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baixa del butlletí 

L’any 2016 es compliran 50 edicions de l’APLEC BAIX CAMP 

L’APLEC BAIX CAMP és un acte emmarcat dins la segona festa major de Reus des de 1967. Se celebra el diumenge abans del dia 25 de setembre, festivitat 

de la Mare de Déu de Misericòrdia, a la plaça del Santuari. Estem preparant un programa d ’actes per celebrar l’aniversari i ens agradaria molt que hi participés-

siu d’una manera o altra. 

Sopar d’aniversari 

Dissabte, 16 d’abril, al restaurant EL CÍRCOL de Reus, va te-

nir lloc el sopar d’aniversari amb tots els qui ens van voler 

acompanyar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 de juny al 2 de juliol:  

EXPOSICIÓ RETROSPECTI-

VA 50 APLEC BAIX CAMP  

1967-2016 

Vestíbul del Centre de Lectura de Reus. 

Inauguració: 4 de juny, amb un petit piscolabis. 

La Colla Sardanista Rosa de Reus ha editat una litografia –

obra d’Isabel Saludes-, que es va lliurar a tots els assistents al 

sopar del dia 16 d’abril. Això no obstant, lliurarem també la lito-

grafia a tots els socis de l’entitat que la vulguin. Podeu passar 

a recollir-la pel local social (els dijous de 8 a 10 del vespre). 

  

PREMIS CAPITAL DE LA SARDANA 2016, que suposen un reconeixement 

per a persones, entitats i institucions que han desenvolupat una tasca de difusió 

i defensa de la sardana i la dansa tradicional.  

PREMI A LA CONTINUÏTAT per l’APLEC BAIX CAMP, que enguany cele-

brarà la seva 50 edició. 

El lliurament de premis tindrà lloc el divendres, 25 de novembre al Teatre l'A-

mistat de Mollerussa, ciutat que exerceix la capitalitat de la Sardana 2016.  

PREMIS AMENÓS ALS QUE +     

ENGANXEN  

Bravium Teatre va acollir la 5a edició 

dels premis que lliura Josep Baiges a 

partir de les propostes que fan els lec-

tors del seu bloc. Enguany hem estat 

guardonats per la 50 edició de l’A-

PLEC BAIX CAMP. Gràcies! 

 

 

 

1 de maig:  

Convocatòria del  

50 CONCURS  

FOTOGRÀFIC  

APLEC BAIX CAMP  

 

Guia de la sardana 2016  

A la Guia Sardanista hi trobem la in-

formació de fins a 167 aplecs i 58 

concursos que es faran per Catalu-

nya, Andorra i el Rosselló.   

Acord per facilitar els desplaça-

ments a Aplecs i activitats sardanistes 

amb l’empresa Viatges Fent Camí.   

informació  

Presentat el calendari de Mollerussa 

com a Capital de la Sardana 2016. 

informació  

29 de maig 

EXCURSIÓ  VALL DE LA VANSA I 

TUIXÉN. Fira de les trementinaires. 
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