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UN CENTENAR DE PERSONES DANSEN DALT DEL COMABONA 
 

 

60 anys de l´ Esbart Cadí  

 

Un centenar de baganesos van pujar, al cim del Comabona, 

situat a 2.547 metres d'alçada, per dansar-hi un parell de balls 

amb la finalitat de commemorar els seixanta anys de vida 

d'una de les entitats més antigues del municipi: l'Esbart Cadí.  

Era un dels actes inclosos en el programa de celebracions de les sis dècades d'existència 

d'aquesta entitat. La jornada es va iniciar de bon matí. Les persones que van voler participar 

en l'excursió van sortir de Bagà amb els seus cotxes per anar fins a l indret conegut amb el 

nom de les Bassotes. Aquest va ser el punt d'inici de la caminada fins a dalt del cim. Abans 

es va fer una parada per esmorzar. Un cop dalt de la muntanya es va dansar el ball cerdà, la 

bolangera de Bagà i la part final del ball de gitanes, el galop. Fonts de l'organització han 

explicat que a la part final del ball, de mica en mica, es va anar aixecant la boira en aquest 

indret. Després de ballar les danses, els excursionistes van emprendre el camí de tornada. La 

comitiva va dinar al coll de la Bauma. Per molts anys ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dansant al cim berguedà del Comabona, de 2.547 metres 
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» Divendres, 1 juliol 2011 a les 20.30 h 

Actuació conjunta a Reus. Concert de Festa Major - Música i Dansa Tradicional. Esbart Reus Dansa i Cor 

Mestral. Lloc: Auditori Higini Anglès del Palau Bofarull. Població: Reus (Baix Camp). 

 

» Divendres, 1 juliol 2011 a les 22 h  

Actuació de Festa Major a Sant Cugat del Vallès. Grup Mediterrània, de Sant Cugat del Vallès amb 

acompanyament de la Cobla La Principal del Llobregat dirigida per Jordi Nuñez i Pallarola. Lloc: Plaça de 

l'Om ( Jardins del Monestir ). Població: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 

 

» Dissabte, 2 juliol 2011 a les 18 h  

Festival de fi de curs a Manresa. Esbart del Casal de Dansaires Manresans. Totes les seccions. Lloc: Teatre 

Conservatori. Població: Manresa (Bages). 

 

» Dissabte, 2 juliol 2011 a les 22.15 h  

4rt Memorial Ramon Espín a Barcelona. Esbart Gaudí -- Esbart Sant Martí, de Barcelona -- Esbart Santa 

Tecla, de Tarragona. Lloc: Plaça Gaudí, davant la Sagrada Família. Població: Barcelona – Eixample. 

 

» Dissabte, 2 juliol 2011 a les 18 h  

XX Trobada d'Esbarts Infantils i Juvenils de les comarques gironines a Castelló d'Empúries. Esbart de Cassà 

de la Selva, Esbart de Castelló d'Empúries, Esbart Fontcoberta, de Banyoles, Esbart Joaquim Ruyra, de 

Blanes, Esbart Mediterrània, de Figueres, Esbart Mestre Sirés, de Palafrugell i Esbart Olot. Lloc: Sala 

Polivalent. Població: Castelló d'Empúries (Alt Empordà). 

 

» Dissabte, 2 juliol 2011 a les 19 h  

XXIXa Ballada de Gitanes al carrer a Rubí. Organitza: Esbart Dansaire de Rubí. Lloc: Sortida Ajuntament - 

Ballada Rbla. Ferrocarril. Població: Rubí (Vallès Occidental). 

 

» Dissabte, 2 juliol 2011 a les 22 h  

Espectacle "Dels Pirineus al mar. Antologia de la sarsuela catalana" a Calella. Col·laboració. Esbart 

Dansaire del Centre Moral, d'Arenys de Munt. Lloc: Parc Dalmau. Població: Calella (Maresme). 

 

» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 12 h  
Ballada conjunta a Barcelona. VIIa Roda d'Esbarts Catalònia de Veterans. Esbart L'Espiga d'Or (amfitrió) -- 

Esbart Jove, de Gualba -- Esbart Gaudí, de Barcelona -- Esbart Monistrol Dansaire. Lloc: Centre Sant Pere 

Apòstol c/Sant Pere Més Alt 25. Població: Barcelona -- Ciutat Vella.  

 

» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 19 h  

Actuació de Festa Major a Bagà. Esbart Cadí, de Bagà. Secs. infantil i juvenil. Lloc: Barri de Terradelles. 

Població: Bagà (Berguedà).  

 

» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 21.30 h  

"Inaudit-Vicenç Bou" a Valras-Plage. Dins de la programació del festival "Estivales". Esbart Montgrí, de 

Torroella de Montgrí. Lloc: Théâtre de la Mer. Població: Valras-Plage (Besiers - França).  

 

» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 12.30 h  

Ballada a Santa Coloma de Queralt. Ballets de Catalunya. Lloc: Capelleta de Sant Magí. Població: Santa 

Coloma de Queralt (Conca de Barberà).  

 

CORRANDES DE JULIOL 
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» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 18 h  

Actuació conjunta al Pla del Penedès. Esbart de l'Agrupació Cultural Dansaire del Pla del Penedès -- 

Agrupació Folklòrica Igualadina. Ambdós amb totes les seccions. Lloc: Per determinar. Població: El Pla del 

Penedès (Alt Penedès).  

