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ALBERT SANS I ARIS
CELEBRA 80 ANYS
El 10 de maig l’Albert Sans i Aris fa 80 anys i
l’Ajuntament de Rubí, juntament amb l’Esbart
Dansaire de Rubí i tothom que vulgui celebrar el
seu aniversari pot participar en l’acte commemoratiu.
L’acte se celebrarà el diumenge 13 de maig a dos
quarts de set de la tarda al Teatre La Sala de Rubí.
L’Agrupament d’Esbarts Dansaires s’afegeix a aquest
homenatge molt merescut.
Que els treballs de l’Albert segueixin ben vius per
sempre!

MALGRAT LA QUE ESTÀ CAIENT...
Aquells que seguiu l’apartat “Corrandes” d’aquest Punt Informatiu podreu veure que les actuacions/ballades dels esbarts es van mantenint i que
malgrat estar en “recessió”, no estem mi molt
menys en actitud inactiva.
El mes d’abril hem tingut 22 actuacions més que
l’any passat. Per altra banda el mes de maig –que
acostuma a ser el mes de més ballades- enguany
ha sobrepassat de llarg les actuacions del darrer
any.
Diem això per constatar que els nostres associats/esbarts no s’han relaxat pas. Encara que no
gaudim dels catxets o subvencions d’abans, l’activitat ha estat ben notable.
No seria just deixar de felicitar també el nostre
col·lectiu per aquest esforç. Han suplit les mancances que hi ha, amb voluntat i treball.
Cal seguir d’aquesta manera “malgrat la que està
caient...”.

CORRANDES

DE MAIG

Dimarts, 1 de maig 2012
ESPECTACLE “PRIMAVERA ESLAVA 2012”
Hora: 10 h
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Cia. de dansa catalana Grup
Montgrí Dansa, de Torroella de Montgrí i
diferents grups russos
Població: Torroella de Montgrí
(Baix Empordà)
ACTUACIÓ
Hora: 17 h
Lloc: Ermita de Santa Bàrbara
Organitza: Esbart Montsoriu, de Sant Feliu
de Buixalleu
Població: Sant Feliu de Buixalleu (Selva)
ACTUACIÓ
Hora: 19 h
Lloc: Residència Vilademany
Organitza: Esbart Sant Genís, de Taradell.
Totes les seccions
Població: Taradell (Osona)
ESTRENA ESPECTACLE “TERRA NOSTRA”
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Teatre Principal
Organitza: Esbart Olot.Escola de Dansa i el
grup de bastoners i grallers de l’Esbart
Població: Olot (Garrotxa)
Divendres, 4 de maig 2012
BALL DELS DIVENDRES. PER APRENDRE A
BALLAR, PER PASSAR-S’HO BÉ BALLANT
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 5 de maig 2012
CERCAVILA I ACTUACIÓ
Hora: a les 11.30 i 12 h
Lloc: Carrers del barri de Navas - Plaça
Ferran Reyes
Organitza: Esbarts Joventut Nostra i Sant
Jordi, de Barcelona
Població: Barcelona - Sant Andreu
33a RODA CATALÒNIA D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Sagrada Família
Organitza: Esbart Gaudí (amfitrió) Agrupació Cultural i Dansaire Pla del
Penedès - Esbart Dansaire del Centre Moral,
d’Arenys de Munt - Esbart Lluís Millet, de
Barcelona
Població: Barcelona - Eixample
CELEBRACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA
DANSA
Hora: 12.30 h
Lloc: Parc Lluch
Organitza: Esbart Brugués. Totes les
seccions
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Població: Gavà (Baix Llobregat)
ACTUACIÓ A MONTPELLIER
Hora: 14 h
Lloc: L’Esplanada
Organitza: Participació a l’Aplec de
l’Esplanada Esbart Joventut, de Perpinyà
Població: Montpellier (França)
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”
Hora: 15 h
Lloc: Plaça Turisme
Organitza: Esbart Sant Martí de Barcelona
Població: Cotlliure (Rosselló)
CERCAVILA I ACTUACIÓ. CERCAVILA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR DEL BARRI
Hora: a les 19 h a 20 h
Lloc: Carrers del Clot i Plaça del Mercat
Organitza: Esbart Sant Jordi de Barcelona
Població: Barcelona - Sant Martí
FESTIVAL
Hora: 20 h
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona
Població: Vielha (Val d’Aran)
TROBADA D’ESBARTS INFANTILS
Hora: 20 h
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Grup de Dansa Tradicional
Catalana Ramon d’Olzina, de Vila-seca Esbart Santa Llúcia, de Reus
Població: Vila-seca (Tarragonès)
FESTA DE PRIMAVERA
Hora: 21 h
Lloc: Teatre dels Lluïsos d’Horta c/ Feliu i
Codina 7-9
Organitza: Esbart Folklòric d’Horta - Esbart
Dansaire de Granollers - Esbart Gaudí, de
Barcelona
Població: Barcelona - Horta-Guinardó
NOU ESPECTACLE “EVOLUCIONS”
Hora: 22 h
Lloc: Teatre Principal
Organitza: Esbart Egarenc del CSS, de
Terrassa
Població: Terrassa (Vallès Occidental)
Diumenge, 6 de maig 2012
56È APLEC D’ESBARTS DANSAIRES
Hora: al matí
Lloc: Plaça del Monestir
Organitza: Esbart Català de Dansaires, de
Barcelona - Esbart Rocasagna, de Gelida Esbart Vila d'Esplugues - Esbart L’Espiga
d’Or, de Barcelona - Esbart L’Estel, de
Barcelona - Grup de Dansa Catalana Ramon
d’Olzina, de Vila-seca
Població: Montserrat (Bages)
33a RODA CATALÒNIA D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS
Hora: a les 12h
Lloc: Per determinar
Organitza: Esbart Cassà de la Selva

