Centre, Esbart
Joventut Nostra, Esbart Lluís Millet, tots de
Barcelona
Lloc: Plaça de l’Om
Població: Sant Cugat (Vallès Occidental)
Diumenge, 25 març 2012
XXXIII RODA CATALÒNIA

D’ESBARTS

INFANTILS I JUVENILS.
Hora: 12h
Organitza: Esbart Dansaire del Centre
Moral, d’Arenys de Munt (amfitrió), Esbart
Dansaire de Calafell, Esbart Dansaire de la
Múnia, Esbart Jove, de Gualba, Esbart Rosa
d’Abril, de Castellterçol
Lloc: Plaça de l’Església
Població: Arenys de Munt (Maresme)
XXXIII RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS.
Hora: 12h
Organitza: Agrupació Cultural i Dansaire
Pla del Penedès (amfitrió), Esbart
Dansaire de Granollers, Esbart Dansaire
de Vilanova del Camí, Esbart Dansaire
Joaquim Ruyra, de Blanes
Lloc: Plaça de la Vila
Població: El Pla del Penedès (Alt Penedès)
ESPECTACLE “SÍNTESI”
Hora: 18h
Organitza: Esbart Ciutat Comtal, de
Barcelona
Lloc: Casino de Caldes
Població: Caldes de Montbui (Vallès
Oriental)
VIII RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
VETERANS A BARCELONA.
Hora: 18h
Organitza: Grup Juventus, de l’Esbart
Maragall, de Barcelona, Esbart Dansaire
de Granollers, Esbart Monistrol Dansaire
Esbart Sagrat Cor, de Barcelona
Lloc: Casal Catòlic de Sant Andreu c/Pons i
Gallarza 58
Població: Barcelona (Sant Andreu)
ESPECTACLE “LES NOSTRES DANSES”
Hora: 18h
Organitza: Esbart Rocasagna, de Gelida
Lloc: Centre Cultural Els Catòlics
c/Crivillers, 7
Població: Olot (Garrotxa)
Divendres, 30 març 2012
BALL DELS DIVENDRES. Per aprendre a ballar,
per passar-s’ho bé ballant.
Hora: de 20 a 21h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona (Ciutat Vella)

FEM

RESSÓ

IX TROBADA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS
SANTA EULÀLIA
Sembra i recolliràs
Els dies 11 i 12 del febrer passat, dissabte i diumenge, va tenir lloc la ballada que
anualment patrocina l’Institut de Cultura de Barcelona, que compta amb l’organització de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires (l’Agrupament de tots), amb motiu
de la celebració de les Festes de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat, Festa Major
petita de Barcelona.
En les primeres edicions les trobades tenien lloc a l’acollidora Plaça del Rei, que
no deixa de ser un bon marc, però acostumaven a quedar una mica apartades de
la gent que circula per la ciutat, i tampoc no té tan bon accés. L’any passat ja vam
poder comprovar com la plaça de la Catedral és quasi el marc idoni per a aquest
tipus de manifestacions culturals, on sovint hi acostuma a transitar molta gent, i
més sovint encara, s’hi queden a presenciar l’espectacle. Per això també s’hi ha
portat enguany la 9a Trobada, de la qual, malgrat el rigorós fred que ens va acompanyar tots aquells dies, i gràcies al compromís dels esbarts participants, es van
poder realitzar totes les activitats programades, i el públic va poder gaudir de les
nostres danses i de la il·lusió dels nostres infants; intervencions que van poder
admirar, i agrair, també, els nombrosos turistes que s’hi van anar aplegant.
El dissabte al migdia, potser amb una mica d’endarreriment sobre l’horari previst,
hi van actuar l’Esbart Sant Jordi, del Foment Martinenc; l’Esbart Joventut Nostra,
Ballets de Catalunya i l’Esbart Català de Dansaires; tots de Barcelona. Al vespre
hi van actuar en una sessió una mica més breu, l’Esbart Sant Martí i l’Esbart
Maragall, també de la Ciutat Comtal.
El diumenge al migdia hi participaren l’Esbart Mare Nòstrum i l’Esbart Gaudí,
de Barcelona, acompanyats per l’Esbart Sabadell Dansaire i l’Esbart Manresà de
Dansaires.
És norma que els esbarts convidats a prendre-hi part han de ser de Barcelona ciutat, però amb la condició o la possibilitat que cada any també hi puguin ser invitats dos esbarts diferents d’altres localitats del país, que tinguin interès en participar-hi.
La trobada va resultar molt positiva en tots els aspectes i hi van concórrer més de
tres-cents nens i nenes, que ens van fer passar unes estones molt agradables. Amb
la seva actuació ens van voler dir, d’una manera molt expressiva, que amb la seva
il·lusió el futur de la dansa catalana i dels esbarts no corre perill. Hi vam poder
veure talent i entusiasme, i una molt acurada direcció dels dansaires i compromís
sobre el vestuari. Al final de cada ballada els participants s’unien en alçades per
tal d’evidenciar que hem de procurar ser tots un sol col·lectiu (seria molt important que ho assolíssim), ensems que saludaven i agraïen els aplaudiments que premiaven el seu treball sobre l’escenari. Alguns d’ells els rebien per primera vegada
a la plaça de la Catedral i hi actuaven amb música en viu, coses que sempre són
un al·licient afegit. En aquest aspecte musical mereix una menció especial l’actuació de la cobla Ciutat de Terrassa, que va ajudar molt a aconseguir una millor
mostra de la dansa tradicional, i la bona direcció i la coordinació a què ens tenen
acostumats el mestre Jordi Núñez i Pallarola, amb intervencions puntuals dels
mestres Joan Gómez i Soriano i Tomàs Manyosa i Ribatallada, que van acabar
d’arrodonir aquesta festa de la cultura popular i tradicional.
En el nostre món ens cal sempre sembrar; sembrar i conrear. Aquesta ha de ser la
consigna primordial de tots els esbarts del país. I aquesta trobada d’Esbarts
Infantils i Juvenils que es ve celebrant cada any al Cap i Casal, per la Festa Major
d’Hivern, pensem que, no només és un bon aparador per promoure les nostres
danses, sinó un premi per a tots aquells que hi participen.
Agrupament d’Esbarts Dansaires