 

» Diumenge, 3 juliol 2011 a les 19 h  

Festa Major d'Hostafrancs de Sabadell. Participació. Esbart Sabadell Dansaire, amb acompanyament de La 

Corranda. Lloc: Hostafrancs. Població: Sabadell (Vallès Occidental).  

 

» Diumenge, 3 juliol 2011  

Festival PIR a Ansó, Osca  

Participació. Esbart Català de Dansaires amb acompanyament del Grupet. Lloc: Carrers i places de la vila. 

Població: Ansó (Osca).  

 

» Dilluns, 4 juliol 2011 a les 21.45 h  

Espectacle "Antologia" a Barcelona. 18è any d'actuacions per a turistes nordamericans. Esbart Sant Martí, 

de Barcelona. Lloc: Teatre del Centre Parroquial de Sant Martí del Clot Pl. Canonge Rodó s/n. Població: 

Barcelona -- Sant Martí.  

 

» Dilluns, 4 juliol 2011 a les 20 h  

Festival de Festa Major a Terrassa. Esbart Dansaire del Vallès -- Esbart Egarenc, ambdós de Terrassa. Lloc: 

Raval de Robuster. Població: Terrassa (Vallès Occidental).  

 

» Dimecres, 6 juliol 2011 a les 18 h  

Cercavila RUBIFOLK 2011 a Rubí. Esbart Dansaire de Rubí i tots els grups participants. Lloc: Carrers de la 

vila. Població: Rubí (Vallès Occidental). 

 

» Dimecres, 6 juliol 2011 a les 22 h  

Obertura de RUBIFOLK 2011 a Rubí. Esbart Dansaire de Rubí i tots els grups participants. Lloc: Parc del 

Castell. Població: Rubí (Vallès Occidental).  

 

» Dissabte, 9 juliol 2011 a les 18 h  

Actuació a Sant Cristòfol de Castellbell. Associació per la Dansa Estudi Folck, de Manresa. Lloc: Plaça de 

la Vila. Població: Sant Cristòfol de Castellbell (Bages).  

 

» Dissabte, 9 juliol 2011 a la tarda  

Cercavila de Festa Major a Cunit. Esbart Dansaire de Tarragona. Lloc: Carrers de la vila. Població: Cunit 

(Baix Penedès).  

 

» Dissabte, 9 juliol 2011 a la tarda-nit  

Recital d'homenatge a Castellterçol. Homenatge pòstum a l'Enriqueta i a en Jaume. Esbart Rosa d'Abril. 

Totes les seccions + entitats del poble. Lloc: Pavelló Esportiu. Població: Castellterçol (Vallès Oriental).  

 

» Dissabte, 9 juliol 2011 fins a Diumenge, 10 juliol 2011 

II Festival Valldansa a Ribes de Freser. Esbart Vila d'Esplugues, d'Esplugues de Llobregat -- Esbart Sabadell 

Dansaire, amb grups del País Basc, Cantàbria, Regne Unit i Catalunya. Població: Ribes de Freser (Ripollès).  

 

» Dissabte, 9 juliol 2011 a les 20.30 h  

Actuació a Rubí. Dins de RUBIFOLK 2011. Esbart Dansaire de Rubí. Lloc: Plaça Catalunya. Població: 

Rubí (Vallès Occidental).  

 

» Diumenge, 10 juliol 2011 a les 22 h  
Espectacle de dansa a l'Estartit. Esbart Fontcoberta, de Banyoles. Lloc: Plaça de l'Església. Població: 

L'Estartit (Baix Empordà).  
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» Diumenge, 10 juliol 2011 a les 19.30 h  

Cloenda de RUBIFOLK 2011 a Rubí. Esbart Dansaire de Rubí i tots els grups participants. Lloc: Parc del 

Castell. Població: Rubí (Vallès Occidental).  

 

» Dilluns, 11 juliol 2011 a les 21.45 h  

Espectacle "Antologia" a Barcelona. 18è any d'actuacions per a turistes nordamericans. Esbart Sant Martí, 

de Barcelona. Lloc: Teatre del Centre Parroquial de Sant Martí del Clot Pl. Canonge Rodó s/n. Població: 

Barcelona -- Sant Martí.  

 

» Dilluns, 11 juliol 2011 a les 21.30 h  

Actuació de Festa Major a Banyeres del Penedès. Esbart Santa Eulàlia, de Banyeres del Penedès. Totes les 

seccions. Lloc: Plaça de l'Ajuntament. Població: Banyeres del Penedès (Baix Penedès).  

 

» Dimarts, 12 juliol 2011 a les 20 h  
Festival Internacional de Folklore a Cerdanyola del Vallès. Acte inicial: presentació dels grups. Esbart Sant 

Marçal, de Cerdanyola del Vallès. Lloc: Ateneu de Cerdanyola. Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès 

Occidental).  