(amfitrió) - Casal Cultural Dansaires
Manresans - Esbart Joaquim Ruyra, de
Blanes - Esbart Jove, de Gualba
Població: Cassà de la Selva (Gironès)
ACTUACIÓ CONJUNTA
Hora: a les 15h
Lloc: Plaça de la República
Organitza: Dansaires Catalans de Tuïr Esbart Sabadell Dansaire amb
acompanyament de La Corranda
Població: Tuïr (Rosselló)
ACTUACIÓ
Hora: a les 17 h
Lloc: Auditori Ovidi Montllor Parc Reguissol
Organitza: Esbart Montsoriu, de Sant Feliu
de Buixalleu
Població: Santa Maria de Palautordera
(Vallès Oriental)
PRESENTACIÓ. 4a TEMPORADA
Hora: a les 17.30 h
Lloc: Plaça Joan Bayà
Població: Vacarisses (Vallès Occidental)
FESTIVAL DE DANSES. 63è ANIVERSARI
Hora: a les 18 h
Lloc: Agrupació Congrés- Alexandre Galí,
20-22
Organitza: Esbart Gaudí. Totes les seccions
Població: Barcelona - Sant Andreu
RECITAL DE LA FESTA MAJOR DEL ROSER
DE MAIG
Hora: a les 19 h
Lloc: Plaça de l’Abat Oliba
Organitza: Esbart Dansaire Sant Marçal,
de Cerdanyola del Vallès
Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental)
Dimecres, 9 de maig 2012
BALL PARLAT DE MOROS I CRISTIANS
Hora: a les 11 i a les 18 h
Lloc: Carrers de la ciutat
Organitza: Esbart Arrels, de Lleida
Població: Lleida (Segrià)
Divendres, 11 de maig 2012
FESTIVAL D’EIVISSA MEDIEVAL
Hora: fins a diumenge, 13 de maig
Lloc: Casc Antic Dalt Vila
Organitza: Esbart Dansaire d’Andorra la
Vella
Població: Eivissa
ACTUACIÓ
Hora: a les 15.30 h
Lloc: Escola Renaixença
Organitza: Esbart del Casal Cultural de
Dansaires Manresans. Escola de dansa
Població: Manresa (Bages)
BALL DELS DIVENDRES. PER APRENDRE A
BALLAR, PER PASSAR-S’HO BÉ BALLANT
Hora: de 20 a 21 h
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels

Entremesos
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 12 de maig 2012
8a EDICIÓ DE RECERCAT
Hora: fins a diumenge, 13 de maig
Lloc: Palau de Congressos
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Població: Tarragona
FESTIVAL DE LA CORONA D’ARAGÓ
Hora: matí i tarda
Organitza: Esbart Maragall, de Barcelona
amb acompanyament musical del grup
Safolk
Població: Castelló de la Plana (Plana Alta)
ACTUACIÓ. DINS DEL 150è ANIVERSARI DE
LES ESCOLES PIES
Hora: a les 12 h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Poliesportiu C/Joan de Peguera
Població: Barcelona - Sant Martí
1r APLEC D’ESBARTS
Hora: a les 17.30 h
Organitza: Esbart Brugués, de Gavà
(amfitrió) - Esbart Dansaire del Vallès, de
Terrassa - Esbart Rocasagna, de Gelida Esbart Sant Martí, de Barcelona. Infantils i
cossos de dansa
Lloc: Plaça Major a Parc Lluch
Població: Gavà ( Baix Llobregat)
33a RODA CATALÒNIA D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS
Hora: a les 18.00 h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers
(amfitrió) - Associació Dansaires Els
Tiorbins, de Sant Andreu de la Barca Esbart Dansaire de Calafell - Esbart
Dansaire Vicentí, de Sant Vicenç dels Horts
Lloc: Plaça de la Porxada
Població: Granollers (Vallès Oriental)
“DANSES DE BUTXACA”. DINS DEL 29è
ANIVERSARI DE L’ESBART
Hora: a les 22 h
Organitza: Esbart Santa Eulàlia, de
Banyeres del Penedès
Lloc: Societat Nova
Població: Banyeres del Penedès (Baix
Penedès)
ESPECTACLE “ELEMENTS”
Hora: a les 22 h
Organitza: Esbart Laurèdia. Cos de dansa i
veterans
Lloc: Auditori Claror
Població: Sant Julià de Lòria (Andorra)
Diumenge, 13 de maig 2012
FIRA D’ENTITATS
Hora: de les 11 a les 19 h
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues,
d’Esplugues de Llobregat
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Lloc: Rambla Verge del Carme
Població: Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)
TROBADA D’ESBARTS VETERANS
Hora: 11.30 h
Organitza: Esbart L’Estel i L’Espiga d’Or, de
Barcelona - Esbart Maragall, d’Arenys de
Mar
Lloc: Plaça Jardins d’Elx
Població: Barcelona - Sant Andreu
“ESBARTIADA”. DIADA DE L’ESBART
Hora: a les 12 h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers.
Totes les seccions
Lloc: Plaça de la Porxada
Població: Granollers (Vallès Oriental)
ACTUACIÓ
Hora: a les 17 h
Organitza: Esbart Queralt, de Berga
Lloc: Plaça Viladomat
Població: Berga (Berguedà)
FESTIVAL DE PRIMAVERA
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Manresà de Dansaires.
Totes les seccions
Lloc: Teatre Conservatori
Població: Manresa (Bages)
ACTUACIÓ. FESTA MAJOR DEL BARRI DE
NAVAS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Gaudí. Totes les seccions
Lloc: Carrers Biscàia - Meridiana
Població: Barcelona - Sant Martí
ACTUACIÓ. FESTES DE SANT ISIDRE
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Santa Llúcia, de Reus.
Cos de dansa i bastoners
Lloc: Sala Santa Llúcia Raval Robuster 34
Població: Reus (Baix Camp)
ACTUACIÓ. DINS DEL 29è ANIVERSARI DE
L’ESBART
Hora: a les 19 h
Organitza: Esbart Santa Eulàlia, de
Banyeres del Penedès. Secs. infantils
Lloc: Societat Nova
Població: Banyeres del Penedès
(Baix Penedès)
ESPECTACLE “TRADICIONS EN DANSA”
Hora: a les 19 h
Organitza: Esbart Santa Tecla, de Tarragona
Lloc: Pavelló Esportiu
Població: Vandellós (Baix Camp)
Dimarts, 15 de maig 2012
AUDICIÓ D’ANIVERSARI. ANIVERSARI DE
L’ESBART
Hora: a les 20 h
Organitza: Grup de Dansa Tradicional
Catalana Ramon d’Olzina, de Vila-seca
Lloc: Plaça de l’Església
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Població: Vila-seca (Tarragonès)
Divendres, 18 de maig 2012
ACTUACIONS
Hora: fins a diumenge, 20 maig
Organitza: Esbart Fontcoberta, de Banyoles
amb acompanyament de 4 músics
tradicionals
Lloc: Diferents llocs de la ciutat
Població: L’Alguer (Sardenya)
BALL DELS DIVENDRES. PER APRENDRE A
BALLAR, PER PASSAR-S’HO BÉ BALLANT
Hora: de 20 a 21 h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 19 de maig 2012
ACTUACIÓ. DINS LA TROBADA NACIONAL
DE LES GERMANES VEDRUNES
Hora: a les 16 h
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona
Lloc: Sala d’Actes. Casa de les Germanes
Vedrunes
Població: Vic (Osona)
BALLADA DINS DEL DIA MUNDIAL DE LA
DIVERSITAT CULTURAL
Hora: a les 16 h
Organitza: Esbart Dansaire d’Andorra la
Vella. Secs. infantils i juvenils
Lloc: Carpa del Parc Central
Població: Andorra la Vella (Andorra)
ACTUACIÓ CONJUNTA
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Marboleny, de Les Preses
Esbart Laurèdia, de Sant Julià de Lòria
(Andorra). Secs. juvenils
Lloc: Centre Cultural
Població: Les Preses (Garrotxa)
ESPECTACLE “QUÈ FAREM, QUÈ DIREM...?
Hora: a les 18 h
Organitza: Ballets de Catalunya - Esbart
Català de Dansaires - Esbart Sabadell
Dansaire. Acompanyament musical:
Soca-rel, El Grupet i La Corranda
Lloc: Sala Maria Aurèlia Capmany. Mercat
de les Flors
Població: Barcelona - Sants-Montjuïc
13è FESTIVAL DE DANSA A ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
Hora: a les 19 h
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues - Esbart
Eudald Coma, de Ribes de Freser - Grup
Renaixença, de Barcelona
Lloc: Pista coberta del Parc Pou d’en Fèlix
Població: Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)
ACTUACIÓ AMB MOTIU DEL DIA DELS
MUSEUS

