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- Dissabte, dia 5: 
►A la tarda i a Vilademany, de Taradell, Osona, Ballada per l’Esbart 
Dansaire Sant Genís, amb la participació del cos de dansa i els juvenils. 
- Diumenge, dia 6: 
► A 2/4 de 12 del matí, a la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, Barcelona, 
Barcelonès, Recital de l’escola de dansa de l’Esbart Maragall, de Sant 
Andreu. 
 
► A les 6 de la tarda, al Centre Moral d’Arenys de Munt, Maresme, Ballada de 
Rams, amb l’Esbart Dansaire del Centre Moral. 
 
►A les 7 de la tarda, a l’Espai Maragall, passeig de Joan Maragall, 11, de Gavà, 
Baix Llobregat, Intercanvi folklòric russo-català, amb la participació de totes les 
seccions de l’Esbart Brugués i la presència de tres grups folklòrics russos. 
  
- Dijous, dia 10: 
► A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre del Centre Parroquial Sant Martí, del Clot, 
plaça Canonge Rodó, sn., de Barcelona, Barcelonès, 15a. temporada d’especta-
cles per a turistes nordamericans, amb la presentació de l’espectacle Antologia, 
a càrrec de l’Esbart Sant Martí. 
 
- Dissabte, dia 12: 
►A les 6 de la tarda, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelonès, 
Pregó del Centenari de l’Esbart Català de Dansaires, a càrrec de Joan 
Soler i Amigó. 
 
►A 2/4 de 9 del vespre, al Pavelló “Les Echarts”, del Voló, Vallespir, Danses 
dels Països Catalans, dintre dels actes de Sant Jordi 2008, amb l’Esbart Sant 
Antoni, de la localitat. 
 
- Diumenge, dia 13: 
► A 2/4 de 12 del matí, a la Sala Gorg Negre, de Gualba, Vallès Oriental, Roda 
d’Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil, amb l’Esbart Dansaire de 
l’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat; l’Esbart Dansaire Montsoriu, 
de Sant Feliu de Buixalleu; l’Esbart Dansot, de Capellades i l’Esbart Jove, 
de Gualba, actuant d’amfitrió. 
 
► A les 12 del matí, a la Rambla de Mollet del Vallès, Vallès Oriental, Ballada 
infantil de Gitanes, amb l’Esbart Sant Marçal, de Cerdanyola del Vallès i 
altres grups. 
 
► A les 6 de la tarda, al Pavelló Maria Reverter, de Barberà del Vallès, Vallès 
Occidental, Recital de danses tradicionals per l’Esbart Sant Marçal, de 
Cerdanyola del Vallès. 
 
- Dissabte, dia 19: 
► A 2/4 de 10 de la nit, a l’Auditori Nacional d’Andorra, Festival de Danses, amb 
la intervenció de totes les seccions del Grup Dansaire d’Ordino. 
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- Dissabte, dia 19 i diumenge, dia 20: 
► En horaris diversos, en el local social de l’Esbart Ciutat Comtal, carrer 
Miquel Bleach, 32, de Barcelona, Barcelonès, seminari ’”El Contrapàs”, 
promogut per l’Esbart Català de Dansaires, que anirà a càrrec de Carles 
Mas i de Francesc Tomàs, “Panxito”.  
 
- Dissabte, dia 26: 
► De les 10 del matí fins les 2 de la tarda, a la seu de l’Agrupament 
d’Esbarts Dansaires, carrer València 558, 6è. 1a., de Barcelona, 
Barcelonès, “Reflexions sobre la figura del Director d’Esbart, una sessió de 
debat obert sobre les qualitats i la formació del director d’esbart. Trobada 
adreçada especialment a futurs directors, directors i exdirectors d’esbarts, i a tots 
aquells que hi puguin tenir interès. A causa de l’aforament es prega que us hi 
inscriviu prèviament. És gratuït.  
 
► A les 9 del vespre, al local de la Societat Nova de Banyeres del Penedès, 
Baix Penedès, comença la Festa del seu XXVè Aniversari, amb la participació de 
quatre grups de l’Esbart Santa Eulàlia. 
 
