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L’Agrupació Sardanista de Bellvís 
ha programat un concert de sar-
danes pel dissabte 18 de juliol a 
les 10 de la nit a la Plaça Catalun-
ya de la població.

El concert substitueix al tra-
dicional Aplec de la Sardana que 
s’havia de celebrar en aquesta 
data però que la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19 no ho ha 
permès. Amb la trobada musical, 

l’Agrupació de Bellvís vol man-
tenir viu l’esperit sardanista de 
la població i recuperar l’agenda 
d’activitats.

Des de l’organització remar-
quen que se seguiran totes les 
pautes sanitàries i de distancia-
ment social que estableixen les 
autoritats per poder celebrar 
aquestes activitats de manera se-
gura. 

Per aquest motiu, és necessa-
ri fer reserva de cadira a través 
dels canals habituals de contacte  
de l’agrupació de Bellvís, per no 
sobrepassar l’aforament de 300 
persones establert per l’organit-

zació. Una de les característiques 
de l’aplec és el sorteig de regals, 
per no perdre la tradició, amb el 
número de la cadira assignada, 
els assistents participaran en el 
sorteig de productes amb col·la-
boració amb els comerços de la 
població. 

Des de l’Agrupació Sardanista i 
la Colla Xalem, manifesten la in-
tenció de continuar treballant de 
valent per recuperar l’agenda de 
ballades de sardanes i el concurs 
de colles sardanistes previst pel 
25 d’octubre. El concert compta 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Bellvís.
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Concert de Sardanes
18 de juliol de 2020.

10 de la nit. Plaça Catalun-
ya Bellvís. Cobla Jovenívo-
la d’Agramunt
(Reserva de cadira)

AGENDA

Concert de 
Sardanes a Bellvís
Repertori de nou sardanes a càrrec 
de la Cobla Jovenívola d’Agramunt

La Federació Sardanista de les 
Comarques de Lleida tenia pre-
vist convocar les assemblees ge-
nerals ordinàries de la Federació 
i de les sectorials pel pròxim diu-
menge 19 de juliol. La notícia del 
confiament de la comarca del 
Segrià obliga a ajornar-les fins a 
una nova data.
La junta de la Federació ha deci-
dit aquest canvi perquè el confi-
nament afecta un gran nombre 
d’entitats, agrupacions i colles 
sardanistes, les quals no es po-
drien desplaçar fins a Mollerus-
sa per assistir a les assemblees. 
Recordem que per agilitzar 

aquest tràmit, de fa uns anys, 
se celebren en el mateix dia, de 
forma consecutiva i amb temps 
limitat, les assemblees de L’Agru-
pació de Colles Sardanistes de 
les Terres Lleidatanes (Acstell), 
la Coordinadora d’Aplecs de la 
Sardana de les Comarques Llei-
datanes, Saltem i Ballem i la de 
la mateixa Federació Sardanista 
de les Comarques de Lleida.
La nova data de les assemblees, 
conjuntament amb la convoca-
tòria, es farà pública un cop su-
perat el confinament del Segrià 
i el desenvolupament de la pan-
dèmia.

Ajornades les assembles     
de la Federació i sectorials

La sobtada notícia del confina-
ment de la Comarca del Segrià 
decretada pel Govern de la Ge-
neralitat el passat dissabte 4 de 
juliol i d’obligat compliment a 
partir de les 12 del migdia del 
mateix dissabte, va provocar la 
cancel·lació precipitada i forço-
sa dels concerts programats a 
Rosselló i a la ciutat de Lleida.
La Regidoria de Joventut, festes 
i tradicions de La Paeria emetia 
un comunicat d’urgència en el 
qual comunicava que d’acord 
amb les instruccions munici-
pals, s’ajornava el concert “Mú-
sica de cobla en format cambra. 
Les músiques catalanes i de ci-
nema” a càrrec del Sextet de 
Cobla, previst pel mateix dis-

sabte a les 8 del vespre. En el 
mateix comunicat anunciaven 
la reprogramació dels actes 
previstos en el marc del progra-
ma FASECULTURA per quan les 
autoritats sanitàries ho perme-
tin.
Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Rosselló a través de la Regi-
doria de Joventut, preveien la 
situació general de la comarca 
i de la població, s’avançava al 
comunicat oficial, i als vols de 
la mitjanit del divendres 3 de 
juliol a través de les xarxes so-
cials, comunicava  la cancel·la-
ció del concert programat tam-
bé pel dissabte 4 de juliol a les 
8 del vespre a càrrec de la Jove-
nívola d’Agramunt. 

Suspeses totes les activitats 
sardanistes al Segrià

L’Agrupació Sardanista de Be-
ll-lloc va decidir, en reunió de 
junta el passat dimecres 1 de 
juliol, suspendre l’Aplec de la 
Sardana programat pel dissabte 
8 d’agost 2020.Des de l’Agrupa-
ció manifesten que, davant la 
impossibilitat de celebrar el tra-
dicional sopar de l’aplec, en  el 
qual participaven un important 
nombre de vilatans, i per les ca-
racterístiques de l’espai van de-

cidir cancel·lar l’activitat sarda-
nista.  Des de l’entitat lamenten 
profundament aquest fet però 
manifesten la seva intenció de 
tornar el pròxim any amb for-
ces renovades per aconseguir 
revitalitzar l’aplec de la sardana 
a Bell-lloc. Amb aquest esperit 
i amb el suport de l’ajuntament 
de la vila i de les veïnes i veïns de 
la població, la sardana tornarà a 
estar present en la població.

Bell-lloc suspèn l’aplec de 
la sardana del 8 d’agost