Hora: a les 22 h
Organitza: Esbart Sant Genís, de Taradell
Lloc: Pista coberta del Parc Pou d’en Fèlix
Població: Sant Fruitós de Bages (Bages)

Diumenge, 20 de maig 2012
35a TAMBORINADA
Hora: a la tarda
Organitza: Esbart Català de Dansaires.
Seccions infantil i juvenil amb
acompanyament del Grupet
Lloc: Parc de la Ciutadella
Població: Barcelona - Ciutat Vella
35a TAMBORINADA
Hora: tot el dia
Organitza: Esbart Sant Martí, de l’Ateneu
Torrellenc de Torrelles de Llobregat
Lloc: Parc de la Ciutadella
Població: Barcelona - Ciutat Vella
BALL DE GITANESINFANTILS
Hora: a les 11.30 h
Organitza: Balls de gitanes infantils a
Santa Perpètua de Mogoda
Lloc: A la Plaça
Població: Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental)
BALLADA. CELEBRACIÓ DE LA BALLADA
NÚM.100
Hora: a les 11.30 h
Organitza: Esbart Sabadell Dansaire. Totes
les seccions i exdansaires amb
acompanyament de La Corranda
Lloc: Plaça Argub
Població: Sabadell (Vallès Occidental)
33a RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS
Hora: a les 12 h
Organitza: Esbart Sant Jordi, del Foment
Martinenc (amfitrió) - Ballet Joventut, de
Perpinyà - Esbart Folklòric d’Horta - Esbart
L’Espolsada, de Premià de Dalt
Lloc: Foment Martinenc c/Provença 595
Població: Barcelona - Sant Martí
33a RODA CATALÒNIA D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS
Hora: a les 12 h
Organitza: Bitrac Dansa, d’Igualada
(amfitrió) - Agrupació Cultural i Dansaire
Pla del Penedès - Esbart Olesà, d’Olesa de
Montserrat - Esbart Rosa d’Abril, de
Castellterçol
Lloc: Ateneu Igualadí
Població: Igualada (Anoia)
ACTUACIÓ
Hora: a les 15 h
Organitza: Esbart Joventut, de Perpinyà
Lloc: Amfiteatre del Passeig de la platja
Població: Argelers de la Marenda
(Rosselló)

ACTUACIÓ 35a FESTA DE PRIMAVERA
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Dansaire Sant Joan
Despí
Lloc: Centre Cultural Mercè Rodoreda
c/Major 69
Població: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
BALLADA INFANTIL I JUVENIL. SARDANES I
BALLETS CATALANS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Montgrí Dansa, de
Torroella de Montgrí - Esbart Montsoriu, de
Sant Feliu de Buixalleu
Lloc: Plaça de l’Església
Població: Torroella de Montgrí (Baix
Empordà)
ÒPERA “L’HOME DEL PARAIGUA”
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Brugués, de Gavà
Lloc: Teatre Maragall. Espai municipal
Població: Gavà (Baix Llobregat)
ESPECTACLE “SÍNTESI”
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Ciutat Comtal, de
Barcelona
Lloc: Centre Moral Rbla/ Francesc Macià
57
Població: Arenys de Munt (Maresme)
MOSTRA DE DANSA DELS PAÏSOS
CATALANS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Joventut Nostra - Esbart
Sant Jordi, ambdós de Barcelona
Lloc: Agrupació Congrés c/ Alexandre Galí
20
Població: Barcelona - Sant Andreu
Dijous, 24 de maig 2012
ESPECTACLE “ANTOLOGÍA”
19a TEMPORADA DEDICADA A
TURISTES NORDAMERICANS
Hora: a les 21.45 h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge
Rodó s.n.
Població: Barcelona - Sant Martí
Divendres, 25 de maig 2012
BALL DELS DIVENDRES. PER APRENDRE A
BALLAR, PER PASSAR-S’HO BÉ BALLANT
Hora: de 20 a 21 h
Organitza: Esbart Català de Dansaires
Lloc: Sala de Ball de la Casa dels
Entremesos
Població: Barcelona - Ciutat Vella
Dissabte, 26 de maig 2012
BALL DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH
Hora: a la missa de 12
Organitza: Esbart Laurèdia, de Sant Julià
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de Lòria
Lloc: Ermita de Canòlich
Població: Sant Julià de Lòria (Andorra)
TROBADA D’ESBARTS INFANTILS I JUVENILS
Hora: De 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a
19.30 h
Organitza: Esbart Olesà (amfitrió) - Esbart
Dansaire d’Andorra la Vella - Esbart
Brugués, de Gavà - Esbart Dansaire de
Navàs - Esbart de Sant Martí Sarroca Esbart Lluís Millet - Esbart Rocasagna, de
Gelida - Esbart Els Tiorbins, de Sant Andreu
de la Barca
Lloc: Parc de l’Estatut i Parc Municipal Plaça de Catalunya
Població: Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat)
27è FESTIVAL DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Català de Dansaires amb
acompanyament d’El Grupet
Lloc: Plaza de la Virgen Blanca
Població: Vitoria (Euskal Herria)
TROBADA DE GRUPS FOLKLÒRICS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers
(amfitrió) - Danze de Sant Chusé, de
Saragossa - Grup Folklòric Sa Colla, de
Buscastell d’Eivissa
Lloc: Plaça Porxada
Població: Granollers (Vallès Oriental)
33a RODA
CATALÒNIA
D’ESBARTS
INFANTILS I JUVENILS
Hora: a les 18 h
Organitza: Esbart Joaquim Ruyra, de
Blanes (amfitrió) - Bitrac Dansa, d’Igualada
- Esbart del Casal Cultural de Dansaires
Manresans - Esbart Cassà de la Selva
Lloc: Plaça dels Dies Feiners
Població: Blanes (Selva)
FINAL DE CURS DE L’ESCOLA DE DANSA DEL
GRUP MEDITERRÀNIA
Hora: a les 18 h
Organitza: Grup Mediterrània de Sant
Cugat del Vallès. Escola de Dansa
Lloc: Plaça de l’Om (Jardins del Monestir)
Població: Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental)
APLEC DE LA ROSA. ACTUACIONS PELS
CARRERS
Hora: matí, tarda i vespre
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona
Lloc: Carrers de la vila i Castell
Població: Tona (Osona)
Diumenge, 27 de maig 2012
CLOENDA
DE
“TARRACO
PARTICIPACIÓ A L’ESPECTACLE
Hora: tarda
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VIVA”.

