
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010  
 
 
11 i 12 de gener Participació del Cos de Dansa a l’espectacle Tocs de Cobla al 

Palau de la Música Catalana al matí 
 

16 de gener Sopar exdansaires a les 20,30 h. en el nostre local social. Els 
exdansaires participants a l’espectacle D’un Temps i part de 
l’equip que el va fer possible es van trobar per visionar el vídeo 
editat i passar una estona recordant aquell cap de setmana de 
novembre de 2009. 
Després de desitjar que el contacte no es perdi, tots els assistents 
van rebre una còpia del vídeo i un DVD amb un recull 
significatiu de fotografies. 
 

28 de gener 
 

Dimecres Folc en el nostre local social. 

20 de febrer Actuació al Teatre KURSAAL de Manresa amb l’espectacle 
SÍNTESI a les 21,30 h. 
 

25 de febrer 
 

Dimecres Folc en el nostre local social 

29 de febrer 
 

Funeral d’en Ferran Aragonès al Tanatori d’El Prat del 
Llobregat a les 10 del matí. 
 

5 de març 
 

Actuació al SAT (Sant Andreu Teatre) de Barcelona amb 
l’espectacle SÍNTESI a les 21,00 h. 
 

6 de març 
 

Actuació al SAT (Sant Andreu Teatre) de Barcelona amb 
l’espectacle SÍNTESI a les 21,30 h. 
 

7 de març 
 

Actuació al SAT (Sant Andreu Teatre) de Barcelona amb 
l’espectacle SÍNTESI a les 18,30 h 
 

19 de març 
 

Actuació al Teatre Auditori de Ripollet  amb l’espectacle 
SÍNTESI a les 22,00 h. 

 
25 de març Dimecres folc en el nostre local social 

 
9 d’abril 

 
Assemblea General Ordinària de l’entitat en el nostre local 
social. En acabar s’oferí un refrigeri a tots els socis.  
 

21 d’abril 
 

Actuació a la Sala Ramon Romagosa de Cornellà amb 
l’espectacle SÍNTESI a les 22 h. 
 

29 d’abril Dimecres folc en el nostre local social 



 
10 de maig 

 
Assaig general de l’espectacle SÍNTESI al Palau de la Música 
Catalana 
 

 
15 de maig 

 
Actuació al Palau de la Música Catalana amb l’espectacle 
SÍNTESI a les 19 h. 
 

27 de maig Dimecres folc en el nostre local social. 
 

5 de juny 
 

Firentitats.  Aquest any la comissió va decidir que aquest acte se 
celebraria a la ctra. de Sants (entre Moianès i Olzinelles) de 10 a 20 
h. L’Esbart com l’any anterior, va tenir un stand amb el qual vàrem 
aprofitar per seguir donant-nos a conèixer i publicitar la nostra entitat.   
 

12 de juny Participació al projecte PROPERS de l’Associació “Amics de 
la Unesco” englobat en el programa PROMIP. Aquest projecte 
va adreçat a persones arribades a Catalunya des d’altres països i 
amb interès per conèixer els nostres costums. S’articula en base 
a presentacions d’associacions catalanes a components de 
membres d’associacions relacionades amb els nouvinguts al 
nostre país. 
L’Esbart va preparar una jornada de tarda en la qual es va fer 
una presentació completa de la nostra entitat, els seus objectius i 
el seu funcionament. 
Tot seguit, l’equip artístic de l’esbart va fer un taller de dansa 
tradicional en el qual van participar la gaire totalitat dels 
assistents. 
I finalment, vàrem tancar la jornada amb un berenar. 
 

17 de juny 
 

Dimecres folc i Festa Fi de curs en el nostre local social.   
 

26 de juny 
 
 
 

Esmorzar dels nois del cos de dansa i de l’equip tècnic 
 

27 de juny Actuació al Teatre Zorilla de Badalona presentant l’espectacle 
Clàssics en Dansa amb la Cobla Marinada a les 19 h. 
 

24 de juliol Actuació a Blanes a la Plaça dels dies Feiners, organitzat per 
l’Ajuntament de Blanes, al 2n Festival Folklòric de Santa Anna, 
amb l’espectacle SÍNTESI. També hi participen els Coros y 
Danzas “Virgen del Rosario” de Alhama (Murcia) i l’Esbart 
Joaquim Ruyra de Blanes. A les 20 h. Mostra de Danses i a les 
23,15 h. actuació dels tres grups participants. 

 
11 de setembre Actuació al Teatre Modern de El Prat de Llobregat, amb l’espectacle 

SÍNTESI a les 19 h. 
 

18 de setembre Actuació al Teatre Bartrina de Reus, amb l’espectacle “Danses 
de Creació”  a les 22 h. 
 



 
21 i 22 de 
setembre 

 

Assaig al Parc de la Ciutadella de Barcelona de l’espectacle 
“El Cos de la Tenora: Tradició i Contemporaneïtat”.  
 
 
 

25 i 26 de 
setembre 

Actuació al Parc de la Ciutadella de Barcelona, en motiu de la 
celebració dels actes de les festes del MERCÈ DANSA 2010.  
Participem en l’espectacle “El Cos de la Tenora: Tradició i 
Contemporaneïtat”. Els dos dies a les 18 h. Nosaltres 
interpretem dues danses i juntament amb d’altres esbarts, una 
coreografia de Montserrat Colomé  
 

29 de setembre i 6 
d’octubre 

 

Dos dies d’assaig del Ball de Rams d’Hostafrancs, en el nostre 
local social. 
 

9 d’octubre 
 

Acte Ball de Rams d’Hostafrancs. Es va celebrar a les 21,00 h. al 
Carrer Vilardell, acompanyats per la Cobla de Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona, dirigida pel mestre Joan Gómez i Soriano, que 
interpretà les dues passades del Ball de Rams, i balls de Festa 
Major amb música d’envelat. Aquest any ens van acompanyar un 
bon nombre de parelles d’exdansaires de l’Esbart Manresà de 
l’Agrupació cultural del Bages. 
Vàrem comptar amb l’assistència de l’alcalde de Barcelona sr. 
Jordi Hereu, així com la regidora del districte sra. Imma 
Moraleda, i els presidents de la FAECH i del Secretariat 
d’entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, sr. Josep Espin i sra. 
Lluïsa Erill. 
 

11 de novembre Dimecres Folc  en el nostre local social 
 

20 de novembre 
 

Sopar trobada dels exdansaires i membres de l’equip tècnic que 
van participar a l’espectacle D’un temps l’any 2009 
 

25 de novembre Dimecres Folc en el nostre local social 
 

12 de desembre 
 

L’Agrupament d’esbarts dansaires va organitzar en el nostre 
local social un seminari sobre danses de les comarques 
tarragonines impartit per en Josep Bargalló. 
 

16 de desembre 
 

Dimecres Folc  en el nostre local i festa final trimestre 
 

19 de desembre Dinar anyal de l’Esbart, dedicat al Cos de Dansa. Aquest any es va 
organitzar novament, al local de l’entitat. Desprès del dinar es 
van lliurar les corresponents insígnies d’aquest any. La de plata 
pels quinze anys de sòcia a Laura Pérez i Àngels Teis. La d’or, 
pels vint-i-cinc anys d’associat, a Sílvia Gracia, que no va assistir, 
a Jordi Borràs, recollida per la Montserrat Aguilar, Josep Mª 
Font i Meritxell Font. També es va lliurar un quadre i un ram de 
flors, a les nostres estimades Antònia Bosquet, Nati Ramos, 
Montserrat Bruguera i Pilar Moneo. 

 


