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Exposició de fotografies  

Durant tot l’any 2017 es podrà veure una selecció de 30 fotografies de diversos autors, pre-
sentades al 50 concurs fotogràfic Aplec Baix Camp, als diferents centres cívics de la ciutat de 
Reus, d’acord amb el calendari següent:  
 

GENER: Centre Cívic Llevant (Pl. de l'Hort dels Canonges, 1) 
FEBRER: Centre Cívic Mas Abelló (C. Mas Carpa, 4) 
MARÇ: Centre Cívic Migjorn (C. Riera de l’Escorial, s/n) 
ABRIL: Centre Cívic Ponent (Av. dels Països Catalans, 106) 
MAIG: Centre Cívic del Carme (Plaça de la Patacada, 10) 
JUNY: Centre Cívic Mestral (Av. Barcelona 6) 

 
 

Les fotografies corresponen als autors següents:  

CESC ESCODA MALLORQUÍ, DANIEL FONT VILA, 
FRANCESC JOSEP SABATÉ OLIVÉ, GUILLEM RECA-
SENS SADURNÍ, HILARI SANAHUJA FIGUEROLA, JOA-
QUIM FONT BARNOLAS, JORDI AGUADÉ TORRES, 
JORDI ROIG NIETO, JOSEP SENDRA CLARASÓ, JO-
SEP M TOSET ROIG i JOSEP M. TOST AXET 

ACTES 2017, EN PREPARACIÓ: 

Convocatòria del 51 CONCURS FOTOGRÀFIC APLEC BAIX CAMP. Mes de maig. 

BALLADA DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE. Mes de juny. 

Organització del 51 APLEC BAIX CAMP. Mes de setembre. 

 

 

 

 

 

 

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi soci-
al de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els territoris al nord i sud de Ca-
talunya i Andorra, i també promoure i projectar el municipi designat com a Capital de la Sardana tant 
a l'interior com a l’exterior de les fronteres polítiques del país.  

La capital de la sardana 2017 és FIGUERES! 

 

 

El 25 de novembre de 2016 vam recollir el 
PREMI A LA CONTINUÏTAT pel 50 APLEC 
BAIX CAMP, que ens atorgà 
la CONFEDERACIÓ SAR-
DANISTA DE CATALUNYA 
en l’acte de lliurament de 
premis Capital de la Sarda-
na 2016, a Mollerussa.  

En l’assemblea general ordinària i extraordinària de 
socis que va tenir lloc el 23 de març de 2017 es va 
escollir la presidència i vicepresidència de l’entitat, 
amb el resultat següent:  

 

presidenta: M. TERESA RADUÀ PROUS 

vicepresidenta: MERCÈ SEGURA DOMÈNECH 

NOU PORTAL SARDANISTA  

La Confederació Sardanista de Catalunya ha presentat un nou web aglutinador del 

món de la sardana, www.portalsardanista.cat.   

 

TAULA PEL SARDANISME A REUS 

En el marc de les activitats que es programaran al llarg de l’any a l’entorn de Reus 
Capital de la Cultura Catalana 2017, ens hem proposat aportar una activitat nova, la 
TAULA PEL SARDANISME A REUS, un projecte que té la intenció de coordinar esfor-
ços, donar continuïtat a les activitats, millorar-les o canviar-les, exposar nous punts de 
vista, pensar en el futur, etc., i tot sobre la base de dues grans qüestions:  

 les activitats actuals  

 el projecte de futur 

Són temes que les entitats sardanistes, escoles, cobles, institucions i mitjans de co-
municació que s’hi vulguin afegir podran debatre i que s’estructuraran en quatre pre-
guntes de debat. 

Durant els mesos d’abril i maig tindran lloc les reunions preparatòries, la presentació 
de propostes i el dia 20 de maig, de 9 a 14 h tindrà lloc una TAULA RODONA per pre-
sentar-ne les conclusions.  

Ens agradaria que hi participéssiu! 

Ens hem adherit al Pacte Nacional 
pel Referèndum.  

Us convidem a signar-lo a través d’a-
quest enllaç:  

https://pactepelreferendum.cat/  
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