 

» Divendres, 15 juliol 2011 a les 21 h  

Festival Folklòric de Banyoles. Esbart Dansaire Fontcoberta, de Banyoles + un grup de Múrcia. Lloc: 

Paratge de la Muralla. Població: Banyoles (Pla de l'Estany).  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 19 h  
"Setmana Cantant" a Tarragona. Esbart Santa Tecla, de Tarragona i Cor de la Ciutat de Tarragona. Lloc: 

Palau de Congressos. Població: Tarragona.  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 22 h  
Festival Internacional de Folklore a Cerdanyola del Vallès. Esbart Sant Marçal, de Cerdanyola del Vallès i 

tots els grups convidats. Lloc: Pavelló d'Esports del carrer Sta. Anna. Població: Cerdanyola del Vallès 

(Vallès Occidental).  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 22.30 h  

Festival d'estiu a Gelida. Esbart Rocasagna, de Gelida. Lloc: Plaça de la Vila. Població: Gelida (Alt 

Penedès).  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 19 h  

Ballada a la Festa Major de Sant Julià a Sabadell. Esbart Sabadell Dansaire amb acompanyament de La 

Corranda. Població: Sabadell (Vallès Occidental).  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 22 h  

Espectacle "Comte Arnau" a Sant Joan de les Abadesses. Esbart Marboleny, de Les Preses. Lloc: Claustre 

del Monestir. Població: Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)  

 

» Dissabte, 16 juliol 2011 a les 15 h i a les 19 h  

Festival Internacional de Cantonigròs. Participació. Esbart Folklòric Sarrià, de Barcelona. Població: 

Cantonigròs (Osona).  

 

» Diumenge, 17 juliol 2011 a les 12 h  

Actuació a Vic. Esbart Sant Genís, de Taradell. Lloc: Plaça d'Osona. Població: Vic (Osona). 

 

» Diumenge, 17 juliol 2011 a les 20 h  

Cercavila a L'Ampolla. Amb el Ball de Turcs i Cavallets. Esbart Santa Tecla, de Tarragona. Lloc: Carrers de 

la vila. Població: L'Ampolla (Baix Ebre).  
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» Diumenge, 17 juliol 2011 a les 20 h  

Festival Internacional de Folklore a Cerdanyola del Vallès. Acte final. Esbart Sant Marçal, de Cerdanyola 

del Vallès i tots els grups convidats. Lloc: Plaça Abat Oliba. Població: Cerdanyola del Vallès (Vallès 

Occidental).  

 

» Diumenge, 17 juliol 2011 a les 12 h  

Ballada conjunta a Castellterçol. En memòria de l'Enriqueta i en Jaume. Esbart Català de Dansaires, Esbart 

Gaudí, Esbart Joventut Nostra, Esbart Sant Jordi i Esbart Sant Martí, tots de Barcelona. Esbart Dansaire de 

Granollers. Dansaires Manresans. Esbart Tiorbins, de Sant Andreu de la Barca. Esbart Joaquim Ruyra, de 

Blanes. Lloc: Plaça Prat de la Riba. Població: Castellterçol (Vallès Oriental).  

 

» Diumenge, 17 juliol 2011 a les 18 h  

Danses tradicionals a Barcelona. Ballets de Catalunya. Lloc: Plaça de la Mercè. Població: Barcelona -- 

Ciutat Vella.  

 

» Dilluns, 18 juliol 2011 a les 21.45 h  

Espectacle "Antologia" a Barcelona. 18è any d'actuacions per a turistes nordamericans. Esbart Sant Martí, 

de Barcelona. Lloc: Teatre del Centre Parroquial de Sant Martí del Clot Pl. Canonge Rodó s/n. Població: 

Barcelona -- Sant Martí.  

 

» Dimarts, 19 juliol 2011 a les 18 h  
Actuació a L'Aleixar. Grup de Dansa Tradicional Ramon d'Olzina, de Vila-seca. Lloc: Plaça de l'Església. 

Població: L'Aleixar (Baix Camp).  

 

» Divendres, 22 juliol 2011  

Festival Folklòric de Pedivem (Portugal). Participació. Grup Mediterrània, de Sant Cugat del Vallès. 

Població: Pedivem (Portugal).  

 

» Divendres, 22 juliol 2011 a les 19 h  

Festa de Santa Magdalena a Esplugues de Llobregat. Participació. Esbart Vila d'Esplugues, d'Esplugues de 

Llobregat. Lloc: Casal de Cultura Robert Brillas -- Església de Santa Magdalena. Població: Esplugues de 

Llobregat (Baix Llobregat).  

 

» Dissabte, 23 juliol 2011 a les 22 h  

Actuació a l'Estartit. Esbart Montgrí, de Torroella de Montgrí. Totes les seccions. Lloc: Plaça de l'Església. 

Població: L'Estartit (Baix Empordà).  

 

» Dissabte, 23 juliol 2011 tot el dia  

31 Festival de Bailes Populares a Coín. Participació. Esbart del Casal Cultural de Dansaires Manresans. 

Població: Coín, Málaga (Andalusia).  

 

» Dissabte, 23 juliol 2011 a les 19 h  

Espectacle "Comiat d'Estiu-El Show". Esbart Vila d'Esplugues, d'Esplugues de Llobregat. Lloc: Casal de 

Cultura Robert Brillas. Població: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).  

 

» Diumenge, 24 juliol 2011 a les 21 h  

Espectacle "Pyrene" a Corbera de Llobregat. Esbart Sant Martí, de Barcelona i l'actriu Jordina Biosca. Lloc: 

Teatre La Diadema. Població: Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).  

