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COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS  
C/ de l'Orient, 17 baixos. Apartat 324. 43204 Reus  

telèfon i fax: 977345040   

telèfons: 977343568-977317342-977816265-977762411  

http://webfacil.tinet.cat/rosareus   

csrosadereus@tinet.cat - csrosadereus@gmail.com  

Facebook, Instagram i Twitter @csrosadereus 
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 CURS DE SARDANES 

Dies del curs als locals de l’entitat, carrer Orient, 17. REUS 

 Dijous 17, 24, 31 de maig 
 Dijous 7, 14, 21 de juny 
 Dilluns 25 de juny: BALLADA a la plaça Prim de Reus 
 Dimecres 27 de juny: BALLADA a la plaça Prim de Reus. 
CLASSES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES 

Inscripcions: 977343568—626514467—csrosadereus@tinet.cat 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Daniel Font Vila                                     

Convocatòria 52 CONCURS FOTOGRÀFIC 

APLEC BAIX CAMP 

Presentació d’obres: De l’1 de maig al 31 d'octubre de 2018 

TEMES: “APLEC BAIX CAMP” i “COSTUMS TRADICIONALS DELS PAÏSOS 
CATALANS” 

    Consulteu les  BASES                   

 

CURSOS A LES ESCOLES 

De l’11 d’abril al 16 de maig de 2018, s’està impartint un curs de sardanes al 

col·legi SANT PAU de Reus.  

 GR 7 Catalunya. Del nord al sud.  
Dels Pirineus al massís del Port 
  

Autor: Alfons Barceló Casas 

Col·lecció: Senders de Catalunya, núm. 5  

Llibre del nostre amic i company sardanista Alfons Barceló, presentat el mes 

d’abril.  

 

APLEC DE LA SARDANA DE TARRAGONA 

La Junta directiva del Casal Tarragoní va aprovar fer un homenatge a les 

entitats organitzadores de l’Aplec Baix Camp de Reus, i de Lleida.  

Serà el dia 6 de maig de 2018 en ocasió del 46 Aplec de la Sardana Ciutat 

de Tarragona, al parc del Francolí.  

El motiu és la dedicació i constància que han mantingut les persones i enti-

tats organitzadores dels aplecs que fa més de 50 anys que se celebren.  

ACTES EN PREPARACIÓ 

BALLADES DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE. Plaça Prim. (25 de juny cobla Pare Manyanet (19.30 h); 

27 de juny, cobla Reus Jove (19 h).  

Organització del 52 APLEC BAIX CAMP. Mes de setembre. 

Segon concurs d’INSTAGRAM. Mes de setembre.  

CONCERT DE COBLA dins els actes de REUS CIUTAT DE LA MÚSICA 2018. 

 

MONTBLANC CAPITAL DE LA SARDANA 

2018 

PROGRAMA 
grupsardanista2018@gmail.com  -  tel. 650147186  

 

GUIA SARDANISTA 2018 

Si voleu un exemplar en paper, passeu-lo a buscar pel nostre local (els dijous de 8 a 10 h)  

 

TAULA PEL SARDANISME A REUS 

El 2017, en ocasió de Reus Capital de la Cultura Catalana, la Colla Sardanista Rosa de 

Reus va organitzar la TAULA PEL SARDANISME A REUS. Un projecte destinat bàsica-

ment a pensar en el futur, que s’estructurava en unes sessions de debat sobre la sarda-

na a Reus.  

Si bé les conclusions van ser la radiografia de l’actualitat sardanista a la ciutat de Reus, vol-

dríem remarcar dos dels apartats més importants:  

les propostes de millora i  

les millores a implementar properament. 

 

La TAULA ha estat una activitat molt positiva, perquè ens ha permès parlar 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 provenir de qualsevol iniciativa.  

Trobareu el dossier en pdf aquí.  

 

CRIDA A TOT EL SARDANISME DAVANT LA PERSE-

CUCIÓ CONTRA CATALUNYA I ELS SEUS REPRESENTANTS 

La Confederació Sardanista de Catalunya, davant la persecució que està patint el poble de Ca-

talunya i els seus representants, expressa el seu rebuig més enèrgic a aquesta situació i:  

EXIGEIX l’alliberament de tots els presos polítics, triats lliurament pel poble de Catalunya a les 

eleccions, o pels socis de les entitats corresponents a les assembles generals correspo-

nents;  

DONA SUPORT una vegada més tots els representants polítics exiliats, als quals, lamentable-

ment, hem d’afegir-hi el nom de Marta Rovira;  

DEMANA l’anul·lació de qualsevol auto jurídic que, sense fonaments de dret com han remar-

cat diversos juristes i entitats internacionals, en aquests moments estigui en vigència o que 

s’estigui preparant contra qualsevol representant del poble català, inclosos alcaldes, regi-

dors i d’altres autoritats, així com aquells funcionaris i treballadors públics, que defensen el 

dret a pensar diferent, la llibertat d’expressió i la voluntat d’esdevenir un estat independent 

en forma de república;  

SE SOLIDARITZA amb tots els familiars de tots els empresonats o exiliats; RECLAMA la 

suspensió de l’article 155, que tenalla la capacitat d’acció del govern legítim de Catalunya i 

les seves polítiques a favor dels seus ciutadans i  

ENCORATJA a tothom a mantenir-se ferm i permanentment mobilitzat de forma pacífica, civi-

litzada i racional a favor de la pau, la llibertat i la democràcia. 

Per això, la Confederació Sardanista de Catalunya insta a difondre aquest escrit entre tots els 

sardanistes i els anima a treballar en favor del nostre país al llarg d’aquestes setmanes tan 

complicades que vindran.  Barcelona, 23 de març de 2018 
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