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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, JO-
AQUIM FONT BARNOLAS, JORDI AGUADÉ TORRES, 
JORDI ROIG NIETO, JOSEP SENDRA CLARASÓ, JO-
SEP M TOSET ROIG i JOSEP M. TOST AXET 

 

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el 
conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit 
cultural en els territoris al nord i sud de Catalunya 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! 

 

 

Convocatòria del 51 CONCURS FOTOGRÀFIC 

APLEC BAIX CAMP             BASES 

 

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 

El dia 20 de maig, de 9 a 14 h, a l’espai cal Massó (carrer Pròs-
per de Bofarull, 7, Reus), va tenir lloc la TAULA PEL SARDANISME A 
REUS.  

La TAULA ha acomplert el seu objectiu: parlar d’una qüestió que ens 
preocupa i intentar buscar-hi solucions.  

A vegades calen empentes per replantejar-nos actes i escoltar el que 
els altres opinen dels nostres. La Taula ha estat una bona manera de 
fer-ho.  

Tothom havia fet la feina plantejada i les exposicions han estat molt 
clares i sintètiques.  

Ara se sintetitzaran encara més les aportacions fetes i es presentarà 
un document amb les conclusions de la Taula i amb les possibles actu-
acions a fer.  

En tindreu notícies.  

Ens hem adherit al Pacte Nacional pel Referèndum.  

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

https://pactepelreferendum.cat/  

 

Diumenge, 4 de juny de 2017 

XXI Caminada REUS—PRADES—REUS 

Organitzada per l’Associació Excursionista Catalunya de Reus  

XXI Caminada “Reus – Prades – Reus” 

foto: Hilari Sanahuja Figuerola  

ACTES EN PREPARACIÓ: 

Organització del 51 APLEC BAIX CAMP. Mes de setembre. 
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