
 

COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS  

C/ de l'Orient, 17 baixos. Apartat 324. 43204 Reus  

telèfon i fax: 977345040   

telèfons: 977343568-977317342-977816265-977762411  

http://webfacil.tinet.cat/rosareus   

csrosadereus@tinet.cat - csrosadereus@gmail.com   

Butlletí núm. 75  -   juny 2016 

baixa del butlletí 

  

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

Del 4 de juny al 2 de juliol:  

EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA 50 APLEC BAIX CAMP 1967-2016 

Vestíbul del Centre de Lectura de Reus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA MAJOR DE SANT PERE 2016 

BALLADA DE  

SARDANES  
AMB LA COBLA REUS JOVE 

Dilluns, 27 de juny de 2016, a les 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria del  

50 CONCURS FOTOGRÀFIC 

APLEC BAIX CAMP   

 PREMIS AMENÓS ALS QUE 

+ ENGANXEN  

Bravíum Teatre va acollir la 5a 

edició dels premis que lliura 

Josep Baiges a partir de les 

propostes que fan els lectors 

del seu bloc. Enguany hem 

estat guardonats per la 50 

edició de l’APLEC BAIX 

CAMP. Gràcies! 

La Colla Sardanista Rosa de 

Reus ha editat una litografia –

obra d’Isabel Saludes-, nu-

merada i signada per l’autora, 

que es va lliurar a tots els as-

sistents al sopar del dia 16 

d’abril.  

Lliurarem també la litografia 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. Reconei-

xement per a persones, enti-

tats i institucions que han 

desenvolupat una tasca de 

difusió i defensa de la sarda-

na i la dansa tradicional.  

 

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

enguany celebrarà la seva 50 edició. 

El lliurament de premis tindrà lloc el 25 de novembre al Tea-

tre l'Amistat de Mollerussa, ciutat que exerceix la capitalitat 

de la Sardana 2016.   

 

Guia de la sardana 2016  

A la Guia Sardanista hi tro-

bem la informació de fins a 

167 aplecs i 58 concursos 

que es faran per Catalunya, 

Andorra i el Rosselló.   

Dissabte, 16 d’abril, al 
restaurant EL CÍRCOL de 
Reus, va tenir lloc el so-
par d’aniversari amb tots 
els qui ens van voler 
acompanyar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentat el calendari 

de Mollerussa com a Ca-

pital de la Sardana 2016. 

informació  

Acord per facilitar els 

desplaçaments a Aplecs i 

activitats sardanistes amb 

l’empresa Viatges Fent 

Camí.   
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