- Diumenge, dia 27 (Mare de Déu de Montserrat): 
► A les 11 del matí, plaça de Joan Ragué, Gualba, Vallès Oriental, Trobada de 
Balls de Gitanes, amb la participació de l’Esbart Jove de Gualba. 
 
► A la mateixa hora, al Teatre Municipal de l’Escorxador, Lluís Companys, sn., 
de Lleida, Segrià, Ballada de danses, per l’Esbart Lleidatà de Dansaires. 
 
► A 2/4 de 12 del matí, a la plaça Josep Tarradellas, de Gavà, Baix Llobregat, 
Recital de Danses Folkòriques, per l’Esbart Brugués, acompanyat d’altres 
dos grups folklòrics de l’estat.  
 
► A la mateixa hora, cercavila pels carrers de Banyeres del Penedès, Baix 
Penedès, i ofrena floral a la seva patrona Santa Eulàlia, amb motiu d’escaure’s 
l’inici del seu XXVè. Aniversari, amb la participació de tots els dansaires de 
l’Esbart Santa Eulàlia, seguit d’un dinar de germanor amb la participació de 
tota la massa social. 
 
► A les 12 del matí, plaça del Vallès, de Sabadell, Vallès Occidental, amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa, actuació del cos de dansadors de l’Esbart 
Sabadell Dansaire. 
 
► A la mateixa hora, a la sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu, Selva, 
Roda d’Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil, amb la participació de l’Esbart 
Dansaire de Vilanova del Camí, Esbart Sant Jordi, de Barcelona, i 
Esbart Dansaire Montsoriu, fent d’amfitrió de la trobada. 
 
► També a les 12 del matí, a la plaça de la Sagrada Família, de Barcelona, 
Barcelonès, Roda d’Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil, amb la intervenció de 
Bitrac Dansa, d’Igualada; Esbart l’Espolsada, de Premià de Dalt; 
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Esbart Sagrat Cor, de Barcelona, i Esbart Gaudí, igualment de 
Barcelona, que exerceix d’amfitrió de la Roda. 
 
► Encara a les 12 del matí, a la plaça de Sant Domènec, de Manresa, Bages, 
presentació de l’espectacle Oreneta Infantil i Juvenil, Festival de l’escola de 
Dansa, per l’Esbart Dansaires Manresans, del Casal. 
 
► A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal la Cooperativa, de Barberà del Vallès, 
Vallès Occidental, l’Esbart Ciutat Comtal, de Barcelona, presenta l’especta-
cle Ritmes i Rimes, coreografia i direcció de Lluís Calduch Ramos. 
 
► A la mateixa hora, al Centre Sant Pere Apòstol, carrer Sant Pere més Baix, 
de Barcelona, Barcelonès, Roda d’Esbarts Catalònia Veterans, amb la 
participació de l’Esbart Dansaire de Granollers, l’Esbart Monistrol 
Dansaire, de Monistrol de Montserrat, i l’Esbart Espiga d’Or, de 
Barcelona. 
 
► Igualment a les 6 de la tarda, al Teatre del Centre Parroquial Sant Martí, 
plaça del Canonge Rodó, sn., de Barcelona, Barcelonès, Recital de danses amb 
motiu del Dia Internacional de la Dansa, per l’Esbart Sant Martí. 
 
► Encara a les 6 de la tarda, al Teatre de l’Escola Tècnica del Clot, carrer de 
València 680, de Barcelona, Barcelonès, 62è. Festival de Primavera, Danses 
tradicionals i de creació, a càrrec de l’Esbart Montserratí Martinenc. 
 
► A les 9 del vespre, a l’Espai Escènic, plaça de Cal Joc, de Torrelles de 
Llobregat, Baix Llobregat, estrena de l’espectacle Almogàvers, per l’Esbart 
Sant Martí, de la localitat.   
 
 
................................................................................................................................. 
 
 

ACTUACIONS PASSADES 
 
Mes de març de 2008: 
 
- Dia 8: 
- L’Esbart Dansaire Sicoris, de Lleida, va presentar la Moixiganga de Lleida, al Teatre Municipal 
de l’Escorxador, de la capital del Segrià. 
- L’Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès, va presentar La Moixiganga de Lleida, a 
l’Església de Sant Marcial, de Montblanc. 
 