Organitza: Esbart Santa Tecla, de Tarragona
Lloc: Palau de Congressos
Població: Tarragona
GITANES
Hora: a les 12 h
Organitza: Esbart Santvicentí, de Sant
Vicenç de Castellet amb la Cobla Ciutat de
Terrassa dirigida per Jordi Nuñez i Pallarola
Lloc: Plaça de l'Ajuntament
Població: Sant Vicenç de Castellet (Bages)
TALLER OBERT DE DANSES D’EIVISA I DE
SARAGOSSA
Hora: a les 12 h
Organitza: Esbart Dansaire de Granollers
amb la Colla de Buscastell (Eivissa) i Danze
de Sant Chusé, de Saragossa
Lloc: Plaça Porxada
Població: Granollers (Vallès Oriental)
DANSES CATALANES
Hora: a les 15 h
Organitza: Grup Montgrí Dansa, de
Torroella de Montgrí. Grup jove i elenc
Lloc: Plaça de la Vila
Població: Torrelles de la Salanca (Rosselló)
ACTUACIÓ
Hora: a les 17 h
Organitza: Esbart Rocasagna, de Gelida
Lloc: A la Fira
Població: Pinós (Solsonès)
BALLADA. FESTA MAJORD DE LA CREU ALTA
Hora: a les 19 h
Organitza: Esbart Sabadell Dansaire amb
acompanyament musical de La Corranda
Lloc: Plaça de la Creu Alta
Població: Sabadell (Vallès Occidental)
ESPECTACLE DE DANSES TRADICIONALS
CATALANES. DINS LA FESTA DE LA CIRERA
Hora: a les 19 h
Organitza: Esbart Sant Martí de l’Ateneu
Torrellenc, de Torrelles de Llobregat
Població: Santa Coloma de Cervelló (Baix
Llobregat)
Dilluns, 28 de maig 2012
ROMIATGE DE SANT MUÇ I FESTA DELS
XATOS
Hora: a partir de les 10 h
Organitza: Esbart Dansaire de Rubí entre
altres entitats de cultura popular
Lloc: Ermita de Sant Muç
Població: Rubí (Vallès Occidental)
Dijous, 31 de maig 2012
ESPECTACLE “ANTOLOGIA”. 19a TEMPORADA DEDICAT A TURISTES NORDAMERICANS
Hora: a les 21.45 h
Organitza: Esbart Sant Martí, de Barcelona
Lloc: Teatre del CP Sant Martí Pl. Canonge
Rodó s.n.
Població: Barcelona - Sant Martí

SABÍEU

QUE...?
En tots els temps hi ha hagut intents més o menys reeixits de grafiar les nostres danses. En la dèria de perpetuar
les danses ancestrals, qui més qui menys ha “inventat”
mètodes gràfics ben variats. En tenim varis exemples.
Des dels més simples i a vegades absurds per la seva
inutilitat, fins els més sofisticats que, per la seva complexitat, poden esdevenir igualment ineficients. Fixem-nos
en alguns d’ells:
Alguna vegada ens trobem que el mateix Amades ens
descriu com els balladors, en determinat ball, fan “un
punteig molt graciós amb els peus” i es queda tan ample!
I en altres casos ens fa gràfics que, si bé no ens aclareixen gaire res, ens donen una lleugera idea a partir de la
qual podem començar una investigació a l’estil americà
del C.S.I. més pur.
Ens hem trobat amb mètodes més expeditius però igual
d’absurds i barroers com la descripció que he trobat del
ball de coques de Prades en un dels llibres de la roda
catalònia (cito textualment):
“Punt: patada amb la cama de baix, patada amb la de
dalt, volta saltada cap a dalt, patada amb la cama de
baix, amb la de dalt, amb la de baix i volta saltada cap a
baix.”
Em penso que sobren comentaris!
D’altra banda tenim mètodes molt més sofisticats com és
el sistema de descripció coreogràfica ideada per Rudof
Laban. Aquest mètode, tot i la seva utilitat, requereix uns
coneixements molt profunds sobre el tema. Tant o més
que quan parlem d’escriptura musical .
Podem trobar també mètodes alternatius com els utilitzats, per exemple, pel desaparegut grup d’estudis
Carola que confeccionava els llibres sobre les coreografies de les trobades infantils a Montbau. O les
descripcions coreogràfiques de M. Rosa Alonso, les del
mateix sac de danses amb una labor meritòria a les
escoles o el manual de descripció coreogràfica de
Montserrat Garrich i Anna i Núria Viñolas. En poso
alguns exemples a sota.
Potser la conclusió que en podem treure és el fet que res
no és fàcil , si volem fer les coses bé. I de la mateixa manera que per tocar un instrument o formar part d’una for-

Joan Amades

Grup d’Estudis Carola

Montserrat Garrich
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SABÍEU

QUE...?
mació musical, cal tenir coneixements profunds sobre la
grafia musical, també caldria tenir coneixements profunds sobre la grafia de la dansa.
Sempre he estat en contra dels mètodes (Tarragó, per
exemple) de tocar la guitarra sense saber res de notació
musical, o aquells mètodes per tocar el piano amb tecles
de colorins que es van encenent a mida que han de sonar
segons la melodia. Tot això, per jugar, pot tenir el seu
interès, és clar! Però voleu dir que de la dansa n’hem de
fer un joc tan pueril?
No es mereix la dansa més respecte i esforç?
I voldria acabar amb unes sàvies paraules d’Albert Sans
en el llibre 40 anys per l’Esbart Dansaire de Rubí tot parlant amb l’entranyable Joaquim Vilà:

Rudolf Laban

“... no n’hi ha prou de tenir gent en punta que prova i
busca. Pensa que aquesta és una de les puntes de la
Cultura Catalana. Hi hauria d’haver més fonda preocupació en aquest sentit. Ens cal una Escola, ens cal una
Companyia de Dansa Catalana...Primer, una Escola que
preparés mestres de dansa... A veure si d’una vegada per
sempre ens posem d’acord i treballem una manera –o unes
maneres– de ballar. Siguin les que siguin mentre siguin
catalanes. Totes les branques, si calen. Si no fem els fonaments, la casa no s’aguantarà mai...”
Toni Arias
Bibliografia Albert Sans 40 anys per l’Esbart Dansaire
de Rubí Joaquim Vilà i Folch
Editorial A.S. Promotora s.l.
Manual de descripció coreogràfica de dansa tradicional.
Montserrat Garrich Anna i Núria Viñolas. Edicions EL
MÈDOL isbn 8489936-62-5
Recull roda d’esbarts catalònia temporada 2003-2004
(balls de cloenda)
Coordinació danses XII trobada d’esbarts a Montbau
El Risto Sac de Danses editorial alta fulla ISBN 8486556-40-6
Notation du mouvement cinétographie laban
J. Ph. Van Aelbrauck
Costumari català J. Amades
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Sac de danses

COL·LABORACIONS
VETERANS EN DANSA

Per molts anys!

