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Primeres activitats sardanistes
post-Covid a la demarcació de Lleida

L’agenda

Concert de música per a cobla a les Borges Blanques i Tàrrega

L

’Agrupació Sardanista de
les Borges Blanques dóna
el tret de sortida a la nova
normalitat sardanista postpandèmia sanitària provocada
per la Covid-19 amb l’organització d’un concert de música
per a cobla per al diumenge
21 de juny a les 8 de la tarda.
El concert se celebrarà al
pati del col·legi públic Joan
XXIII de la capital de les Garrigues a càrrec de la cobla Maricel de Sitges i és la primera
activitat d’àmbit sardanista
que se celebrarà a la demarcació de Lleida.
Des de l’Agrupació expliquen que és necessari tornar a
recuperar l’activitat sardanista
després de molts dies d’aturada. El concert, que compta
amb el suport de l’ajuntament
de les Borges Blanques, se celebra coincidint amb el Dia
Universal de la Sardana.
L’Agrupació remarca que
en l’organització del concert
s’aplicaran les mesures dictades pels diferents departaments en relació amb la seguretat en aquest tipus d’esdeveniments. Així, les cadires
es posaran a dos metres de
distància, disposaran de gel
hidroalcohòlic per als assistents i l’obligatorietat d’entrar amb mascareta. També
s’habilitaran diferents punts
d’entrada i sortida, i quant al
control d’aforament limitat a
400 persones, els assistents
s’hauran d’inscriure prèviament via correu electrònic i
a través de les xarxes socials
de l’Agrupació. L’entrada és
gratuïta.
La cobla Maricel interpretarà sardanes d’autors com
Francesc Cassú, Josep Serra
o Josep Blanch, entre altres.
També interpretaran la sardana Cantant a l’amor, del
compositor Josep Vicens, Avi

Josep Blasi

Concert de cobla
21 de juny del 2020
8 de la tarda.
Pati de les Escoles Joan XXIII.
Les Borges Blanques.
Cobla Maricel.
Concert de cobla
23 de juny del 2020
8 de la tarda.
Col·legi Maria-Mercè Marçal.
Tàrrega.
Cobla Tàrrega.
Aplec Audició a Rosselló
4 de juliol del 2020
8 de la tarda
Avinguda Guillem de Rosselló.
Cobla Jovenívola d’Agramunt.

Consulteu dates i horaris a la
pàgina web de la federació
www.sardalleida.cat.

L’Ajuntament de Tàrrega,
amb el suport de l’Agrupació
Amics de la Sardana de la ciutat, ha programat un concert
de música per a cobla per al
pròxim dimarts 23 de juny a
les 8 de la tarda al pati del Col·
legi Maria-Mercè Marçal. El

concert, a càrrec de la Cobla
Tàrrega, s’emmarca en els actes de la revetlla de Sant Joan
i substitueix la ballada de sardanes que es duia a terme en
anys anteriors a la plaça del
Carme de la ciutat.
Els actes de la revetlla s’iniciaran a 2/4 de 8 del vespre
amb la rebuda de la flama, lectura d’un manifest i l’actuació
del grup de dimonis infantils
BAT. Tancarà el programa
l’audició de sardanes. La cobla Tàrrega interpretarà un
repertori de nou sardanes.
Segons Carles Vall, president de l’Agrupació de Tàrrega, el concert es trasllada
al pati del col·legi per poder
realitzar el control d’aforament, previst en unes 400
persones, tal com marquen
les autoritats sanitàries. També les entrades seran amb reserva prèvia a la pàgina web
de cultura de l’ajuntament de
Tàrrega, es respectarà la distància social i es disposarà de
gel hidroalcohòlic.
També, segons Vall, està
prevista la programació de
dos concerts de sardanes per
al dissabte 8 i el divendres 28
d’agost.

teatre de Sabadell i les cobles
contractades per al concert, la
Confederació va decidir cercar nous espais on celebrar el
mateix concert. D’aquesta cerca va sorgir la possibilitat de
celebrar-lo al teatre La Passió
d’Esparreguera.
Ben aviat s’iniciarà el retorn
de l’import de les entrades venudes però per al nou concert
no es posaran a la venda fins

que la Confederació disposi de
la normativa pertinent en aforament i mesures que cal emprar en la data programada.
En el concert participaran les cobles Principal de la
Bisbal i Jovenívola de Sabadell, que en la primera part
del concert interpretaran les
dotze sardanes finalistes. En
la segona part actuarà l’Esbart
Dansaire de Rubí.

Aplec de la Sardana a les Borges Blanques.
Joaquim Fabrés

Ballada de sardanes a Tàrrega.

Xaxu, sardana escollida per la
Confederació Sardanista de
Catalunya com a peça unitària
del Dia Universal de la Sardana. Recordem que aquest any
se celebra el 150è aniversari
del naixement del compositor.
Des de la Confederació s’invita les agrupacions i entitats
sardanistes a programar la
sardana en les activitats que
es programin en aquesta diada

per convertir l’efemèride en
un veritable dia commemoratiu d’aquesta dansa.
La nova junta de l’Agrupació Sardanista de les Borges
Blanques manifesta la seva
il·lusió per poder celebrar
aquesta primera activitat i
espera que sigui l’inici la represa de l’agenda de l’activitat
sardanista a la demarcació de
Lleida.

Audició de sardanes
per la revetlla de Sant
Joan a Tàrrega

concert

El concert de la final del Sardana
de l’Any se celebrarà a Esparreguera
La Confederació Sardanista
de Catalunya ha confirmat
que el concert de la final del
concurs Sardana de l’Any se
celebrarà finalment al teatre

La Passió d’Esparreguera el
dissabte 14 de novembre.
El concert, que en principi
estava programat per al 30
de maig al Teatre La Faràn-

dula de Sabadell, es va haver
d’ajornar a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19. Davant la impossibilitat de lligar noves dates amb el

