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Butlletí núm. 86  -  agost-setembre 2017 

baixa del butlletí 

 

17 de setembre de 2017 

51 APLEC BAIX CAMP 

al Santuari de Misericòrdia de Reus 

 

Cobles:  

JOVENÍVOLA DE SABADELL 

REUS JOVE 

PARE MANYANET 
 

PROGRAMA 

La Confederació Sardanista de Catalunya ha posat en marxa una cam-

panya a Verkami per aconseguir que la sardana entri a la Llista Repre-

sentativa del Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la UNES-

CO.   

Informació de la campanya: http://vkm.is/sardana  

Es necessita la col·laboració de tothom i us demanem que ho difongueu 

per les vostres xarxes socials. Podeu utilitzar també el vídeo https://youtu.be/De0uMdu9Jjw i 

fer i fer servir l’etiqueta #sardanaunesco!  

 

 

BASES 

ACTIVITATS PARAL·LELES: 

BALLADES D’ALUMNES DE LES ESCOLES DE REUS  

Els NANOS DE REUS visiten l’APLEC 

TALLER D’ESCACS 

CONTACONTES amb Rat Cebrian 

L’ENCREUAT SARDANISTA  

CONCURS DE COLLES IMPROVISADES 

TALLER DE MANUALITATS 

ESPAI TAI-TXÍ 

ESPAI DE LECTURA 

L’ESPAI DE L’ANC  

EL DRAC DE REUS I LA VÍBRIA CLOURAN L’APLEC! 

Convocatòria del  

51 CONCURS FOTOGRÀFIC  

APLEC BAIX CAMP 

        BASES     

  foto: Hilari Sanahuja Figuerola  

TAULA PEL SARDANISME A REUS 

El dia 20 de maig, de 9 a 14 h, a l’espai cal Massó (carrer Pròsper 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 bus-

car-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 actuacions a fer.  

En tindreu notícies.            Més informació 

Ens hem adherit al Pacte Nacional pel 

Referèndum.  

Us convidem a signar-lo a través d’a-

quest enllaç:  

https://pactepelreferendum.cat/  

 

 Comunicat sobre el referèndum 
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