- Dia 16: 
- L’Esbart Manresà de Dansaires, de Manresa, va participar en la representació de la sarsuela 
“Gigantes y Cabezudos”, al Teatre Kursal, de la capital del Bages. 
- L’Esbart Sant Martí, de Torrelles de Llobregat, va presentar La Moixiganga, a l’Església de Sant 
Martí, de la seva població. 
 
- Dia 21: 
- L’Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès, presentà la Moixiganga de Lleida, a 
l’Església de Sant Julià, de l’Arboç del Penedès. 
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- Dia 22: 
- L’Esbart d’Olot, va presentar el Ball del Xai-Be a la seva ciutat, una de les quatre antiguitats de 
Catalunya. 
- L’Esbart Rosa d’Abril, de Castellterçol, va presentar un espectacle basat en La Moixiganga, 
després de la missa. 
 
- dia 24: 
- Totes les seccions de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries, actuaren amb motiu de la 
Festa de la Vellesa, a la seva localitat. 
 
- Dia 29: 
- L’Esbart Gaudí, de Barcelona, va celebrar el Festival del seu cinquanta-novè aniversari, amb la 
participació de totes les seccions. 
- L’Esbart Sant Martí, de Barcelona, actuà a Sant Martí Sarroca, en un recital infantil i juvenil. 
- L’Esbart Dansaire Tarragona, actuà al Teatre Metropol, de la capital del Tarragonès, en la 
celebració del seu XXVIè aniversari. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 

D’INTERÈS 
 
- Ens plau anunciar que per mitjà de l’empresa 
 

TRITÓ/AMALGAMA, Editorial Discogràfica Distribuïdora, 
 
podreu adquirir, si ho voleu, gran nombre d’enregistraments en CD’s, de dansa 
catalana. Us podeu dirigir a: 
 

http://www.trito.es 
 

●●●●● 
 

El passat dia 17 de novembre va tenir lloc, a Tivissa, Ribera d’Ebre, la presentació del  
 

CD Tivissa: cançons i tonades de la tradició oral 
          de la col·lecció 

discogràfica de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana. És una obra que recull el 
repertori del material sonor inèdit més antic, obtingut mitjançant l’enquesta de camp 
realitzada per Josep Crivillé, a Tivissa, entre els anys 1971 i 1973. 
 
 
................................................................................................................................. 
 
 

ENQUESTA 
 
Informació estadística, relativa a l’enquesta enviada a tots  
els nostres esbarts adherits, durant l’any 2007 
 
- Han respost, fins el 24 de febrer d’enguany: 26 esbarts. 
A la pregunta:  
- ¿Què hauria de fer l’Agrupament per a ajudar-vos? Només hi va haver 19 respostes. 
Uns van dir: 
- 7 van demanar realitzar enregistraments de balls. 
- 6 proposen realitzar un arxiu de balls (com es ballen), fer llibres, DVD... 
- 6 demanen que es facilitin contactes de festivals, amb teatres, ajuntaments que poden 
programar... 
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- 5 suggereixen de publicar a la plana web un llistat de tot el que té l’Agrupament (fons 
musical...) 
- 3 que es facilitin mitjans per a efectuar enregistraments de balls    
- 3 promoure els esbarts en les manifestacions folklòriques de l’estat espanyol 
- 2 organitzar cursos per a monitors 
- 2 facilitar informació dels esbarts associats 
- 2 promoure el col·lectiu fora de Catalunya 
- 2 igualar i ajudar a tots els esbarts que siguin tradicionals o estilitzats 
- 2 ajudar els esbarts per a buscar dansaires, col·laboradors..., mestres, directors... 
- 2 que els espectacles produïts per l’Agrupament  no siguin sempre de nova creació 
- 2 demanen donar suport als esbarts sobre el tema de la gestió d’entitats i d’asseguran- 
ces. 
- 1 proposa organitzar cursos pràctics de dansa 
- 1 organitzar cursos de formació de tots els àmbits 
- 1 promoure més el col·lectiu dins l’àmbit de la cultura popular catalana 
- 1 promoure més el col·lectiu de cara als polítics 
- 1 facilitar els contactes amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV) 
- 1 intentar que l’Agrupament intervingui de cara als ajuts de tot tipus d’alguns esbarts 
- 1 recomana de vetllar pels criteris artístics en les representacions escèniques 
- 1 que recomana no projectar més espectacles del tipus “Camí d’Apira” o “Esbarts 
Dansant l’Imaginari”, perquè no representen el món dels esbarts i no beneficien la 
totalitat del col·lectiu. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

