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La Capital de la Sardana esclata per la festa major
Després de ser proclamada Capital 
de la Sardana, Figueres té l’oportuni-
tat aquesta setmana vinent, de mos-
trar tot el seu esplendor sardanista 
ja que a la seva Festa Major de les Fi-
res i Festes de la Santa Creu estaran 
plenes d’activitats relacionades amb 
el món de la dansa tradicional ca-
talana. Entre el divendres 28 d’abril 
i el diumenge 7 de maig, hi haurà 
activitats diverses com ara ballades, 
concerts, un concurs de sardana es-
portiva i accions diverses relaciona-
des amb la sardana. De fet, segons 
l’Ajuntament de Figueres, les activi-
tats sardanistes són de les principals 
protagonsites de les festes d’en-
guany. El pregó, a més, anirà dedi-
cat a Pep Ventura i la sardana, ideat 
pel músic, tenora i compositor, Jordi 
Molina. A més, d’entre les activitats 
proposades s’hi troba la inaugura-
ció de la mostra d’art floral, centrat 
en les fors i les sardanes, la història 
de la sardana a través de ‘l’hora del 
conte’, una xerrada-col·loqui sobre el 
món de la sardana a càrrec d’Emília 
Pla, vídua del periodista Emili Casa-
demont; la presentació d’un segell 

i un mata-segells especials, editats 
en motiu de la capitalitat, o la cele-
bració de la 27a Fira del Llibre Vell i 
d’Ocasió, amb la sardana com a eix 
temàtic. 

9 BALLADES EN 10 DIES

El compromís de Figueres amb la 
sardana es demosta amb la progra-
mació de 9 ballades de sardanes en 
les 10 dies que dura la festa major. 
Les cobles Costa Brava, Selvatana, 
Vila de la Jonquera, la Principal de la 
Bisbal, Blanes, Rossinyolets, Marave-
lla i Els Casanoves són les formacions 
que amenitzaran aquestes ballades. 

TRET DE SORTIDA AL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA

El darrer dia de les Fires i Festes de 
la Santa Creu també se celebrarà el 
concurs d’inici del Campionat de Ca-
talunya de sardana, hi participaran 
les colles Mans amigues, de Cassà de 
la Selva, Mare Nostrum, de Barcelo-
na, Riallera de Vic, Tarragona Dansa, 
Violetes del Bosc i Xàldiga. 

Rosselló acollirà la cloenda del 
Saltem i Ballem d’adults

Rosselló serà l’escenari, l’1 de ju-
liol vinent, de la 24 Trobada de 
sardanistes adults, la cloenda 
dels cursos de sardanes del Sal-
tem i Ballem d’enguany. Serà a la 

plaça de l’Església, amb la cobla 
Jovenívola d’Agramunt i es farà 
coincidir l’acte amb l’aplec de la 
sardana del municipi. Hi partici-
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La trobada es farà coincidir, l’1 de juliol, amb l’aplec de la sardana del municipi 

Figueres ha programat fins a 24 activitats relacionades amb el món sardanista

48 anys ballant a 
Montserrat

L’Agrupació Sardanista de Mo-
llerussa celebra, com cada any, 
al diada de la Mare de Dëu de 
Montserrat, una cita que comp-
tarà amb una ofrena floral a la 
Mare de Dëu a partir de 2/4 de 
set de la tarda, a l’església de 
Sant Jaume, i una ballada de 
sardanes a la plaça de l’Ajunta-
ment de Mollerussa, amb la co-
bla Jovenívola d’Agramunt. En 
aquesta diada, també hi parti-
ciparà la colla Sardansita del 
Casal de la Gent Gran de Mo-
llerussa. Així, es compliran 48 
anys que es ballen sardanes a 
Montserrat de manera ininte-
rrompuda.

La trobada 

permetrà veure la 

jove colla  

local Purpurina 

paran totes les colles de dansai-
res adults i també la colla Purpu-
rina, formada per nenes de 4 a 
12 anys. 
Els dansaries hauran de fer una 
exhibició amb galop de fantasia, 
sardana de lluïment i sardana 
de punts lliures. Els dansaires 
alevins faran galop de fantasia i 
sardana de lluïment. Entre tots, 
es farà uan sardana de germa-
nor. Amb tot, es continuarà amb 
l’aplec de tarda i nit, i el sopar de 
germanor. Manel Planas, regidor 
de cultura, valora molt positiva-
ment que la població del Rosse-
lló puigui acollir la cloenda i re-
marca que l’Ajuntament sempre 
està al costat de la cultura i les 
tradicions del nostre país. També 
remarca que la complicitat amb 
la FSCLL va ser molt fàcil i que 
des del primer moment es van 
posar d’acord per tirar endavant 
aquest aplec.