 

» Diumenge, 24 juliol 2011 a les 20 h  

Ballada a la Festa Major del Barri del Gall a Esplugues de Llobregat. Esbart Vila d'Esplugues, d'Esplugues 

de Llobregat. Lloc: Pista coberta del Parc Pou d'en Fèlix. Població: Esplugues de Llobregat (Baix 

Llobregat).  
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» Diumenge, 24 juliol 2011 a les 19 h  

Actuació a Sant Pol de Mar. Dins les Festes de Sant Pol de Mar. Esbart Català de Dansaires amb 

acompanyament del Grupet. Lloc: Envelat a la platja. Població: Sant Pol de Mar (Maresme).  

 

» Dilluns, 25 juliol 2011 a les 21.45 h  

Espectacle "Antologia" a Barcelona. 18è any d'actuacions per a turistes nordamericans. Esbart Sant Martí, 

de Barcelona. Lloc: Teatre del Centre Parroquial de Sant Martí del Clot Pl. Canonge Rodó s/n. Població: 

Barcelona -- Sant Martí.  

 

» Dilluns, 25 juliol 2011 a les 19 h  

Actuació a La Pineda de Vila-seca. Grup de Dansa Tradicional Ramon d'Olzina, de Vila-seca. Lloc: Platja 

de la Pineda. Població: Vila-seca (Tarragonès).  

 

» Dijous, 28 juliol 2011 fins a Dilluns, 1 agost 2011 

Gira artística pel País Basc. Esbart Marboleny Jove, de Les Preses. Població: Irun (País Basc).  

 

» Dijous, 28 juliol 2011 a les 21.30 h  

50è Festival Dies de Germanor Catalana al Voló. Esbart Manresà i Ballet Joventut de Perpinyà. Ballet 

Joventut, de Perpinyà -- Esbart Manresà de Dansaires. Lloc: Gran Plaça. Població: El Voló, Catalunya Nord  

 

» Divendres, 29 juliol 2011 a les 22 h  

Actuació a Empuriabrava. Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries. Lloc: Càmping Castellmar. Població: 

Empuriabrava (Alt Empordà).  

 

» Divendres, 29 juliol 2011 a les 21.30 h  

50è Festival Dies de Germanor Catalana a Argelers de la Marenda. Ballet Joventut, de Perpinyà -- Esbart 

Manresà de Dansaires. Lloc: Aire des Festivités. Població: Argelers de la Marenda, Catalunya Nord  

 

» Dissabte, 30 juliol 2011 a les 22 h  

Espectacle "Divertiments" a La Bisbal de Falset. Pre-estrena. Associació Cultural La Corranda, de Falset. 

Lloc: Plaça de la Vila. Població: La Bisbal de Falset (Priorat).  

 

» Dissabte, 30 juliol 2011 a les 21.30 h  

50è Festival Dies de Germanor Catalana a Perpinyà. Ballet Joventut, de Perpinyà -- Esbart Manresà de 

Dansaires. Lloc: L'Arsenal. Població: Perpinyà, Catalunya Nord.  

 

» Diumenge, 31 juliol 2011 a les 22 h  

Festa Major a Bagà. Celebració del 60è aniversari de l'Esbart. Esbart Cadí, de Bagà. Totes les seccions i 

col·laboracions sorpresa. Lloc: Pavelló Municipal. Població: Bagà (Berguedà).  

 

» Diumenge, 31 juliol 2011 a les 13 h  

Actuació a Capçanes. Grup de Dansa Tradicional Ramon d'Olzina, de Vila-seca. Lloc: Plaça de l'Església. 

Població: Capçanes (Priorat). 

 

 
 

wwwwww..eessbbaarrttss..ccaatt//aaggeennddaa  

 

Recordem als esbarts que cal que ens facin arribar les seves activitats abans 

del dia 20 del mes anterior a la data de l’esdeveniment. 

Gràcies per la vostra comprensió. 
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DEL MES DE JUNY 2011 
 

5 de juny 

>L’Esbart Dansaire de Rubí va fer el fi de curs de la seva escola de dansa al Teatre La Sala de Rubí. 

>L’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries va actuar a Maçanet de Cabrenys. 

  

6 de juny 

>L’Esbart Dansaire Castell de Tona va fer la tradicional ballada de la rosa a la seva vila. 

  

8 de juny 

>El Grup de dansa tradicional catalana Ramón d’Olzina de Vila.seca va actuar al poliesportiu de la vila. 

  

12 juny 

>L’Esbart SantVicentí va representar el Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet a la seva vila. 

>Els esbarts : Manresà de Dansaires, Dansaires de Granollers i Dansaire de Rubí van actuar a Rubí. 

 

13 de juny 

>L’Esbart Dansaire de Rubí va organitzar i participar a la festa dels “Xatos” al Castell de Rubí. 

  

18 juny 

>L’Esbart Dansaire del Vallès de Terrassa va fer el recital de fi de curs a la seva ciutat. 

>L’Esbart Marboleny de Les Preses va presentar la nova temporada a seu centre de Les Preses. 

>En la trobada d’esbarts a Bagà també hi va actuar l’Esbart Sant Martí de Torrelles de Llobregat. 