CORRANDES

PASSADES
FEBRER 2012
DIA 4
Esbart Dansaire Castelló d’Empúries. Ballada de les tres seccions a la Sala Polivalent de Castelló.
DIA 5
Ballets de Catalunya va oferir una festa-actuació per celebrar
el seu aniversari al seu local de Barcelona.
DIA 11
La Societat Nova de Banyeres del Penedès va oferir una nova
versió de JUGUEM DANSANT! Amb la participació dels
Esbarts:
· Vila del Vendrell “La Lira”
· Esbart Dansaire Calafell
· Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès com
a amfitrió.
DIA 12
L’Esbart Dansaire de Mollet va actuar a la Plaça Prat de la
Riba de la seva ciutat.
DIA 18
L’Esbart Dansaire Granollers va fer una ballada de gitanes
amb la seva gent a la plaça Porxada a la nit.
Tot Sant Cugat del Vallès va participar al Ball de Gitanes en el
dia de Carnaval. L’Esbart Grup Mediterrània hi va tenir una
bona representació de dansaires.
Recordem als esbarts que cal que ens facin arribar les seves
activitats o actuacions abans del dia 20 del mes anterior a la
data de l’esdeveniment.
També les actuacions que ja tingueu lligades en ferm i que
siguin a termini, les podeu enviar també. El nostre portal
web informa de tot el trimestre. Gràcies.
A l’agenda online www.esbarts.cat/agenda

Actuacions que no ens van ser comunicades abans de tancar
l’edició del punt, però que en el seu moment van figurar
anunciades al portal web de l’Agrupament.

SABÍEU

QUÈ...?
DES DE SEMPRE HA ESTAT MOLT
IMPORTANT associar-se, unir esforços, treballar en equip per aconseguir qualsevol fita amb
garanties d’èxit. Els esbarts dansaires no ens
podem escapar tampoc d’aquesta premissa.
Associar-se, treballar en conjunt, quan és fa de
forma activa, ens dóna un sentit de pertinença
a un col·lectiu humà amb qui compartim
il·lusions pròpies i personalitzades.
Explica Josep Santesmases (1) que no podem
posar a tot l’associacionisme en el mateix sac.
Podem trobar models confinats en una retroalimentació incapaç de fluir envers la resta
de la societat, models
egocèntrics que creuen, en
alguns casos, que la vaguetat
i la inconsistència de les
seves propostes s’ha de subvenir amb fons públics, quan
sovint no van més enllà d’un
entreteniment adotzenat per
matar les hores. O també a
vegades associacions creades i
mantingudes per interessos
personals i no pas col·lectius,
més aviat per servir-se’n que
per servir. Associacions que
s’organitzen per obtenir i altres
per generar. Les que no passen
d’un pur entreteniment i les que
són paradigma de la generositat
humana, les que es miren el
propi melic o les que ho fan pensant en els
altres, en el país, en la cultura…
En un moment de la nostra història si ens
fixem en el pas de la dictadura a la democràcia, relativa democràcia, ens trobem que el
moviment cultural és transforma en una
matèria del passat feixuga i sobrera.
Aquell Esbart Verdaguer, que s’entestava a
“ballar en català” ja que no ens deixaven parlar
en català, ha perdut avui i ja des de la transició
gairebé tot el sentit original. El mateix que ens
ha passat amb la nova cançó. I és aquí quan ens
fem la pregunta: “Què cony reivindiquem, ara
que hem aconseguit les llibertats?”
Havent perdut el sentit de reivindicació i el
sentit social que tenia el ball, de mica en mica

