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

 

18 de setembre de 2016: 

 

50 APLEC BAIX CAMP 
Santuari de Misericòrdia de Reus  

Tot el dia amb les cobles  

 

JOVENÍVOLA DE SABADELL 

CONTEMPORÀNIA  

REUS JOVE 

més informació 

 

 

EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA 50 APLEC BAIX CAMP 1967-2016 

 De l’11 de juliol al 7 d’agost: MERCAT CENTRAL DE REUS 

 Del 8 al 29 d’agost: MERCAT DEL CARRILET DE REUS  

 De l’1 al 18 de setembre de 2016, a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus (s’hi in-

corporarà l’exposició de les 50 portades). 

 

7 plafons que volen representar un dia a l’APLEC BAIX CAMP: El muntatge, el públic, les 

cobles, la participació dels dansaires, els tallers els concursos o les activitats paral·leles.  

 

 

I el 8 d’octubre... l’espectacle... 

 

IN SOMNI 
 Al Teatre Fortuny de Reus 

CONCERT INAUGURAL TEMPORADA 

I EN COMMEMORACIÓ DEL 50 APLEC BAIX CAMP 

 

 

 

Organització:  

 

Colla Sardanista Rosa de Reus i  

Associació de Concerts de Reus 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria del  

50 CONCURS FOTOGRÀFIC 

APLEC BAIX CAMP    

 

FOTO:: CESC ESCODA 

 

 

 

 

 

 

  

PREMIS AMENÓS ALS QUE + EN-

GANXEN  

Bravíum 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! 

 

La Colla Sardanista Rosa de 

Reus ha editat una litografia –

obra d’Isabel Saludes-, nume-

rada i signada per l’autora. 

Lliurarem la litografia a tots 

els socis de l’entitat que la 

vulguin. Podeu passar a reco-

llir-la pel local social (els di-

jous 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 en-

guany celebrarà la seva 50 edició. 

El lliurament de premis tindrà lloc el 25 de novembre al Teatre l'Amis-

tat de Mollerussa, ciutat que exerceix la capitalitat de la Sardana 

2016.   
Guia de la sardana 

2016  

 

 

 

 

 

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 Capital 

de la Sardana 2016. 

informació   

 
EL 50 APLEC BAIX CAMP VA EN-
CENDRE LA  TRONADA, el 29 de 
juny, dia de SANT PERE! 
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