
 
 

          
 

 
 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 
 
15/01/2012 Representació de l’espectacle Síntesi al Centre Cultural L’Avenç 

(C/Àngel Guimerà, 27-29) d’Esplugues de Llobregat. 
Amb aquesta representació el Centre Cultural L’Avenç estrenava la 
nova programació de 2012. 
Aquesta actuació és la primera de les sis que tenim contractades 
amb l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles 
amateurs. 

 
21/01/2012 Formació a la seu de l’Esbart Ciutat Comtal per a  l’Esbart 

Rocasagna de Gelida de les Danses de l’Ebre. 
 
26/01/2012 Sessió de la nova temporada de Folki a la nostra seu social. 
 
03/02/2012 Presentació als socis, en el nostre local social, de la música d’Eulàlia 

amb l’assistència del  Dr. Josep Mª Martí Bonet, canonge de la 
catedral. 

 Hi assisteixen 60 persones  
 
19/02/2012 Actuació al centre de l’Associació Cultural Recreativa (C/escoles, s/n) 

de Fals amb el nostre espectacle Síntesi. 
Aquesta actuació és la segona de les sis que tenim contractades 
amb l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles 
amateurs. 

 
23/02/2012 Sessió Folki a la nostra seu social. 
 
24/02/2012 Reunió, en el nostre local, amb el Sr. Francesc Fàbregat de 

l’Ajuntament de Barcelona per parlar de la realització del programa 
Eulàlia. 

 
25/03/2012 Actuació al Casino de Caldes de Montbui (C/ del forn, 15) amb el 

nostre espectacle Síntesi. 
Aquesta actuació és la tercera de les sis que tenim contractades amb 
l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles amateurs. 

 
30/03/2012 Celebració de l’Assemblea anual de socis a la nostra seu social amb 

l’assistència de gran part de la nostra massa social. 
 
15/04/2012 Actuació al Centre Fraternal de Palafrugell (Plaça Nova, 2) amb el 

nostre espectacle Síntesi. 
Aquesta actuació és la quarta de les sis que tenim contractades amb 
l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles amateurs. 

 
23-25-27/04/2012 Setmana de Sant Jordi. Realització de diversos tallers de dansa 

catalana a l’escola Miquel Bleach. Aquests tallers estan destinats als 
nens de primària. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/04/2012 Actuació a la Societat Cultural i Recreativa La Unió Mas Rampinyo 

de Montcada i Reixac (Avgda.Catalunya, 16-18) amb el nostre 
espectacle Síntesi. 
Aquesta actuació és la cinquena de les sis que tenim contractades 
amb l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles 
amateurs. 
 

03/05/2012 Sessió de la nova temporada de Folki a la nostra seu social. 
 
19/05/2012 Dins de les xerrades “La Patum i altres patrimonis” organitzades per 

l’Orfeó Martinenc, el nostre director artístic Sr. Lluís Calduch, ofereix 
una xerrada temàtica sobre dansa. 

 
20/05/2012 Actuació a al Teatre del Centre Moral d’Arenys de Munt (Rbla. 

Francesc Macià, 59) amb el nostre espectacle Síntesi. 
Aquesta actuació és la sisena de les sis que tenim contractades amb 
l’Espai A-Federació d’Ateneus dins el circuit d’espectacles amateurs. 

 
29/05/2012 Realització a la nostra seu social d’un taller de dansa per als més 

menuts amb la col·laboració de l’escola Miquel Bleach. 
 
31/05/2012 Sessió de la nova temporada de Folki a la nostra seu social. Aquesta 

sessió la Teresa Agustí comunica que deixa de dirigir i coordinar 
aquesta activitat periòdica, en la propera sessió de juny es farà la 
festa final i acomiadament. 

 
02/06/2012 Realització a Hostafrancs de 11a. edició de Firaentitats  L’Esbart 

Ciutat Comtal enguany hi participa de dues maneres: estand 
informatiu per donar a conèixer el que és l’Esbart i la feina que està 
realitzant i  el cos de dansa oferirà una actuació a les 12:30 del matí.  

 
03/06/2012 Entrevista al programa Gent del Barri de Sants3Ràdio a l’expresident 

de l’esbart Josep Mª Fuentes. 
 
08/06/2012 Realització a la nostra seu social d’un taller de dansa per als més 

menuts amb la col·laboració de l’escola Miquel Bleach. 
 
09/06/2012 La ruta de la castanyola. Concert de castanyoles a la nostra seu 

social a càrrec del mestre José Luis Landry. 
 Aquest acte va comptar amb gran assistència de socis com de públic 

interessats en aquest tema. 
 
15/06/2012 Actuació a la  Font de la Guatlla dins el programa de la seva Festa 
  Major amb l’espectacle Síntesi. 

Aquest acte ha estat organitzat per l’Associació de veïns i veïnes 
Font de la Guatlla-Magòria. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/06/2012 Trobada a la Unió Mas Rampinyo, organitzada per l’Espai A, amb 

tots els grups escollits i els teatres adherits a la xarxa per tal de 
fomentar la contractació d’actuacions de cara a la nova temporada de 
l’Espai A 2012-2013. Hi va ser present una representació de l’Esbart i 
es van contractar quatre actuacions de l’espectacle ARA I ABANS 
per l’any 2013. 
 

20/06/2012 Sessió de cloenda de la temporada Folki a la nostra seu social. 
    
30/062012 
 A 
01/07/2012 Actuació a Sestao en motiu de la XXVI muestra de folklore  
  de Sestao “Saleko dantza eta txistu taldea”. 

El programa d’aquesta actuació va ser de caire tradicional. Ens va 
acompanyar amb música en directe el grup BUFALODRE de 
Tarragona. 
Hi van participar també grups de dansa de Nafarroa, València, 
Astúries, Castella-La Manxa i Galicia. 
 

07/07/2012 Actuació a la Plaça Gaudí de Barcelona (davant la Sagrada Família) 
amb un repertori variat format per Danses de l’Ebre, Fragments i de 
Mica en Mica. 
És una activitat que organitza anualment l’Esbart Gaudí, s’anomena 
Memorial Ramon Espín, i en aquesta ocasió l’Esbart hi va col·laborar 
conjuntament amb l’Esbart Sant Martí i el mateix Esbart Gaudí. 

 
15 a 21/07/2012 Aquesta setmana te lloc a Llívia el tradicional Festcat (Campus de 

Cultura Popular de Catalunya). 
Aquest any el nostre director artístic, Sr. Lluís Calduch, hi participa 
dirigint i impartint classes de dansa en el taller anomenat “Balls de 
destresa, agilitat i galanteig” on és mostren danses d’arreu de 
Catalunya que necessiten una preparació a l’hora d’executar-les: 
salts, galanteig, lluïment i jocs escènics. 

 
21 a 26/08/2012 Celebració a Les Preses de la 30a. edició de Ésdansa organitzat pel  

Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. 
Enguany hi ha participat el nostre director artístic Lluís Calduch 
impartint classes de dansa en el taller anomenat “La dansa i el gest”. 

 
16/09/2012    Participació de l’Esbart amb la dansa Tonades de Balancí a 

l’espectacle DANSANT QUIMERES dins del cicle “Nit de Dansa 
Jaume Guasch”, organitzat per l’Esbart Santa Tecla de Tarragona, en 
els actes de la Festa Major de Santa Tecla a les 7 de la tarda al 
Teatre Metropol de Tarragona. 
A l’escenari es mostrarà el llegat del director i creador Jaume Guasch 
a través de cinc esbarts amb els quals va estar vinculat estretament, 
com són l’Esbart Ciutat Comtal i l’Esbart Sant Martí de Barcelona, 
l’Esbart Manresà, l’Esbart Sant Julià de l’Arboç i l’Esbart Santa Tecla. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/09/2012 Assaig al nostre local amb les parelles dels esbarts que participen al 

Toc d'Inici de les Festes de la Mercè d'enguany. Són de l'Esbart Sant 
Martí, l'Esbart Gaudí i l'Esbart Maragall i el nostre. També va venir a 
última hora la Marta Almirall, en Xavier Cordomí i en Joan Camps per 
veure el resultat de la feina feta. 

 
19/09/2012 Assaig a la nostra sala del Ball de Rams. 
 Assaig del Cos de Dansa al Parc de la Ciutadella per la participació 

de l’Esbart la Mercè Dansa 2012. 
 
21/09/2012 Participació de l’Esbart al Toc d’Inici de les Festes de la Mercè 2012. 
 
22/09/2012 Participació de l’Esbart dins del MercèDansa, en l’espectacle 

“Ciutadella, una història”, en col·laboració amb altres esbarts de 
Barcelona. L’actuació va ser a les 11:00 del matí al Parc de la 
Ciutadella de Barcelona. 

 
26/09/2012 Assaig a la nostra sala del Ball de Rams. 
 
29/09/2012 Celebració de la tradicional ballada del Ball de Rams d’Hostafrancs, 

amb actuació de l’Esbart amb la Dansa de Fadrins, acompanyats per 
la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida pel mestre Joan 
Gómez. Si bé estava programada per fer la dansa a la seva nova 
ubicació des de l’any passat, a la plaça Joan Pelegrí, es va haver de 
fer al Casinet d’Hostafrancs per la pluja i després es va fer el refrigeri 
de tots els participants en el mateix moment en que hi havia el sopar 
de Festa Major, que també es va celebrar al Casinet d’Hostafrancs. 

 
14/10/2012 Actuació a la Festa Major de Les Corts a la Plaça del monestir de 

Pedralbes. 
 
29/10/2012 Assaig especial al nostre local amb motiu de la visita del grup de gent 

d’Òmnium Cultural, en el cicle de trobades que organitza el mateix 
Òmnium Cultural anomenat ON QUEDEM? 

 
10/11/2012 Sopar de Ball de Rams en el nostre local social. Trobada amb les 

persones que van participar en l’activitat. 
 
24/11/2012 Visita de l’Esbart Ciutat Comtal a la Catedral de Barcelona com a 

preparació de l’espectacle “Eulàlia”. 
 
25/11/2012 Concert del Cor Aurica al nostre local social, amb l’espectacle “La 

veu, la guitarra i el temps”, en que hi van assistir unes 50 persones 
de públic. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/12/2012 Visita a les bodegues Castell d’Encús (Talarn-Lleida), ludoactivitat 

organitzada per l’Esbart en la que hi van assistir socis de l’entitat i 
amics. S’hi va anar en vehicles particulars, es va fer un tast de vins i 
després es va acabar amb un dinar al Restaurant Hotel Bertran de 
Salàs. 

 
13/12/2012 Celebració al nostre local social de l’Assemblea Extraordinària de 

socis amb motiu de la renovació dels Estatuts de l’entitat. 
 
15/12/2012 Berenar del Cos de Dansa a la nostra seu social. La Junta Directiva 

va fer entrega de les insígnies corresponents a totes aquelles 
persones que compleixen 15 i 25 anys com a socis de la nostra 
entitat. Entrega de la insígnia d’or i brillants pels 50 anys de soci a 
Lluís Calduch Ramos, que és l’actual director artístic i coreogràfic. 

 Entrega de la insígnia d’or i brillants pels 50 anys de sòcia per la 
Margarida Miravet. Entrega de la insígnia de plata pels seus 15 anys 
de socis a l’Esther Marquès i el David Figuereo. 

 Reconeixement a les “Maries” pels seus anys de dedicació a l’esbart i 
nomenament i inauguració del vestuari de l’esbart com a la “Sala 
Maries”. 

 
22/12/2012 Presentació de la mostra de l’espectacle de dansa i música “Eulàlia”, 

representació de la vida i passió de Santa Eulàlia al Casinet 
d’Hostafrancs de Barcelona. 

 
 Varem comptar amb l’assistència de Lluís Calduch, Pau Fernández , 

Francesc Cassú, Dr. Martí Bonet, Mossén Josep Pavía, Sr. Lluís Puig 
(Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals), Sr. Jordi Martí (Regidor del Districte de Sants Montjuïc i 
Territori), Sra. Mireia Hernández (Diputada Adjunta de Cultura de la 
Diputació de Barcelona). Després es va servir una copa de cava i 
vàrem cloure l’acte amb un refrigeri al nostre local social en que hi 
van participar tots els dansaires,l’equip tècnic i alguns socis i amics 
assistents a la mostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