 

19 de juny 

>L’Esbart Santa Llúcia de Reus va actuar a l’Aleixar. 

 

24 de juny 

>L’Esbart Santa Llúcia de Reus va actuar a la plaça Prim de la seva ciutat. 

 

26 de juny 

>El Grup Mediterrània de Sant Cugat va fer una ballada de les Gitanes a la seva vila. 

>L’Esbart de Cornellà va actuar a la seva ciutat amb la recuperació de la Gallarda del Pou de Cornellà. 

 

27 de juny 

>L’Esbart Santa Llúcia de Reus va prendre part al cercavila de la festa major petita de la seva ciutat. 

 

29 de juny 

>El Grup Mediterrània de Sant Cugat va participar al Ball del vano i del ram a la seva vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRANDES PASSADES 
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SEGONS EL CALENDARI DE DANSES TRADICIONALS CATALANES DE LLUÍS PUIG 
 

2 de juliol 

>Tossa de Mar a la Selva : Toquen a córrer 

 

5 de juliol 

>Vic a l’Osona : Ball de l’Àliga, Dansa Vigatana de l’Espígol i Ball de Gegants 

 

10 de juliol 

>Llavorsí al Pallars Sobirà : Ball Plà 

>Santa Margarida i els M. a l’Alt Penedès : Balls de Cercolets, Cascavells, Gitanes, Panderetes i Diables 

 

11 de juliol 

>Ogassa al Ripollès : Ball de la Mare de Déu del Puig de França, Ball de la maniera i Ball de Sant Ferriol 

 

17 de juliol 

>La Riera de Gaià al Tarragonès : Ball de Santa Margarida 

>Taüll : Alta Ribagorça : Contrapàs i la pila, Ball Pla i Ball de Sant Isidre 

 

20 de juliol 

>Santa Margarida i els M. a l’Alt Penedès : Balls de Cercolets, Cascavells, Gitanes, Panderetes i Diables 

 

22 de juliol 

>Esplugues de Llobregat al Baix Llobregat : Ball del Ginjoler, Ball del Babau i Ball de Nans 

 

22 i 23 de juliol 

>Arnes a la Terra Alta : La Dansada 

 

24 i 25 de juliol 

>Lloret de Mar a la Selva : Ball de les Almorratxes 

 

25 de juliol 

>Nalec a l’ Urgell : Ball de Forques 

>Sant Carles de la Ràpita al Motsià : Jota Rapitenca 

 

26 de juliol 

>El Vendrell al Baix Penedès : Ball de Nans, Bastos i Diables 

 

30 de juliol 
>Bellvis al Pla d’Urgell : La Bolangera, Ball Pla i Corranda 

 

31 juliol 

>Berga al Berguedà : Ballet de Déu 

>Marata al Vallès Oriental : L’Espolsada 

 

 

 

 

 

DANSES POPULARS DEL MES 

"L'espolsar consisteix en un sotragueig ràpid del peu 

amb la punta encarada a terra i ben arran del sòl" 

(Joan Amades, Costumari Català.) 
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QUIN GOIG TAN GRAN 
 

“Els dansaires d’esbart són així: Efímers. 

Vénen i se’n van. Neixen i moren.  

Com les papallones. Com les roselles.” 

Salvador Melo i Nicola. 

Pàgina 30 del llibre. 
 

Sabia que hi era, sabia que la seva existència era real, fins i tot l’havia 

arribat a tenir a les meves mans, però només hi havia pogut fer una 

ullada apressada, que m’havia permès adonar-me del seu interès.  

 

El dia 26 de març darrer, amb motiu de la presentació del meu llibre 

Un quart de segle amb l’Agrupament d’Esbarts Dansaires, després de 

l’Assemblea General, en Lluís Calduch i en Josep M. Fuentes van tenir 

la delicadesa d’obsequiar-me’l, dedicat i tot, detall que els vaig agrair 

cordialment. Estic parlant del llibre ESBART CIUTAT COMTAL 50 

ANYS (1959-2009), un autèntic, i possiblement únic, monument al 

món dels esbarts. No és pas una novetat l’esdeveniment de la 

celebració, però sí que ho va ser el llibre i els actes organitzats per a 

commemorar l’efemèride del cinquantenari, que van suposar una 

notable fita en tots els sentits. 

 

El cert és que malgrat les setmanes que fa que el tinc, el llibre, encara no havia tingut oportunitat de dedicar-

li l’atenció preferent que es mereix, cosa que he pogut fer recentment. Abans que tot des d’aquí, des de 

l’oportunitat que m’ofereix el Punt Informatiu, vull manifestar la meva més entusiasta felicitació a tots 

aquells que han fet possible aquesta expressió d’enamorament a un esbart, al seu esbart, i a una tasca social 

admirable des de qualsevol punt de vista. Un apassionament que hauríem de tenir, i mantenir, tots aquells 

que en alguna oportunitat hem expressat d’alguna manera un cert interès per a les nostres danses seculars. I 

encara que sigui entrat en calçador, intentar respectar i compartir una dedicació que ens hauria d’unir. 