NOTÍCIES DIVERSES 
 
 

El dissabte, dia 12 d’abril, a les 6 de la tarda, tindrà lloc el Pregó del Centenari de 
l’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 
que anirà a càrrec de Joan Soler i Amigó. 
 

●●●●● 
 

Sota el nom genèric de Primavera eslava a Gavà 2008, l’Esbart Brugués, de Gavà, 
oferirà en aquella població baix llobregatina dos espectacles del folklore rus els 
diumenges, dia 30 de març i 6 d’abril. El primer, a càrrec de professionals del conjunt de 
ball i cant de la ciutat d’Omsk, i el segon, amateur, d’intercanvi folklòric, amb conjunts 
infantils i juvenils russos i l’Esbart Brugués. Les representacions es faran a l’Espai 
Maragall, passeig Joan Maragall, 11 de Gavà. 

 
●●●●● 

 
Els dies 19 i 20 d’abril pròxim, l’Esbart Català de Dansaires, de Barcelona, en 

sessions de La cafetera, realitzarà el seminari El contrapàs.  
La tradició catalana del contrapàs dins de les pràctiques occidentals de la dansa 

col·lectiva: pràctica i anàlisi estructural de la dansa i de la música. A càrrec de Carles 
Mas i Francesc Tomàs, Panxito. 
 

●●●●● 
 
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 no els tenen. Cal que penseu que per aquest mitjà electrònic es poden 
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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. 
 

●●●●● 
 
Patrocinada per la Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana, 
tindrà lloc, els dies 21, 22 i 23 de juny d’aquest any 2008, la FESTA MAJOR DE LA 
CULTURA TRADICIONAL DE CATALUNYA, que se celebrarà al Moll de la Fusta de 
Barcelona. 
És previst que hi participin diversos esbarts dansaires, a més de moltes altres manifes-
tacions de la nostra cultura popular i tradicional.  
N’anirem informant en pròxims butlletins. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

S.O.S! 
 
L’Esbart Folklòric d’Horta, Barcelona, ens comunica que ha estat invitat a actuar a 
Sèrbia (Belgrat i altres poblacions), la primera setmana de setembre vinent, però com la 
majoria dels nostres grups es troba que tenen molta mancança de nois balladors, de 
manera que demanen que si algun noi d’algun esbart, major d’edat, està interessat 
a participar en l’excursió, pot posar-se en contacte amb la RUT SÁNCHEZ, mestra 
del cos de dansa de l’esbart, a l’adreça següent: 
 

rutsa30@hotmail.com 
 

Els que hi pugueu estar interessats cal que no demoreu la vostra trucada. 
  
 
............................................................................................................................................. 
 
 

CONVOCATÒRIES 
 
L’ESBART MANRESÀ convoca un concurs per a la creació d’un logotip i el 

cartell commemoratius del centenari de l’entitat, que se celebrarà l’any 
2009 

L’entitat manresana ja està preparant el seu centenari, que se celebrarà al llarg de l’any 
2009 amb diversos actes commemoratius. 
El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 7 d’abril de 2008. 
El concurs és patrocinat per l’ajuntament de Manresa i per Reale Assegurances. 
 
L’any 2009 s’acompleix el centenari de l’Esbart Manresà, de l’Agrupació Cultural del 
Bages. Per a celebrar aquest esdeveniment es convoca un concurs per al LOGOTIP del 
centenari i CARTELL representatius de tots els actes que se celebrin amb motiu 
d’aquesta efemèride. 
 