hem anat perdent el sentit de treball en equip i
la il·lusió per aconseguir aquella sensació de
pertinença a un col·lectiu que comentava al
principi.
El fet que dansaires i tècnics treballin per un
mateix ideal com un col·lectiu ben unit fa que
les directrius de qualsevol grup siguin clares.
Massa sovint, però, el directius o membres de
junta d’esbarts dansaires i altres entitats, van
“per lliure”, segurament perquè les juntes o els
tècnics són el resultat de l’únic candidat que
s’hi ha presentat perquè no hi ha manera de
trobar algú que vulgui ser de junta.
D’altra banda el que és més
greu és el fet de trobar-nos
amb directors artístics de
grups de dansa triats a dit o
únics candidats que fan “el
que poden”, sovint sense
cap o gairebé cap coneixement sobre la temàtica.
Només i amb molta sort,
amb una dosi de bona voluntat. Ens cal molta
autocrítica, molt sentit
comú i grans dosi d’humilitat per acceptar les
nostres pròpies limitacions. Si volem que la
dansa catalana recuperi
la seva dignitat ens cal
deixar de mirar-nos el
melic i evitar que l’activitat dels
esbarts sigui només un pur entreteniment. Ens
cal treballar en equip, però fora del nostre cercle tancat i a vegades egoista.

Toni Arias
(1) Revista Canemàs editada per ens
de comunicació associativa.
Autor del text citat, Josep Santesmasses i Ollé,
president de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident de
l’Institut Ramon Muntaner.

DANSES
POPULARS

DEL MES
SEGONS EL CALENDARI DE DANSES
TRADICIONALS CATALANES
Autor: Lluís Puig Gordi
10 de març
31 de març

Jota de Sant Carles
Sant Carles de la Ràpita (el Montsià)
Representació del contrapàs llarg. El
divino (Sant Vicenç de Torelló. Osona).

Els balls o representacions que figuren el mes de març,
enguany es traspassen a l’abril, que és quan s’escau la
Setmana Santa.
També hi ha ball de Gitanes per les dues comarques del
Vallès.
Incloem calendari del trimestre, en funció que molts
esbarts tenen grup de ball de Gitanes.
Ens cal agrair a l’Agrupació de Ball de Gitanes la seva
tramesa de les ballades-concurs.

EL SURO

L’ESBART OLESÀ convoca
als esbarts infantils i juvenils a
una trobada el dissabte 26 de
maig de 2012 a la tarda a Olesa.
Cal trucar al 629302235 o enviar
un correu a manelmt@gmail.com

L’ESBART DANSAIRE FIGUERES de la Societat Coral Erato
de Figueres ja fa temps que va demanar un mestre de dansa.
Volia que sobretot fes muntatges de balls nous per a l’esbart. El
problema ha estat que els candidats no podien venir de tan lluny.
Seguim amb el mateix problema i cerquem aquesta persona que
es pugui desplaçar o sigui de l’Empordà.
Contacteu, si us plau, amb Dolors Colomer. Tel. 972 509 072 o
628837639 i esbart_figueres@yahoo.es
DESPRÉS DE LA 9a TROBADA D’ESBARTS DE SANTA
EULÀLIA, els celadors ens van tornar diverses peces de roba que
pertanyen a nens o nenes d’algun dels diversos esbarts que van
actuar el dissabte i/o diumenge matí.
Són dipositades a la nostra seu social de l’Agrupament (c.
València, 558, 6è 1a, de Barcelona) a la vostra disposició. Truqueu
primer al 686068600 per tal de concretar dia per poder tornar-vos
aquesta roba-vestuari i us atendrem al nostre estatge social, o cercarem una altra fórmula més rápida de fer-vos a mans les peces.

NOTÍCIES

DIVERSES

ASSEMBLEA DE L’ENS DE COMUNICACIÓ
CELEBRADA EL 7 DE FEBRER DE 2012
A LA SALA D’ACTES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

NOVA ADREÇA
La nova adreça del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana: plaça de
Salvador Seguí, 1-9, 2n pis Edifici
Filmoteca, 08001 Barcelona
Els telèfons seguiran sent els mateixos.