Ens trobem a Sant Andreu de Palomar, una activa barriada barcelonina que de tant en tant bull d’iniciatives. Som el diumenge 25 de març d’aquest any i ens trobem a la plaça Orfila, davant de l’Ajuntament;
el dia era bo, més que bo era esplèndid, càlid, diàfan, diria que especialment apropiat per a les activitats a l’aire lliure. La plaça, en aquella hora del matí feia goig de veure, francament. Hi havia una exhibició de dansa, de dansa tradicional i popular catalana, amb la participació de diversos esbarts, convocats
expressament per la 8a Roda d’Esbarts Catalònia Veterans, de Barcelona, i l’empara organitzativa del
Grup Juventus, de l’Esbart Maragall, de la localitat.
No havia tingut mai, crec, la possibilitat de veure actuar aquell bé de Déu de gent provecta. Aquest cop
em queia tan a prop de casa que no em podia excusar, i no vaig voler perdre’m aquesta oportunitat tan
escaient. El cert és que em vaig emocionar, de debò, en veure aquelles patums –sigui dit, i acceptat, amb
tot el respecte i encara més afecte–, sobre l’escenari. Alguns ja entrats en anys, i en quilograms, però
exhibint una il·lusió i una vocació impressionants, dignes de tot elogi, que a mi em varen confirmar en
la gratitud d’haver pogut servir en aquesta causa tan noble, donant suport a aquesta fase de la cultura
popular del nostre país, sovint tan mal assistida de practicants i de col·laboracions.
Veure aquelles i aquells dansaires a dalt de l’escenari esforçant-se a interpretar amb una notable convicció i dignitat aquells balls de la seva joventut, era un signe d’esperança en temps millors: els seguiran uns
altres, segur!
Per desgràcia al nostre país no estem gaire inclinats a donar suport a la gent gran que canta i que balla.
No s’hi produeixen, tot i que n’hi hauria hagut alguns si s’haguessin valorat com cal al seu moment,
“Maurice’s Chevalier’s”, “Charls Aznavour’s” o “Franc’s Sinatra’s” (i m’excuso de la reproducció tan singular dels personatges). Quan una persona es fa gran, la posem a la reserva. O a l’armari. Gràcies a Déu,
com podem comprovar, no és el cas d’alguns dels nostres dansaires d’esbart.
Sí que vaig poder comprovar que hi va haver un conjunt força minvat de personal, segurament a causa
del temps que fa que van pel món, cosa que a alguns no els perdona, i a l’emigració d’efectius, uns a
causa de l’estat físic, que no els haurà permès continuar, altres perquè hauran perdut la il·lusió i hauran
renunciat a seguir endavant en aquesta causa tan noble. No deix de ser normal. I no és cap contradicció
amb aquella expressió d’esperança que reconeixíem abans. És una constatació de la varietat de temperaments en les persones.
Personalment sí que puc manifestar que, com més veig les nostres danses, a la plaça o a dalt de l’escenari, més m’agraden, i em sembla que m’hauria complagut molt de ballar en un esbart; he de lamentar,
però, que quan els vaig descobrir ja era una mica massa granat per posar-me a aprendre dansa, però
també és cert que des d’aleshores, i ja fa uns quants anys, he anat col·laborant per fer-ho possible des
de les institucions escaients, la qual cosa m’ha compensat poc o molt de les meves mancances, i encara
que amb algun desencant, també he de reconèixer que més sovint m’he sentit molt gratificat en l’esforç.
Finalment confio que em concedireu una petita llicència en les meves percepcions personals: va acabar
sent un matí ben aprofitat que em va permetre, a més del gaudi expressat, tenir l’oportunitat de saludar vells coneguts del món de la nostra dansa secular. I faig especial referència al retrobament amb en
Joan Abella i Sòria, i amb la seva esposa; feia molts anys que a ell no el veia. Sabia que havia tingut algun
contratemps seriós en el seu estat de salut, feliçment superat, i aquest és un fet també molt encoratjador,
de manera que el matrimoni encara es permet exercir el seu paper de parella a l’Esbart Dansaire
Granollers, secció de veterans. Que sigui per molts anys!
Deixeu-m’ho dir: com tots els que participen en aquesta noble dèria de mantenir viva la flama de la
dansa, i amb ella el penó de la catalanitat, que avui encara ens cal reafirmar amb tanta o més consciència que abans d’ahir, són uns dignes exemples de fermesa que ens estan donant una lliçó de compromís.

Ricard Jové i Hortoneda
Barcelona, 29 de març de 2012
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CORRANDES