Les bases del concurs les podreu trobar al blog del centenari de l’Esbart Manresà 

www.esbartmanresa100.blogspot.com 
o bé les podeu demanar al correu electrònic a 

esbartmanresa100@gmail.com 
També podeu trobar informació sobre l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural 

del Bages al web www.agrupacioculturalbages.org 
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AVISOS I FALQUES 
 
- Us recordem un cop més que tenim a la vostra disposició, a la seu social, una sèrie de 
llibres, com ara la Trencadansa dedicada a Joan Rigall i una altra dedicada a Lluís 
Trullàs, les Corrandes de 20, el llibre del Centenari dels Esbarts, o algun altre de les 
diverses col·leccions que hem editat, així com alguns CD’s, que considerem que són 
molt interessants i que cal que en disposeu els Esbarts a la vostra Biblioteca, perquè els 
pugueu consultar i en el seu cas emprar. Ja sabeu que els podeu passar a recollir, a la 
vostra conveniència -els que encara no ho hagueu fet o no els hagueu obtingut per 
qualsevol altre mitjà-, especialment els esbarts de Barcelona i rodalies, que ho teniu 
força més favorable per a fer-ho, en horaris d’oficina, amb visita concertada prèviament. 
 

●●●●● 
 
 
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 sóu 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!  
 
 

●●●●● 
 

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 

 
●●●●● 

 
MOLT INTERESSANT 

 
Les entitats sense afany de lucre i altres grups sense personalitat jurídica, poden 
sol·licitar subvencions al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per a 
destinar-les a la realització de projectes de cultura popular i tradicional catalana fora de 
Catalunya. 
 
Les bases que les regulen les recullen són a 
 

l’Ordre CMC/76/2008 del 7 de febrer, publicada 
en el DOGC número 5081, de data 29 de febrer 

de 2008, pàgina 16431, número de control 
08037219, número de disposició CMC/0076/2008 

Text del DOGC 
www.gencat.net/diari/5081s.htm#1_28000 
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............................................................................................................................................. 
 
 

ANIVERSARIS 
 
Enguany també celebra el deu 25è aniversari l’Esbart Espiga d’Or, de Barcelona, al qual 
ens plau felicitar molt efusivament i encoratjar-los en la seva tasca, confiant que els 
celebrin amb una bona harmonia i que el futur els sigui ben plaent i positiu. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

ELS AMICS ENS ESCRIUEN 
 
- Joan Ramon Bernardo, president de l’Esbart Sant Jordi, de Barcelona, ens informa 
que a partir del 10 de gener passat la seva nova adreça pel que es refereix al correu 
electrònic és: 

Joanra63@hotmail.com 
 

       restant anul·lada la que tenia fins ara. 
 

●●●●● 
 
L’Esbart Dansaire Sant Adrià, de Sant Adrià de Besòs, ens envia una nota sobre el seu 
Aplec d’Esbarts, que publiquem amb molt de gust, que diu: 
 
“L’Aplec es realitzarà el diumenge, dia 25 de maig, a partir de les 11 del matí, a la plaça 
de la Vila de Sant Adrià de Besòs. L’Aplec és obert a tots els grups (escoles de dansa, 
infantils, juvenils, cos de dansa i veterans), l’únic requisit que s’ha de fer és fer-nos 
arribar al nostre correu electrònic 

esbartdansaire santadrià@hotmail.com 
          el full d’inscripció i les 
danses que teniu al vostre repertori. De tots els grups participants s’escolliran 12 danses 
(intentant que tots els esbarts puguin ballar el màxim de danses). L’Aplec s’iniciarà amb 
la Dansa de Sant Adrià (no és obligatòria la participació), però per als esbarts que la 
vulguin ballar amb nosaltres i altres esbarts que ja han confirmat la seva assistència i el 
seu desig de ballar-la, us l’ensenyarem.”    
 