 

He trobat fascinant poder anar comprovant, pàgina a pàgina, entre fotografies històriques d’un notable valor 

afectiu, el desenvolupament d’un projecte i d’una entrega humana farcida de generositat, de cara a 

conscienciar-nos a tots del valor d’una actuació social i artística que acredita els seus fundadors, els que s’hi 

han lliurat en cos i ànima durant aquests primers cinquanta anys, felicitació que vull fer extensiva a tota la 

barriada hostafranquina que els dóna acolliment. Com totes les coses en el nostre món de la cultura popular 

(que sempre, massa prudents o massa porucs, escrivim amb minúscula, quan ho hauríem de fer amb 

majúscules i ben convençuts d’allò que pretenem), acostumen a nàixer incertes i humils, però il·lusionades, i 

quan s’hi posa fe en la tasca s’engrandeixen i s’arriben a fer fortes, es van consolidant i prosperen, com li ha 

passat a l’Esbart Ciutat Comtal. De manera que la fidelitat i la constància han fet que acabi esdevenint una 

referència a la seva ciutat i en el seu món.   

 

No hi ha cap dubte que el llibre procura ser un homenatge expressiu i sincer a totes les persones que han 

participat en la seva història, a partir d’aquella iniciativa de Josep M. Morana i Benvinguda Valldaura, dues 

icones senyeres al servei d’un ideal de la dansa catalana. I és bo que en l’escaiença d’aquestes celebracions 

singulars, i sempre que s’escaigui, és clar, la iniciativa principal sigui reconèixer i agrair, a partir d’aquells 

pioners, el treball d’un seguit de persones, homes i dones, noies i nois, nenes i nens, que han dedicat esforç i 

il·lusió a un projecte que a través dels anys ha anat generant tantes i tan belles perspectives com les que ha 

anat aconseguint l’Esbart Ciutat Comtal, l’esbart d’Hostafrancs. 

 

COL·LABORACIONS 
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 “Aquest llibre -diu Lluís Calduch- es nodreix de moments i vivències. Conté una part de totes aquelles 

persones que un dia varen decidir-se a venir a ballar i que a poc a poc van fer de l’Esbart un motiu de vida 

i d’il·lusions (...). De fet, l’Esbart es podria definir com una família...” Efectivament, en realitat allò que en 

diem metafòricament el món dels esbarts no és més que una família, una entranyable i gran família. I això és 

bo i no és necessàriament negatiu. És bo perquè ens permet una associació d’objectius molt entranyables, 

però esdevé negatiu quan ens limitem al nostre propi món domèstic i no es cuiden els autèntics objectius 

d’investigació, artístics i culturals necessaris, de manera que només és procura en allò de l’anar fent, per allò 

que se’n diu: qui dia passa, anys empeny. 

 

Finalment he d’admetre que m’ha plagut reportar-ho, tot i que fa un parell d’anys de la celebració, com una 

iniciativa a intentar imitar per tots els esbarts, juntament amb el reconeixement a una tasca que no només ha 

prestigiat un esbart, aquest esbart, sinó el moviment de la dansa catalana d’arrel tradicional i popular. 

 

Ricard Jové i Hortoneda.- 

 

 
 

El meu homenatge a Lluís Calduch i Albert Sans. Els dos durant un assaig al Casinet d’Hostafrancs. 

 
 

**** 

 

 

 

 

 

 

LLIURAMENT DEL GUARDÓ DE L’AGRUPAMENT A L’ESBART SANT JULIÀ 
 

L’Esbart Sant Julià de l’Arboç a acomplert 50 anys d’activitat constant al 

servei de les nostres danses.  

 

Tal com ja varem anunciar al seu dia el consell directiu de l’Agrupament li va 

atorgar aquest guardó que li va ser lliurat pel nostre president Jordi Núñez, en la 

ballada del dissabte dia 11 de juny 2011 que es va celebrar a la seva vila.  

 

Cal una vegada més, felicitar aquesta entitat arbosenca i desitjar a tot el 

nombrós equip de dansaires, directors, dirigents i simpatitzants que pudin 

gaudir d’aquesta celebració i que sigui “per molts anys”! 

 

FEM RESSO... 
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RUBIFOLK : FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA TRADICIONAL A RUBÍ 
 

Organitzat per l'Esbart Dansaire de Rubí, del 6 al 10 de juliol es celebrarà a l'amfiteatre del Parc del 

Castell de Rubí el Festival RUBIFOLK, amb la participació de grups de Xipre, Sèrbia, Senegal, Zimbabwe, 

Colòmbia, Perú i Catalunya. 

 

Més informació : www.esbartderubi.cat 

 

29È FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS 
 

Del 14 al 17 de juliol es celebrarà el 29è Festival de Cantonigròs amb la participació de 32 grups de cant i 

de dansa d'arreu del món. Per part de Catalunya hi participen l'Orfeó Laudate, l'Esbart Sarrià i l'Esbart 

Dansaire Renaixença. 

 

Més informació : www.fimc.es 

 

EL GRUP FOLKÒRIC “COLLA PUIG D’EN VALLS” D’EIVISSA, ENS ESCRIU 
 

El grup folklòric Colla Puig d'en Valls d'Eivissa, és interessat per participar a algun festival o a alguna 

trobada aquest any. 