PASSADES
ABRIL 2012
DIA 3
· L’Esbart Olesà va presentar La Moixiganga d’Olesa i els Misteris Olesans a la Parroquia
de Sta. Maria d’Olesa de Montserrat.
DIA 9
· El Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramón d’Olzina de Vila-seca va actuar a
l’Ermita de la Mare de Déu del Remei a la seva vila.
DIA 14
· L’Esbart Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès amb totes les seccions va actuar
a la plaça Octavià de la seva ciutat.
· El Grup de Dansa Paracota d’Amposta va organitzar la 10a trobada de grups de dansa
a Traiguera.
· L’Esbart Català de Dansaires va actuar al barri de Gràcia de Barcelona amb les seves
seccions de ball de bastons i també va organitzar un Taller de danses tradicionals catalanes a les Escoles Pías de Sant Antoni de Barcelona.
· L’Esbart Dansaire del Vallès va actuar amb les seccions infantils a la Festa de la
Culturasa de la seva ciutat.
DIA 15
· L’Esbart Manresa de Dansaires va actuar amb la secció juvenil a la Residència dels
pobres de Manresa.
· L’Esbart Ciutat Comtal va actuar a Palafrugell, amb l’espectacle “Síntesi”en sessió
matinal. No sabem perquè no va sortir al Punt.
DIA 20
· L’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va actuar amb la seva secció d’infantils a la Trobada
de Gegantons de Sant Joan Despí.
DIA 21
· Les seccions juvenils de l’Esbart Marboleny de les Preses van actuar conjuntament amb
l’Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria a Andorra.
· L’Esbart Arrels de Lleida va participar a la seva ciutat a la Diada de la Cultura Popular
i Tradicional a la plaça de Les Comèdies.
· L’Esbart Dansaire Sant Joan Despí va actuar al barri de l’Eixample de Sant Joan Despí.
· L’Esbart Dansaire de Rubí va participar a la celebració del dia Internacional de la
Dansa. Escola de dansa, clase oberta i ballada participativa a Rubí.
DIA 22
· L’Esbart Cornellà va actuar amb motiu de “La Jordiada” a Cornellà de Llobregat.
· L’Esbart Fontcuberta de Banyoles va actuar a Sant Mori.
DIA 23
· El Grup de Dansa Tradicional Catalana Ramón d’Olzina de Vila-seca va actuar en la celebració de la festa de Sant Jordi a la seva vila.
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DIA 27
· L’Esbart Català de Dansaires va participar al Dia Internacional de la Dansa amb assajos oberts
dins del “ball dels divendres” a la seva seu de Barcelona.
DIA 28
· L’Esbart Montgrí Dansa va organitzar un curs de danses italianes i catalanes a l’auditori del
Museu Mediterrània de Torroella de Montgrí.
· L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella va actuar al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany a Andorra.
· L’Esbart Arrels de Lleida va actuar al Teatre Lo Casino de la vila d’Alcarràs.
DIA 29
· L’Esbart Montsoriu de Sant Feliu de Buixalleu va participar al Dia Internacional de la Dansa a la
seva vila.
· L’Esbart Sant Esteve de Navàs va participar també al Dia Internacional de la Dansa a Gelida.
· L’Esbart Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès, va participar al Dia Internacional de la
Dansa a la seva ciutat.
· L’Esbart Gaudí de Barcelona també va participar a la trobada d’esbarts veterans a l’Auditori de
l’Orfeó Martinenc de Barcelona.
· L’Esbart Montgrí Dansa de Torroella de Montgrí va actuar a Argelers de la Marenda a l’Area de
Festivités.

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.
Per sortir al web i al punt informatiu comuniqueu si us plai les “ballades” a
www.agrupament@agrupament.com. Les passades i les futures, que de totes en donem la corresponent ressenya. Gràcies.

EL SURO

EL GRUP FOLKLÒRIC LOS TORRONCHOS del
poble Etreros (Segòvia) ens demana un intercanvi amb
un grup català que tingui música en viu. Si us interessa cal fer la proposta per poder anar els propers 8 i 9 de
setembre a aquest poble i posteriorment aquest grup es
desplaci a Catalunya dins del termini que considereu
adient entre tots dos grups.
Us podeu adreçar a:
Francisco Pajares
e-mail: Francisco.Pajares@eurocopter.com
o a lostorronchos@hotmail.com
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DANSES
POPULARS

DEL MES

SEGONS EL CALENDARI DE DANSES
TRADICIONALS CATALANES
Autor: Lluís Puig Gordi. Edició 1998
1
1
1
6
6

de
de
de
de
de

maig
maig
maig
maig
maig

Jota
Ballet de Déu
Danses del Roser
Ball de cascavells
Ball de la coca. Ball de
cascavells, La catxuxa i
l’estapera.
12-13 de maig Lleida. Segrià
Ball de Moros i
cristians
13 de maig
Montblanc. Conca de Barberà Balls de bastons
13 de maig
Riudarenes. Selva
Ball de flocs, la rua
13 de maig
Sant Esteve d’en Bas. Garrotxa. Ball del burro savi
13 de maig
Vallfogona del Ripollès. Ripollès Ball del Roser
13 de maig
Sils. Selva
La rua
13 de maig
Marganell. Bages
Ball de la coca
13 de maig
Batea. Terra Alta
La Jota de Batea
20 de maig
Folgueroles. Osona
Ballet de Folgueroles
27 de maig
Sta. Coloma de Cervelló.
Baix Llobregat
La villareta
27 de maig
Falgars. Berguedà
La dansa
27 de maig
Fals. Bages
Ball de l’almorratxa i
Ball de cascavells
27 de maig
Riudaura.Garrotxa
Ball del gambeto
27 de maig
Sant Bartomeu del Grau.
Balls de bastons
27 de maig
Sant Feliu de Pallerols. Garrotxa. Ball de cavallets,
ball pla, matadegolla,
contrapàs i sardana
curta
27 de maig
Prats de Lluçanès.Osona
Ball de la
cinquagèsima
28 de maig
28 de maig
28 de maig

Mora d’Ebre. Ribera d’Ebre
Rocafort. Bages
Torà. Segarra
Serrateix. Berguedà
Terrassa. Vallès Occidental

Rubí. Vallès Occidental
Tona. Osona
Vallbona d’Anoia.Anoia

Ball del xatos
Ball de les roses
Ball de la garlanda

Tots els diumenges del mes de maig a Salomó. Tarragonès Ball del
Sant Crist.

RODA 2012. BALL DE GITANES DEL VALLÈS
5 de maig

6 de maig
13 de maig
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PARETS DELS VALLÈS 17 hores. 9 colles de: Castellar
del Vallès, Parets, Santa Eulàlia i Santa Perpètua de
Mogoda.
LLIÇÀ D’AMUNT 17 hores. 11 colles de: La Llagosta,
Lliçà, Martorelles i Montmeló.
CERDANYOLA a 1/14 de 12 del matí. 9 colles de:
Antics dansaires de Cerdanyola, La Llagosta, Ripollet,
Santa Eulàlia i Santa Perpètua de Mogoda.

L’AGRUPAMENT

INFORMA
NOUS WEBS
L’Esbart Joventut Nostra de Barcelona us convida a entrar a la seva pàgina web que
ha canviat: http://www.esbartjoventutnostra.org
Dansaires de l’Hospitalet us informa de l’adreça del seu web:
http://www.casinodelcentre.org/SECCIONS/ESBART/CATALA/esbart.html

DISC DE L’AGRUPAMENT
Hi ha un CD a l’estudi d’enregistrament en curs d’elaboració. Volem dir que els que
estiguin interessats amb les danses objecte del seminaris sobre Danses de les comarques tarragonines que el mestre Josep Bargallò ha fet darrerament, el podran tenir
aquest mes de maig.
La presentació i lliurament l’anunciarem una vegada finalitzat totalment.

PARTICIPACIÓ A L’ESPECTACLE DE LA CUBANA
Campanades de boda és un espectacle de la Cubana ben recomanable per passarho bé. Hi participen els esbarts Rocasagna de Gelida, Santa Eulàlia de Banyeres del
Penedès, Vila del Vendrell i Grup Mediterrània de Sant Cugat del Vallès i hi surten
els dansaires dins l’escenari però a la pantalla en una filmació de mitja hora de
durada. Una prestació atípica de la qual ens hem fem ressó perquè vol dir que el
món dels esbarts és útil en altres aspectes de la vida artística. Bastants mesos participaran d’aquest gran show, per la qual cosa els felicitem.