●●●●● 
 
L’Esbart Sant Genís, de Taradell, ens prega que anunciem el seu nou blog-web 
 

www:esbartsantgenis.blogspot.com 
 

●●●●● 
 
L’Esbart Olot, ens prega actualitzar les seves dades postals i electròniques, que són: 
 

Esbart Olot i Escola de Dansa 
c/. Geranis, 50 Telèfons  972 272 144  -  972 269 739 

OLOT  Fax  972 274 924 
Garrotxa 

esbartolot@mixmail.com  -  www.iespana.es/esbart-olot 



 10

 
 

L’Esbart Maragall, del Centre Catòlic de Sant Andreu del Palomar, Barcelona, ens 
comunica la composició de la nova Junta Directiva, que ha quedat formada per: 
 
  President:  Francesc Cartañà i Bachs 
  Vicepresident:  David Sesma i Sulé 
  Secretari:  José Luis del Moral 
  Tresorer:  Jaume Ribó 
  Vocal:   Carles Bachs 
  Vocal:    Gerard Alcántara 
  Marketing i publicitat: Anna Boné 
 
La direcció artística va a càrrec de: 
 
  Directora:   Pilar Rubio 
  Mestres del cos de Dansa: Gemma Albert 
      Jordi Ginestet 
  Coordinadora de l’Escola: Anna Boné 
  Monitors i aspirants 
   al cos de dansa: Oriol Sánchez 
 

●●●●● 
 
Joan Ramon Bernardo Mañé, president de l’Esbart Sant Jordi, del Foment Martinenc, de 
Barcelona, ens comunica que “per problemes amb el servidor li ha calgut tornar a mudar 
l’adreça, que ara és: 
 

Upgrade your email with thousands of emoticons for free 
 

●●●●● 
 

La Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana,  
carrer Galileu, 319-321, entresol 3a., 08028 Barcelona, Barcelonès 

Telèfons 933 224 165  i  Fax 934 195 620 
cct@cct.cat - www.cct.cat 

 
Informa a: 
Totes les entitats confederades, que “Una de les col·laboracions de la Confederació 
vers les seves entitats adherides és la de publicar les notícies dels actes i dels altres 
esdeveniments importants que realitzen. 
A continuació exposen els requisits que calen per a fer-ho: 
 

Requisits per a la publicació de notícies a través del directori de la  
Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana 

 
- Que l’entitat adherida ho demani amb un mínim de 8 dies anteriors a la realització dels 
fets origen de la notícia. 
- Enviar per correu electrònic, i com a document adjunt, un escrit en el que s’exposin les 
característiques de l’acte. La seva extensió ha de ser, aproximadament, d’una pàgina 
DIN A4. 
- Incloure, si cal, el programa de l’acte. 
- Enviar dues fotos relatives o relacionades amb el fet que s’anuncia (amb resolució 
JPEG). 
Nota.- Un dels apartats del directori inclourà diversos mitjans de comunicació (premsa, 
ràdio i TV). 
 
 
............................................................................................................................................. 
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INTERNET, WEBS, 
CORREU ELECTRÒNIC I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Internet.- Buscant al “gougle” 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 deso-
rient-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’esmentada 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.cat 

 
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 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 reculons,  
 

●●●●● 
 

Com que tot, en aquest sentit no han de ser males notícies, deixeu-nos dir que ha 
estat creada una  
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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 
 

●●●●● 
 
Novament ens hem de referir al programa Nydia, que ha tornat a canviar l’horari 
d’emissió, tot i que no ho hem vist anunciat a la seva plana web. Veritablement no 
resulta gaire encoratjador el que estan fent a Televisió de Catalunya (la teva la nostra?), 
amb els programes dedicats a la cultura popular del país. A més el programa l’han 
escurçat, però no han aconseguit que hagi perdut interès i qualitat. A vegades sembla 
que presten més atenció a la cultura xinesa que a la pròpia. Què hi farem! 
Actualment enlloc de les 9 del vespre dels diumenges el programa és emès una mica 
més aviat, a dos quarts de vuit de la tarda, igualment pel Canal 33. Possiblement aquest 
sigui millor horari que l’anterior, però no sabem quant de temps durarà.   
La repetició del programa també és pel Canal 33, igualment a altes hores de la 
matinada, que ja no és del diumenge, sinó del dilluns. Ens hem de seguir conformant 
amb les escorrialles.  
El canal de TVC amb TDT l’emet també de matinada, a 2/4 de 2. Ho comuniquem per si 
hi ha algun sacrificat patriota que el vulgui sintonitzar. 

