
exposicions en línia

Et podries fer
soci de l’entitat!
La quota anual
és de 25 euros!

Podràs votar en les assemblees
generals i fer propostes 

 

Podràs ser membre de la 
junta directiva

 

Rebràs TOTA la informació 
de les activitats

 

 

Carrer Orient, 17. Apartat 324. 43201 REUS  
telèfons: 663140188-626514467-649641188-
977345040 

COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS
baixa del butlletí

B U T L L E T Í  N Ú M .  1 4 5 -  G E N E R - F E B R E R  2 0 2 3

La Guia Sardanista recull
els principals actes
sardanistes de Catalunya,
Andorra i Catalunya Nord. Hi
trobarem informació sobre
cobles i altres activitats
sardanistes.

El 25/1 la nostra companya
Ció Munté va oferir al Servei
Educatiu del Baix Camp
una xerrada sobre la
sardana, per a professorat
de primària, secundària i
educació especial.

El 26/1, el nostre company
Alfons Barceló va oferir-nos
un documental sobre els
seus dies del trekking dels
tres passos de l'Everest. 

Durant els mesos de
desembre 2022 i gener 2023,
la nostra companya Ció
Munté ha impartit un curs
de repartiment de
sardanes al local social, per
a membres de la Junta. 

L'arxiu fotogràfic va creixent...El gener de 2023 s’ha
presentat a la Casa de la
Sardana de Barcelona un
projecte tecnològic que ens
facilitarà la feina: l'App de
repartir sardanes. 
Una aplicació per a mòbils
Android, per repartir a l’estil
empordanès. 

Ballada de sardanes de la
festa major de Sant Pere.
Cobla Reus Jove. Mes de juny 

56è APLEC BAIX CAMP
A la plaça del santuari de
Misericòrdia de Reus. 
Mes de setembre.

56è CONCURS FOTOGRÀFIC
APLEC BAIX CAMP. 
Exposició fotogràfica al
Centre de Lectura de Reus.  
Mes de novembre.

Els actes de 2022:

 

Ballada de sardanes de
cloenda del 60è aniversari..
Cobla Reus Jove. Mes de
gener.

Exposició fotogràfica Que
venen els 'indios' a la Biblioteca
Central Xavier Amorós. Mes de
juny.

Surten les bases del 56è
CONCURS FOTOGRÀFIC APLEC
BAIX CAMP. Mes de maig. 

Assemblea general
ordinària de socis. Mes de
març

Dinar de cloenda dels actes
del 60è aniversari de la
fundació de l'entitat

Nadala

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/
https://sardanaunesco.wordpress.com/
http://aecreus.cat/
http://www.balaguer.cat/portal/cultura/sardana22.php
https://portalsardanista.cat/
https://www.facebook.com/csrosadereus
mailto:csrosadereus@tinet.cat
http://csrosadereus/
https://webfacil.tinet.cat/rosareus
https://www.instagram.com/csrosadereus/
https://www.youtube.com/channel/UCyBYhxFab5TX_VCsnVvPfdA
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/guia-catala-internet-Som-digitals-i-ho-som-en-catala
https://issuu.com/csrosadereus/docs/2022-gegantsindis
https://issuu.com/csrosadereus/docs/expo_anys_i_anys
https://issuu.com/csrosadereus/docs/nosaltres_som_festa
https://guia.sardanista.cat/
https://guia.sardanista.cat/
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239966
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239966
https://portalsardanista.cat/noticies/detall/les-noves-tecnologies-aplicades-a-la-cultura-popular
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239982
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239976
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/240116
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239961
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/240116
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239974
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/272141
mailto:csrosadereus@tinet.cat