 

El podeu contactar :  

Telèfon : 671619728 

Blog : http://collapuigdenvalls.blogspot.com 

E-mail : collapuigdenvalls@hotmail.com    

 

25 ANYS DE L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES – RICARD JOVÉ 
 

Una vegada presentat el llibre d’en Ricard Jové “25 anys de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires…” és  va 

lliurar el dia de la presentació als socis assistents. La resta de socis que no van ser-hi presents, saben que el 

tenen a la seva disposició. Cal que el recullin a l’Agrupament. El seu pes ens impossibilita d’enviar-.lo per 

correu, pel seu elevat cost`postal. També amb trobades d’esbarts ens podem posar en contacte per tal de els 

components del Consell Directiu que hi assisteixin us el puguin fer a mans. 

 

Més informació : 93 245 61 65 i www.esbarts.cat 

 

TENIU TEMPS FINS AL 30 DE JUNY PER INSCRIURE A LA FESTCAT 
 

El 30 de juny es tanquen les inscripcions 2011 de les escoles de cultura popular FESTCAT, Llívia -l’Escola 

de la Festa- i Esterri d’Àneu, que acull la proposta unificada de les escoles de Dansa i Música en el 20è 

Dansàneu.  

Encara sou a temps de participar de la proposta més completa de cursos i tallers en cultura popular ! 

  

Podeu consultar el programa d’activitats formatives i els detalls de les actuacions del Festival VAV (Vall a 

Vall) al web : www.escolesfestcat.cat 

  

Escola de la Festa. Llívia (Cerdanya). Del 10 al 15 de juliol  

Escola de Dansa i Música / Dansàneu. Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà). De l’11 al 16 de juliol 
 

NOTÍCIES DIVERSES 
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AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER ACTUALITZAR ELS ESTATUTS D’ASSOCIACIONS 
 

El Govern amplia fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè fundacions i associacions 

inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts. 

 

El termini de tres anys per adaptar-se a la Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que finalitzava 

aquest mes d’agost, s'ha demostrat manifestament insuficient  

   

El Govern de la Generalitat ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè les 

fundacions i les associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer 

del Codi civil de Catalunya, que va entrar en vigor el 2 d’agost de 2008. El Consell Executiu ha aprovat 

avui el Projecte de llei que modifica la disposició transitòria primera de la normativa, que fixava en tres anys 

el temps màxim d’adaptació de les entitats a la nova legislació. 

  

La Llei del llibre tercer del Codi civil estableix que les associacions i les fundacions ja constituïdes han 

d’adaptar els seus estatuts a les prescripcions establertes per la nova norma i inscriure aquesta adaptació al 

registre corresponent en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor de la norma; per tant, 

abans del 2 d’agost de 2011. 

  

Tal com recull la norma, la no-adaptació dels estatuts de fundacions i associacions en el termini establert pot 

tenir importants conseqüències. En el cas de les fundacions no podran obtenir ajuts ni subvencions de 

l’Administració de la Generalitat i, a més, si no adapten els estatuts, poden incórrer en un incompliment greu 

de les obligacions pròpies del càrrec de patró, fet que legitima el Protectorat per exercir les accions legals 

que corresponguin. Les associacions perdrien els efectes derivats de la publicitat registral i tampoc no 

podrien rebre subvencions de la Generalitat. 

  

En conseqüència, atès que el termini de tres anys és manifestament insuficient perquè les entitats s’adaptin a 

la nova legislació i davant les greus conseqüències que això pot comportar, el Govern ha acordat prorrogar 

el termini fins al 31 de desembre de 2012. Una ampliació que, a més, també permetrà a les entitats adaptar 

els seus estatuts a la proposta de modificació del llibre tercer que està elaborant el Departament de Justícia. 

 

Més informació : http://www.codietic.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=221:llei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes a l’Auditori de la Diputació de Màlaga 

D’INTERÈS 
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UNA RECOMANACIÓ DE CARA A L’ESTIU: EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL 
 

Ara que ja ens trobem en temps d’estiu pot resultar d’utilitat fer cas de recomanacions encertades. Creiem 

que la de promoure visites al Museu Etnogràfic de Ripoll, Antic Museu Folklòric Parroquial, en pot ser una. 

De primer, perquè el Museu, que remunta els seus orígens a l’any 1928 amb la col·lecció d’objectes de 

caràcter folklòric de Tomás Raguer, ha estat totalment remodelat, i el que és més important, ha vist redefinit 

el seu discurs museístic, amb l’ajut i el suport de les tecnologies de la informació i documentació a les quals 

estem ja tan avesats en els inicis d’aquest segle XXI. En segon lloc, però no per això menys important, cal 

destacar l’adequada interrelació entre el passat i el present, és un dels secrets de l’ interès dels fons mostrats. 

Les diferents sales, cada una d’elles dedicada a una personalitat o entitat benefactora en el mecenatge de la 

renovació del Museu, despleguen àmbits com: Records històrics del Ripollès, Els pastors, Pagesia, 

mobiliari, indumentària i infància, Els clavetaires, La prehistòria a la comarca, L’artesania del ferro, Les 

eines agrícoles, La farga catalana, Records històrics del monestir, Les armes de foc de Ripoll, Vidre, 

ceràmica, coure, aram i llauna, Els teixits de llana i de cànem i Costumari religiós. Tot plegat, un ampli i 

divers ventall de mirades sobre un món ja desaparegut, amb costums pròpies que sovint els esbarts hem 

evocat en treballar antigues danses. La visió d’aquests elements del passat, a banda de fer-nos reflexionar, 

ens pot ajudar a reconstruir costums, ambients, indumentària, atuells, musicalitat, gestualitat, detalls de 

maneres de viure propis del passat, a mig camí entre l’enyor o la nostàlgia i la curiositat antropològica. 