FESTCAT 2012
La Festcat 2012 escalfa motors. Campus de cultura popular de Catalunya. Esterri
d’Àneu/Llívia, juliol de 2012. www.escolesfestcat.cat

MULTIMÈDIA
Al portal web de l’agrupament hi ha entrades molt
poques danses. És molt estrany que amb les coses
rares que veiem al youtube no pengem molts més
bons balls al nostre portal-web. Convidem els
esbarts que aprofitin aquesta parcela de la secció
“multimèdia” per publicitar els seus balls. Hi ha
coses molt maques que cal veure i no és car ni
laboriós de fer-ho.
Us encoratgem a que us bellugueu per enriquir
aquesta secció.
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La crònica de
l ’Andreu

DICCIONARI ESBARTÍSTIC-IRÒNIC (I)
Actuacions: També en diem ballades, bolos
o llogues. Avui costen de tenir i més de
cobrar.
Assaig: Passada de balls sense massa temps
per corregir i deixant l’escalfament per l’altre dia.
Atabalat: L’excusa que un mal dansaire
acostuma a donar.
Ball pla: També dit punt pla. Alguns dansaires en fan una exhibició d’estrebades de
cos.
Barretina: Capell típic amb moltes formes
de posar-se i que els nois molt sovint obliden, per presumir.
Boleros: Balls de fora de Catalunya, difícils
d’executar, i que moltíssims dansaires “malballen”.
Castenyoles: Complement musical que s’acostuma a no tocar bé, posades al dit gros o
al del mig.
Cobla: Formació musical catalana, que
acompanya poc els esbarts, per la crisi i
l’afany de lucre.
Creació: Se’n diu de les danses “inventades”
que a vegades engresquen i sovint enutgen.
Cercavila: També “desfilada”. A l’estranger
entre d’altres músiques, hi sóna l’himne del
Barça.
Dansaire: Per segons qui “ballarí” incomprès per la gent que no coneix les paraules
esbart i amateur.
Director: També s’en diu coreògraf, mestre
i alguns “inepte”. D’altres “Ànima de l’esbart”.
Enregistrament: Pel que fa a músiques de
balls, en sentim d’horribles quan hi ha CD’s
bons, ignorats.
Estiraments: Allò que es fa poc i malament.
Si els peus fan empeine queda molt bé. A
vegades enrrampa.

Explicacions: Textos abans del ball i que no
interessen quasi ningú. Poden servir per
canvis ràpids o no.
Faixa: Complement de vestuari, que serveix
perquè els nois s’hi guardin el tabac i les
ulleres.
Faldilla: Indumentària catalana. Hi ha noies
que les agafen per les puntes i les alcen fins
al cap.
Gandalla: Penjoll en desús en dansa i que
porten més els aliens als esbarts.
Mímica: El que els dansaires fan malament i
que ningú els hi corregeix.
Mitges: Allò que ara ha prescrit i que quèia.
També en deien calces. Ara són malles.
Moixigangues: Ball en crisi de programar
per falta de nois. Ara el ballen també les
noies.
Muntatge: Aquella dansa, que s’apren d’un
a altre i que amb els anys no queda res de
l’original.
Nois: “Rara avis” que els esbarts perdien
quan es feia la “mili” i que ara els costa
d’integrar.
Noies: Meravellosos exemplars dansaires. Si
la parella també balla, aguanta temps.
Sinó, perilla.
Novetada: Bromes als debutants i que
accepten somrients, però emprenyats. Bona
gestualitat.
Països Catalans: Invent dels esbarts per fer
els programes més amens, amb poques
danses del Principat.
Programació: Allò que es canvia cada any i
que malgrat tenir tantes danses, mai s’acompleix del tot.
Punt de morisca: Aquell que cal fer sense
que et caigui el cul.
Ret i mitenes: Complement de vestuari
català de dona. Fa fer “gestos”a la parella si
s’hi enganxa un botó.

Aquesta crònica és fruit de les meves vivències i no pretén ofendre ningú. L’estimació que
tinc als esbarts i a la seva gent no pot quedar malmesa per una frivolitat meva.
Andreu Garcia i Cartanyà
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NOTÍCIES

DIVERSES
COMIAT
El dia 6 de març passat ens va deixar en FREDERIC GAUDE I PARDILLO.
Tenia 80 anys i els va dedicar pràcticament tots al servei dels esbarts. Va estar vinculat molts anys a l’Obra
del Ballet Popular, organitzador de l’Aplec d’esbarts a Montserrat, també va treballar en el recull de particel·les de danses i en l’edició d’audiovisuals. Va estar vinculat a l’Esbart Renaixença de Barcelona entre
altres institucions del nostre món de la dansa tradicional. Donem el nostre sentit condol a la seva família.
Que reposi en pau.

TAMBORINADA 2012
Diumenge dia 20 de maig. Parc de la Ciutadella, Barcelona.
Aprofitant que el 2012 és l’any del patrimoni musical català, la Fundació La Roda organitza una gran
festa dedicada a la música popular i a les festes. També us divertireu amb jocs, danses, tallers i altres espectacles. No deixeu de portar-hi els vostres fills. Viu el 35è aniversari de La Roda i descubreix tota la feina
de les entitats adherides.

EXPOSICIÓ D’ANIVERSARI
Dels dies 1 al 30 de juny de 2012 l’Esbart Dansaire d’Andorra La Vella presentarà una exposició que ens
introduirà a les activitats que han fet durant tots aquests anys. L’exposició serà instal·lada al Hall del
Centre Cultural La Llacuna a Andorra la Vella.

CENTRE DE DANSA TRADICIONAL ESPONA
Jordi Rubio, actual director de l’Esbart Dansaire de Rubí, serà el nou assessor artístic del Centre de
Cultura Tradicional Catala a l’edifici Espona de Rubí. Aquest càrrec, recordem l’havia d’ocupar Eduard
Ventura, que va morir ara fa un any. Ventura va ser escollit per aquest càrrec a partir d’un concurs públic.
Ara, segons la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Rubí s’ha optat per nomenar assessor artístic
d’aquest centre Jordi Rubio, que va quedar segon en el procés de selecció.