 
●●●●● 

 
Ens plau informar que Esbartnautes, del portal web de l’Agrupament ja ha passat de les 
600 comunicacions. Tant com ens complau anunciar-ho ens reconfortaria poder-les 
incrementar, tot demanant que els debats siguin innovadors, participatius i que els 
tímids no s’estiguin de participar-hi. Els hi esperem! 
Les visites a la plana, segons l’administrador Ample 24, han estat un promig de 4120 
mensuals amb un promig de 3,3 planes en cada visita. 
Si en total s’acosta a les 50.000 entrades anuals, podem dir que començaríem a estat 
contents.  
També ens complauen especialment les expressions de felicitació que rebem dels 
visitants. 
 

●●●●● 
 
Ràdio Palamós i TV Palamós, emeten diversos programes on hi ha present la dansa 
popular i tradicional catalana, és a dir, el món dels esbarts. 
Un és, a Ràdio Palamós: 

LA DANSA CATALANA 
de Joan Teixidor 

Que s’emet els dissabtes de 8 a 9 del matí 
I a totes hores a 

www.radiopalamos.com 
 
L’altre és, a la TV Palamós: 

BALLEM-LA de Quim Rutllant els divendres de 20 a 22 h. 
i 

els diumenges de 21’30 a 23’30 h. 
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............................................................................................................................................. 
 
 

CURIOSITATS 
  
La pluja, tot i que no vol ploure, va fer ajornar el Ball de la disfressada, a Premià de 

Mar, acte que estava previst per al passat dia 4 de febrer. 
Sembla que aquesta vegada han optat per assegurar el tret i han convocat la 

ballada per al proper diumenge 1 de juny. 
Confiem que aleshores els embassaments del país ja estaran quasi plens i podrem 

pregar perquè aquell dia no torni a ploure. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

ARRIBA EL FESTIVAL  
INTERNACIONAL DE MÚSICA 
DE CANTONIGRÒS 
 
Com en anys anteriors, els amics d’aquest acreditat Festival ens fan arribar informació 
sobre la celebració del 26è Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que se 
celebrarà els dies 17 al 20 de juliol de 2008. 
Ens demanen que facilitem aquesta informació, cosa que fem sempre amb molt de gust, 
“a tots els grups que creguem que poden estar interessats a participar-hi. 
 

Per a més informació podeu consultar la seva 
pàgina web: http://www.fimc.es 

on hi podreu trobar detalls sobre el referit Festival. 
Per a qualsevol informació addicional us 

podeu adreçar a: 
+34.932 326 444 

fax + 34.932 463 603 
o a l’email: fimc@fimc.es 

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

RACÓ PER AL LECTOR DANSAIRE 
Per Pompili Massa i Pujol 

 
 

Títol:  Balls i danses de les comarques de Tarragona: El Priorat 
Autor:  Josep Bargalló i Badia 
Any d’edició: 1990  
Editor:  Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV  
Lloc:  Tarragona 
ISBN:   84-87123-36-8 
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Comentari: 
 
Ara fa 32 anys que Josep Bargalló es decidí a recollir i a ordenar tota la informació 
possible sobre els balls populars de les comarques de Tarragona. 
El 1990, ara fa 19 anys, apareixia el primer volum dedicat al territori que dominava 
l’antic priorat cartoixà d’Escaladei. Una edició possible gràcies a la Diputació de 
Tarragona que va entendre des del començament la importància d’aquesta obra. 
En un moment en el què és tan fàcil obtenir informació gràcies a internet, fa que molta 
gent no acabi de valorar la importància del treball de camp d’una obra com aquesta. Un 
treball de camp al qual s’hi han esmerçat moltes hores per a cada recull, anant de 
consulta en consulta fins a trobar un informador que pugui aportar dades, localitzar 
partitures, entendre i anotar els diferents punts i passos... Un cop editada l’obra, però, 
es veu tot molt fàcil. Tots tenim i disposem d’aquesta informació. El recull d’en Bargalló 
és ingent. Només us cal entrar a la seva pàgina 

