
 
 

          
 

 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013 

 
 
26-01-2013 Roda de premsa al teatre del Círcol Catòlic de Badalona organitzada per 

l’Espai A per tal de presentar la nova temporada.  

 

03-02-2013 Actuació a la Societat El Casino de Sant Andreu de la Barca amb 

l’espectacle “Ara i abans” dins la programació de l’Espai A. 

 Aquesta és la segona temporada que l’Esbart Ciutat Comtal hi participa. 

 

06-02-2013 Sessió de fotos amb vestuari de l'espectacle Eulàlia a la Catedral de 

Barcelona, fotos que serviran per difusió i per incloure al llibret de l'edició 

del CD de música de l'Eulàlia. 

 

14-02-2013 Muntatge infraestructura, llums, etc...per l’espectacle Eulàlia a la Catedral 

de Barcelona.  

 

15-02-2013 Assaig general de l’espectacle  Eulàlia  a la Catedral de Barcelona.  

 

16-02-2013 Estrena a la Catedral de Barcelona de l’espectacle Eulàlia, representació de 

la vida i passió de Santa Eulàlia. 

 

16-02-2013 Refrigeri al local de l’Esbart Ciutat Comtal després de la representació 

d’Eulàlia. 

En el refrigeri es va fer entrega del CD editat de la música de l'Eulàlia a en 

Francesc Cassú i al Pau Fernández. 

 

17-02-2013 Representació a la Catedral de Barcelona de l’espectacle Eulàlia, 

representació de la vida i passió de Santa Eulàlia. 

 

24-02-2013 Actuació al Círcol Catòlic de Badalona  amb l’espectacle “Ara i abans” 

dins la programació de l’Espai A. 

 Aquesta és la segona temporada que l’Esbart Ciutat Comtal hi participa. 

 

01-03-2013 Sopar al nostre local social amb totes les persones que van participar a 

l'espectacle Eulàlia: dansaires, exdansaires, tècnics, també van venir en 

Francesc Melià, en Jordi Sánchez, en Pau Fernández, i el Josep Campos. Es 

va fer entrega del CD de música a tots els participants. 

 

18-03-2013 Reunió al nostre local social amb el Jordi Ribot per un treball que ha de fer 

per l’ Institut del teatre sobre dansa catalana i concretament sobre la nostra 

entitat. Després assisteixen a dos assajos i a l'espectacle d'Ara i Abans al 

Teatre de Sarrià. 

 

09-04-2013 El Lluís Calduch, acompanyat de dos dansaires de l'esbart fan una sessió de 

dansa a l'Esbart del Casal Cultural de dansaires manresans per ensenyar el 

Ball Francès. 

 

21-04-2013 Actuació de l’Esbart Ciutat Comtal al Teatre de Sarrià de Barcelona amb 

l’espectacle “Ara i abans”. 

 Aquesta actuació es troba emmarcada dins del contracte signat amb l’Espai 

A -Circuit d’espectacles amateurs-Ateneus de Catalunya per aquesta 

temporada. 

 

28-04-2013 Actuació de l’Esbart Ciutat Comtal a l’Ateneu de Sant Just Desvern amb 

l’espectacle “Ara i abans”. Aquesta actuació es troba emmarcada dins del  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contracte signat amb l’Espai A- Circuit d’espectacles amateurs- Ateneus de 

Catalunya per aquesta temporada. 

 

30-04-2013 El Lluís Calduch, acompanyat de dos dansaires de l'esbart fan una sessió de 

dansa a l'Esbart del Casal Cultural de dansaires manresans per ensenyar el 

Ball Francès. 

 

05-05-2013 Representació del Llibre vermell de Montserrat a l’església del Vendrell, 

juntament amb la Coral del Parc Coral de la Federació Farmacèutica de 

Barcelona i el Cor-Orfeó  Parroquial del Vendrell Ço del Botafoc. 

 

24-05-2013 Celebració de l’Assemblea General de socis al nostre local social amb 

l’assistència del 25% de la massa social. 

 Al finalitzar es va oferir un petit pica-pica a tots els assistents. 

