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Si voleu un exemplar 

en paper, passeu-lo a 

buscar pel nostre local 

(els dijous de 8 a 10 h)  

PROGRAMA 

grupsardanista2018@gmail.com - tel. 650147186  

 

Dies del curs als locals de l’entitat, carrer Ori-

ent, 17. REUS 

 Dijous 17 de maig 

 Dijous 24 de maig 

 Dijous 31 de maig 

 Dijous 7 de juny 

 Dijous 14 de juny 

 Dijous 21 de juny 

 Dimecres 27 de juny: BALLADA a la plaça 
Prim de Reus. 

 

 CLASSES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES 

Convocatòria del 52 CONCURS  

FOTOGRÀFIC APLEC BAIX CAMP              

Foto:  

Daniel Font Vila  

 

BASES 

 

ACTES EN PREPARACIÓ: 

 

BALLADA DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE. 

Mes de juny. 

 

Organització del 52 APLEC BAIX CAMP. Mes de se-

tembre. 

 

Segon concurs d’INSTAGRAM. Mes de setembre.  

 

CONCERT DE COBLA dins els actes de REUS CIU-

TAT DE LA MÚSICA 2018. 

 

Noves ballades a la ciutat de Reus. 

 

CURSOS 

 

 

De l’11 d’abril al 16 de maig de 2018 

 

CURS DE SARDANES AL COL·LEGI SANT 
PAU DE REUS 

‘TAULA PEL SARDA-
NISME A REUS’ 

Aprofitant que el 2017, Reus va 

ser proclamada Capital de la Cul-

tura Catalana, la Colla Sardanista 

Rosa de Reus va organitzar la 

TAULA PEL SARDANISME A 

REUS. Un projecte destinat bàsi-

cament a pensar en el futur, que 

s’estructurava en unes sessions 

de debat sobre la sardana a Reus.  

El projecte es va muntar sobre la 

base d’unes preguntes que des-

prés es donarien a col·lectius de-

terminats per conèixer-ne l’opinió. 

Es tractava, doncs, de preguntar 

sobre la participació en actes sar-

danistes, la formació, la joventut i la sardana, causes de la desmotivació, 

creació de colles, entitats, suports institucionals i activitats que es fan a la 

ciutat.  

Es va donar veu al debat a les entitats sardanistes, escoles, cobles, insti-

tucions, mitjans de comunicació i entitats d’altres localitats. Es va fixar un 

calendari a cavall de tres mesos, dos per al debat i un per a la taula rodo-

na en concret, que va tenir lloc dissabte, 20 de maig de 2017, al Centre 

d’Art Cal Massó de Reus. 

Si bé les conclusions són la radiografia de l’actualitat sardanista a la ciu-

tat de Reus, voldríem remarcar dos dels apartats que considerem més 

importants del dossier:  

 les propostes de millora i  

 les millores a implementar properament. 

 

La TAULA ha estat una activitat molt positiva, perquè ens ha permès par-

lar obertament sobre la sardana a Reus. D’ara endavant, el primer pas ja 

no ha de sortir de l’entitat organitzadora de la TAULA, sinó que pot prove-

nir de qualsevol iniciativa.  

Trobareu el dossier en pdf aquí.  
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