PUNT INFORMATIU
És ben sabut que el Punt el podeu consultar entrant al nostre portal web a l’apartat de Publicacions de
“Seccions” a l’esquerra de la plana.
Per altra banda el rebeu via online els que ho heu sol·licitat. Ho podeu demanar enviant un senzill mail
i autoritzant l’Agrupament a fer-ho.
Els esbarts que així el tenen cada mes, sou pregats de reenviar-ho als vostres dansaires si és que no ho feu
encara. També hi ha directors que l’imprimeixen i els posen al tauler d’anuncis de la seva entitat, per tal
que sigui consultat per qui ho vulgui.
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LLIBRES I
REVISTES
NOVA PROPOSTA PER A NENS
El dia 20 d’abril es va presentar el llibre infantil “L’AVENTURA DE BALLAR”. L’autora és Núria Llugany i va
adreçat sobretot a nens a partir de 7 anys que ballin o que
ho estiguin pensant de fer. L’Esbart Català de Dansaires ha
fet aquesta proposta interessant del tot.
Us en podeu informar a la Casa dels Entremesos: Plaça
Beates 2 Barcelona o a www. info@esbartcatala.org

LLIBRES DIDÀCTICS A
L’ABAST
Des de l’Agrupament fem memòria als mestres de les
seccions infantils dels esbarts i a educadors i mestres
d’escola que necessitin idees per muntar els seus balls
als infants. Hi ha encara a l’Agrupament d’Esbarts exemplars del llibres que es van editar.
Rebost de Tonades Volum 1 Col·lecció Ormeig num. 1 Autors: Joan
Gómez i Oscar Igual
Taller de danses tradicionals cantades Col.lecció Ormeig num.2
Autor : Pompili Massa i Pujol
Ballets a flor de cançó Col·lecció Ormeig num. 3 Autor: Pompili
Massa i Pujol
En preparació: Cants i balls Col·lecció Ormeig num. 4 Autor:
Pompili Massa i Pujol
Si us fan falta, us podeu adreçar a l’agrupament d’esbarts agrupament@agrupament.com. També podeu trucar al mobil 686 068 600.

RACÓ POPULAR
SABÍEU AQUESTES DITES?
Al maig, tot gra és espigat.
Maig arribat, un jardí a cada prat.
Maig humit fa al llaurador ric.
Dies de maig, dies amargs: els pans curts i els dies llargs.
Maig mig passat, hivern ja ben acabat.
I la que tots sabeu: Pel maig cada dia un raig.
Bon maig!
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D’INTERÈS
DADES DE L’EMPRESA QUE GESTIONA
EL PORTAL WEB DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS
De l’1/01 al 31/12 de 2011 aquestes són les dades
estadistiques del nostra portal:

14.587 Visites
7.447 Usuaris únics
74.691 Pàgines vistes
5,12 Pàgines/visita
3’02 Minuts de temps mitjà al lloc web
39’96% Percentatge de rebots
49’38% Percentatge de visites noves

ON CLIQUEN ELS INTERNAUTES:
Per ordre de preferència:
Agenda 23’96%
Primera plana 10’36%
Directori i enllaços 6’89%
Història 2’79%
Base humana 1’29%
NO ENS DETALLEN:
El Suro, Esbartnautes, Punt informatiu electrònic,
Publicacions, Multimèdia i Notícies.
D’ON ENS HAN VISITAT AQUEST ANY:
Catalunya i Estat Espanyol: 13.561 visites
Anglaterra i USA: 536
França: 463
Portugal i Brasil: 10
Itàlia: 17

Aquest ha estat el detall de l’any 2011.
Més participat que els anys darrers
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AGENDAENS

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
ALTRA VEGADA AMB
TELEVISIÓ DE
CATALUNYA
El dilluns de Pasqua el
Telenotícies migdia de
TV3 va parlar i oferir imatges de l’“Espai
A”. “Bona hora” i millor que n’haguessin
parlat, però dos minuts dóna per molt poc,
no us sembla? De moment ja hem donat
un petit pas per tal que en hora de gran
audiència es parli de la nostra cultura
tradicional.
La Sonora-antic Nydia-Rodasons s’emet
els dilluns a les 21.50 pel Canal 33 “Bona
hora”, sinó coincidís exactament amb el
mateix horari d’emissió per TV3, del líder
d’audiència Crakovia. Llàstima, perquè el
bons professionalss de La Sonora no ho
mereixen. No és culpa de ningú, perquè
tots els programes se solapen o trepitgen.
Sempre ho hem de pagar els de la cultura
popular. Ens conformarem en veure’l en
la repeteció dels dimarts a la tarda i
també tenim l’opció de TV3 a la carta, o
gravar-ho...

Ja està en marxa la nova cadena d’agendes de l’associacionisme i la cultura popular, AGENDAENS. L’adreça és www.agendaens.cat
Ens van comunicar l’ens de comunicació associativa que podrien estar
interessats en sumar dins el projecte. Tanmateix, comunicar-vos que, tal
i com es va demanar, el sistema contempla la creació d’un nivell d’agendes perquè les vostres entitats associades gaudeixin d’un lloc en aquest
projecte.
Si fos del vostre interès, podríem organitzar una reunió a les vostres
instal·lacions on tractaríem els següents temes:
· Presentar-vos el projecte.
· En cas que decidiu afegir-vos-hi:
· Obtenir el logotip representatiu de la vostra entitat amb el fons
transparent i un tamany de 300x130, a mes dels dos colors
principals.
· Donar d’alta alguns esdeveniments per tenir un recull de les
vostres impressions.
· Quins subtipus necessiteu que pengin dels tipus d’esdeveniments
establerts.
· Obtenir el vostre facebook i twitter per vincular-lo amb l’agenda.
· Concretar el contingut de l’avís legal.
· Preparar una llista de les entitats agrupades que hi poden estar
interessades.
L’equip que hem desenvolupat el projecte estem orgullosos i esperançats
del potencial inestimable d’aquesta eina vers la difusió dels seus continguts, tant per la pròpia característica del projecte com per la particularitat dels seus continguts, part en la qual vosaltres hi jugueu un paper
primordial. Esperem doncs que us satisfarà el treball i entre tots creem
un portal de continguts sense comparació, viu i en constant evolució.
Aprofitem l’avinentesa per agrair la confiança de l’Ens de Comunicació
Associativa per deixar-nos portar a terme aquest ambiciós projecte.

DARRERA HORA
ESPAI “A”
REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL PASSAT DIA 21 DE MARÇ, US PASSO LA CALENDARITZACIÓ
PER A L’INICI DE PREPARACIÓ DE LA TEMPORADA 2012-2013
· Presentació propostes artístiques fins al 18/05/12
· Selecció Comissió Artística 08/06/12
· Estudi per part dels teatres de les propostes 09-06/12 al 15/06/12
· Reunió/trobada grups i teatres: 15, 16 o 17/06/12
· Programació final 15/07/12
· Disseny publicitat 30/06/12 - 12/07/12 (per tenir-ho enllestit l’1 de setembre)
Paral·lelament a la presentació per part dels grups, es farà la nova selecció de teatres, fins a un total de
20, per a la temporada que ve.
Una vegada els esbarts tinguin la butlleta d’inscripció ja tot serà a punt per la nova temporada. Ja podeu
preparar el material audiovisual i dossier per ser-hi a temps. Termini: 18 de maig.
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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