BALL DE GITANES
11 DE MARÇ. RIPOLLET. 17h. 10
colles de Montmeló, Parets, Santa
Perpètua de Mogoda, Polinyà, Ripollet
18 DE MARÇ. CERDANYOLA DEL
VALLÈS. 11.15h. 9 colles de Lliça,
Mollet, Castellar del Vallès, Llinars,
Cerdanyola

Una vegada aprovada l’acta, memòria i projectes es va parlar de la possible
fusió de les activitats del CaCTc Confederació d’Agrupacions de Cultura
Tradicional Catalana amb l’Ens de Comunicació, una vegada celebrades
les respectives assemblees extraordinàries d’ambdues institucions que ho
aprovin.
El president Mas va obrir l’Assemblea amb unes paraules de suport per
seguir fent la feina que fan els integrants de l’Ens i, el que és el mateix, totes
les federacions i entitats que l’integren. L’Agrupament va ser representat per
Gilbert López, Andreu Garcia i Angels P. Campamà.
Veieu les dades a plana web de l’Ens.

24 DE MARÇ. CANOVELLES. 17h.
50è aniversari. Tothom

LA 15a FIRA MEDITERRÀNIA
DE MANRESA AMB MÉS DIMENSIÓ
DE MERCAT PROFESSIONAL
PRESENTA ELS TEUS PRODUCTES A LA ‘BUSINESS AREA’!
La 15a Fira Mediterrània de Manresa ha obert la convocatòria per formar
part de la programació del Mediterrània Professional Meeting, les activitats
adreçades als professionals inscrits. Les empreses i institucions poden
plantejar Networking Meetings dins la Business Area. Els estudis d’impacte
sobre el volum de contractació derivat de la Fira realitzats per la Universitat
de Deusto situen aquestes trobades com una plataforma de negoci òptima
per a l’intercanvi professional entre els venedors i els compradors. L’any passat van participar més de 1.250 delegats de 28 països.
Tota la informació per presentar les propostes a http://www.firamediterrania.cat/mpm
Al web també trobareu la possibilitat d’aprofitar les oportunitats de patrocini, una altra de les múltiples opcions de promoció professional que ofereix
la Fira. Consulteu les diferents possibilitats: insercions al programa, al
desplegable i a la guia professional de 250 pàgines, lanyards, polseres, bossa
de professionals, banderoles, punts d’informació, paquets d’entrades i molt
més a http://www.firamediterrania.cat/oportunitats-de-patrocini-la-firamediterrania-de-manresa

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

20 ANYS DE CULTURA POPULAR
A RADIO 4 I PROP DE 3 EMETENT
PER INTERNET
L’equip d’aquest programa segueix sencer i amb les mateixes
ganes de donar a conèixer la nostra cultura popular que abans.
És per això que des del nostre col·lectiu els felicitem i al
mateix temps fem una recomanació als que tenim neguit per
les nostres danses, músiques i tradicions. Entreu-hi!
Hi ha material enregistrat que us enriquirà. També us posarà
al dia d’aquest nostre món, i d’una manera o d’altre ens interrelacionarem amb altres activitats i altres grups.
web: www.festafesta.net

L’AGRUPAMENT

INFORMA

REVETLLA DE SANT JOAN A ELNA
La delegada d’afers catalans d’Elna / Catalunya Nord / demana si algun esbart
voldria anar a ballar el dia 23 de juny proper, a la revetlla de Sant Joan a Elna. Per
informació
i
condicions
contactar
amb:
Mayte
Barcons
barconsmaite@gmail.com

SUBVENCIONS DE CULTURA
A la pàgina web del Departament de Cultura ja es troba disponible la informació
sobre les futures convocatòries de subvencions per entitas privades sense finalitat de
lucre i que organitzin activitats relacionades amb les nostres tradicions. Si voleu
començar a preparar papers informeu.vos a: http://bit.Iy/Aofoue. Cal cercar l’apartat
que pugui anar adreçat als esbarts.

JUDICI DESFAVORABLE A L’ESBART SANT MARTÍ
L’Esbart Sant Martí de Barcelona va guanyar el judici pels locals que li reclamava
el bisbat, després de 67 anys d’usufructuar-los. El bisbat va presentar recurs i la jutgessa els hi ha donat la raó amb una judisprudència sense cap ni peus.
Aleshores per “defecte de forma” els advocats de l’esbart i el CP Sant Martí han presentat al·legacions al tribunal suprem i s’està pendent de saber si prospera. Qui dia
passa...

ESBARTNAUTES
Esbartnautes: Ens comunica l’Empresa gestora del portal web de l’Agrupament que
ha quedat habilitat esbartnautes. Els que hi volien entrar i no podien, ja ho poden
fer. Ha estat, únicament, un petit refredat tècnic. Si voleu debatre, som-hi.

WEB FESTES POPULARS
Us recomanem un web molt interessant, per si encara no el teniu.
Podeu saber les festes populars de cada setmana consultant www.festes.org

L’Agrupament d’Esbarts Dansaires
agraeix la col·laboració de totes i tots
els que fan possible el PUNT INFORMATIU

Per rebre el PUNT INFORMATIU gratuïtament al teu correu electrònic,
cal subscriure’t enviant-nos un e-mail a: agrupament@agrupament.com

www.esbarts.cat