web (www.usuarios.lycos.es/josbargi/lndball.htm) 
         i consultar el llistat de 
balls on hi consta el nom del seu recol·lector. El nombre de balls recollits pel reusenc fa 
respecte. 
Podem afirmar sense dubte que és un treball de tota una vida. Es fa difícil d’entendre un 
recull com aquest sense una dedicació constant i sistemàtica. 
Encapçala l’obra d’aquest primer volum, una reflexió sobre la Jota a Catalunya que 
inclou una diferenciació entre l’anomenada jota de Tarragona i la jota tortosina. El treball 
presenta 34 entrades de balls. La majoria corresponen a jotes, un gènere molt habitual 
a les comarques de l’Ebre que durant molts anys no havia cridat l’atenció als 
recol·lectors. 
Per enguany esperem que surti imprès el cinquè i darrer volum d’aquesta col·lecció que 
ha trigat gairebé vint anys a completar-se. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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-ni de nous, 
per tal que durant una bona temporada us en puguem fer 
memòria. 

 
 
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-  

 
ABÀSOLO, Carles d’. Danses tradicionals, músiques i costums de Borredà. Borredà: 

l’Ajuntament, 2005. 
Aquesta obra es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Borredà. 
 

●●●●● 
 
 

El dia 27 de febrer darrer, va tenir lloc la presentació del llibre Una màquina d’espavilar 
ocells de nit, del nostre admirat amic Jordi Lara, a Alibri Llibreria i Edicions de 1984, al carrer 
Balmes, 26, de Barcelona. 

Presentació que va anar a càrrec de Joan Puntí, poeta i traductor. 
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................................................................................................................................. 
 

ACLARIMENTS 
 
En el darrer Punt Informatiu, del mes de març, us dèiem que l’any 2007 s’havien 
comptabilitzat 751 actuacions (que ens haguéssiu comunicat) i que hi havien participat 
887 esbarts. 
Volíem dir, esclar, que s’havien comptabilitzat efectivament les 887 participacions, però 
que els esbarts participants en aquestes actuacions eren 111, la qual cosa significa un 
promig de prop de 7 actuacions per esbart. 
En moltíssimes actuacions hi han intervingut fins a una dotzena de grups. Alguns 
esbarts han hi han actuat 45 vegades, altres únicament dues o tres.  
Valgui aquest aclariment per a fer més entenedora la informació. 
 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

FESTES POPULARS DEL MES 
 

D’acord amb les dades que hem pogut recollir en el llibre 
Calendari de les danses tradicionals catalanes, de Lluís Puig i 
Gordi, Edicions El Mèdol 1998, amb el suport del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ens plau 
oferir-vos aquesta informació sobre les diverses festes que se 
celebren durant aquest mes a diferents localitats del país. El fet 
que apareixin en aquest resum no vol dir que totes aquestes 
festes o ballades se celebrin actualment, però sí que seria oportú 
que els habitants de les respectives localitats es preocupessin 
amb compromís per a recuperar-les en el seu calendari festiu si 
fos que s’han deixat de celebrar. 

 
 
- Mes d’abril de 2008: 
 
- Dia 23: 
- Aldover, Baix Ebre. Festa de Sant Jordi: Jota d’Aldover. 
- Terrassa, Vallès Occidental. Diada de la Colla Bastonera: Ball de bastons. 
 
- Diumenge després del dia 23: 
- Sant Fost de Campsentelles, Vallès Oriental. Festa de Sant Jordi: Ball de gitanes. 
 
- Dia 25: 
- Balsareny, Bages. Festa Major de Sant Marc: Ball de la faixa i Ball de bastons. 
 
- Diumenge pròxim al dia 27: 
- La Garriga, Vallès Oriental. Festa Major del barri Montserrat: Ball de gitanes. 
 
- Primer diumenge: 
- Artés, Bages: Ball de bastons. 
 
- Segon diumenge: 
- Barberà del Vallès, Vallès Occidental. Trobada de Colles del Ball de Gitanes: Ball de gitanes. 
 
- Últim diumenge: 
- Martorell, Baix Llobregat. Festes de Primavera: La quadrilla i Ball de bastons. 
- Montmajor, Berguedà: Ball de cascavells. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana




