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Molt bona acollida a les ballades del mes de juny! 

Un any més dins la festa major de Sant Pere de 

29 de setembre de 2018 

CONCERT AMB LA COBLA REUS 

JOVE ALS JARDINS DE L’IMAC, dins 

els actes de la festa major de Misericòrdia i de REUS 

Ciutat de la Música 2018  

Foto: Daniel Font Vila                                    

Convocatòria 52 CONCURS FOTO-

GRÀFIC 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                   

 

MONTBLANC  

CAPITAL DE LA SARDANA 2018 

PROGRAMA   

grupsardanista2018@gmail.com  - 

tel. 650147186  

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 

bàsicament a pensar en el futur, que s’estructurava en unes sessions de debat sobre 

la sardana a Reus.  

Si bé les conclusions van ser la radiografia de l’actualitat sardanista a la ciutat de 
Reus, voldríem 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 oberta-
ment sobre la sardana a Reus. D’ara endavant, el primer pas ja no ha de sortir de l’en-
titat organitzadora de la TAULA, sinó que pot provenir de qualsevol iniciativa.  

    Trobareu el dossier en pdf aquí.  

CRIDA A TOT EL SARDANISME DAVANT LA 

PERSECUCIÓ CONTRA CATALUNYA I ELS SEUS REPRESENTANTS 

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

de Catalunya 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 Catalu-

nya a les eleccions, o pels socis de les entitats corresponents a les assembles ge-

nerals corresponents;  

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

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

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

remarcat diversos juristes i entitats internacionals, en aquests moments estigui en 

vigència o que s’estigui preparant contra qualsevol representant del poble català, 

inclosos alcaldes, regidors i d’altres autoritats, així com aquells funcionaris i treballa-

dors públics, que defensen el dret a pensar diferent, la llibertat d’expressió i la vo-

luntat d’esdevenir un estat independent en forma de república;  

GUIA 
SARDANISTA 2018
Passeu
local (dijous de 8 a 10 h) 
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