 

Un apunt més a favor de que els esbarts dansaires ens hi interessem particularment: Carles d’Abàsolo, 

conegut estudiós del folklore català, i molt especialment de la dansa, vinculat des de la seva infantesa a 

l’Esbart Català de Dansaires, amb mestres com Aureli Capmany, Felip Blasco, Josep Ventura Llates i Joan 

Amades, ha cedit ja al Museu Etnogràfic de Ripoll la seva col·lecció d’indumentària tradicional, i 

properament, hi dipositarà el seu arxiu documental sobre dansa tradicional catalana, ara en procés de 

classificació, amb la finalitat de que el Museu en tingui cura, custòdia i el pugui posar la informació 

continguda a disposició de tothom que hi estigui interessat. El Museu li ha reservat un lloc preferent en els 

seus espais de consulta, així com en el reconeixement de la seva tasca incansable a favor de la dansa 

catalana d’arrel tradicional. 

 

Per tot plegat, i amb el marc esplèndid de la ubicació geogràfica de Ripoll, amb els paratges esplèndids del 

Pirineu, i el pes de la seva trajectòria en la història de Catalunya, la visita és molt aconsellable.  

 

M.C.B. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.museuderipoll.org 

MUSEU 

Horaris 
 

De dimarts a dissabte  
De 10 h a 13.30 hores i de 16 a 18 hores  

Diumenges i festius  
De 10 a 14 hores 

Juliol, agost i Setmana Santa 
De dimarts a dissabte  

De 10 a 13.30 hores de 16 a 19 hores 

Diumenges i festius  
De 10 a 14 hores 

Tancat 
Dilluns i els dies  1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre. 

  

Plaça de l'Abat Oliba s/n 17500 Ripoll 

Tel. 972 703144 
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LA RODA CATALONIA : CLOENDA 2010-2011 
 

El passat diumenge 5 de juny  es va fer la cloenda de la temporada 2010-2011, edició núm. 32 de la Roda 

d'Esbarts Catalònia, a St. Vicenç dels Horts  i, per tant, varem tancar  aquesta edició. 

Atès que temps enrere diversos Esbarts van mostrar  interès a formar-hi part, us fem saber que la primera 

reunió de la propera temporada es farà  divendres 16 de setembre a les nou del vespre a l'Agrupament 

d'Esbarts Dansaires (C/ València núm. 558 de Barcelona). 

En aquesta reunió es confeccionarà el calendari d'actuacions de la temporada 2011-2012, per això cada 

esbart ha de portar el dia de la ballada de casa seva i n`haurà de triar tres de les que proposin els altres 

esbarts. 

Us comuniquem  que si esteu interessats a participar en la propera edició, teniu temps fins el 13 de setembre 

per fer la sol·licitud de participació. Feu les vostres valoracions internes a nivell de junta, dansaires, pares de 

dansaires, monitors, directors, etc., per decidir alguna cosa abans d'aquesta data i fer-nos-ho saber. 

 

A la Web www.rodaesbartscatalonia.tk a la pestanya "per formar part de la Roda" hi trobareu la 

informació bàsica i les condicions. Cal posar especial atenció en els apartats 8 i 9. 

Si em truqueu al 696 320 724 us aclariré tots els dubtes que pugueu tenir. 

Esperant les vostres notícies. 

 

Carles Solanich.- 

 

MEMÒRIA DEL 1ER CONGRÈS DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ 
 

Presentació de la memòria  

 

Com avançament us informem que el dilluns dia 11 de juliol a les 19:30h a la sala “la Cuineta” de 

l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (c. Sant Pere més Baix, 7, tocant a via Laietana – el 

mateix indret on va realitzar el congrés presencial-), tindrà lloc l’acte oficial de presentació pública de la 

Memòria complerta del 1er Congrés de l’Associacionisme Cultural Català. 

 

Com recordareu, uns mesos després de la seva cloenda, ja vàrem editar la crònica del Congrés (publicació de 

24 pàgines on es sintetitzaven els aspectes més significatius així com el procés realitzat). 

 

Ara ja podem disposar de tota la memòria editada (un llibre de 240 pàgines) i serà aquest dia 11 de juliol el 

moment on en podreu disposar. 

 

En els propers dies us farem arribar més informació de l’acte.  

 

Cal inscriure’s prèviament, ja que l’aforament és limitat. 

 

Món.- 

 

Joan-Ramon Gordo i Montraveta 

Coordinador 

Telf. (34) 670 21 97 98 

mon@ensdecomunicacio.cat     

www.ensdecomunicacio.cat 
 

 

ELS AMICS ENS ESCRIUEN 
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L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES 

agraeix la col·laboració de totes i tots 

els que fan possible el 

PUNT INFORMATIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ESBARTS.CAT 

http://www.esbarts.cat/