 

25-05-2013 El Lluís Calduch, acompanyat de tres dansaires de l'Esbart, fan una sessió a 

la sala d'assaig de l'Esbart Marboleny de Les Preses per ensenyar el Ball 

Francès als dansaires d'aquesta entitat. 

 

26-05-2013 Taller de danses antigues a càrrec de l'Anna Romaní al nostre local social, 

en que hi participen dansaires de l'Esbart i també  dansaires de l'Esbart 

Maragall. Es tracta dels tallers de danses que s'han de fer per l'espectacle 

del Mercè Dansa 2013 dirigit per la Montse Colomé. En aquesta ocasió 

l'Esbart ofereix l'ús de la sala a l'Ajuntament per a que es puguin fer aquests 

tallers. 

 

01-06-2013 Taller de danses antigues a càrrec de l'Anna Romaní al nostre local social, 

en que hi participen dansaires de l'Esbart i també  dansaires d'altres Esbarts 

(Gaudí, Català de Dansaires). Es tracta dels tallers de danses que s'han de 

fer per l'espectacle del Mercè Dansa 2013 dirigit per la Montse Colomé. En 

aquesta ocasió l'Esbart ofereix l'ús de la sala a l'Ajuntament per a que es 

puguin fer aquests tallers. 

 

08-06-2013 Firentitats 2013. 

 Participació de l’Esbart durant tot el dia amb un estand divulgatiu de la 

nostra entitat al carrer de Sants cantonada amb carrer de l’Espanya 

Industrial. 

 A les 13:00 hores realització d’ un taller de dansa tradicional pels nens i 

nenes que s'animin a ballar (es va haver de suspendre per part de 

l’organització per la pluja). 

 

09-06-2013 Representació del Llibre vermell de Montserrat a la Basílica de Montserrat 

juntament amb la Coral del Parc Coral de la Federació Farmacèutica de 

Barcelona Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell Ço del Botafoc. 

 

01-04 a 14-06-2013 Realització de tallers de dansa catalana per a nens a l’escola italiana Maria 

Montessori (Barcelona). Aquest cursets han estat impartits per la Laia 

Fuentes i l’Albert Ruiz. 

 

16-06-2013 Representació del Llibre vermell de Montserrat a l’església dels Carmelites 

descalços de Barcelona (Avgda. Diagonal, 424) juntament amb la Coral del 

Parc Coral de la Federació Farmacèutica de Barcelona Cor-Orfeó 

Parroquial del Vendrell Ço del Botafoc. 

 

22-06-2013 Actuació en que només es balla el Ball Cerdà en un acte privat (casament) 

al Mas de les Gralles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-07-2013 Actuació amb l’espectacle “Ara i Abans” al barri de la Barceloneta de 

Barcelona, Plaça del poeta Boscà, 1 dins dels actes de les festes del barri. 

 

20-07-2013 Actuació al Centre Cultural de Vilanova del Vallès dins del cicle “Estiu a la 

fresca” amb el nostre espectacle “Ara i Abans”. 

 

 

27-07-2013 Final de temporada  d’assajos del Cos de Dansa al Mas Les Gralles, 

 

13-09-2013 Jornada de portes obertes al nostre local social per la difusió de l’escola de 

dansa. S’ensenya el local als pares que hi assisteixen i s’explica el projecte 

de l’Escola de Dansa. 

 

14-09-2013 Participació de l’Esbart Ciutat Comtal amb dos balls  “Danses de l’Ebre” i 

“Majorales d’Horta” a l’espectacle de dansa “La Bordetadansa” a la Plaça 

Celestina Vigneaux, organitzat pel Servei a les persones i territori del 

Districte Sants-Montjuïc.  

 

18-09-2013 Assaig al nostre local social pel Ball de Rams 2013. 

 

20-09-2013 Participació de l’Esbart Ciutat Comtal en el Toc d’inici de les  

Festes de la Mercè de Barcelona. 

 

21-09-2013 Participació de l’Esbart dins del MercèDansa, 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 amb l’espectacle MESTREBALLS – 

CIUTADELLA 1714 dirigit per Montse Colomer i amb la col·laboració 

d’altres esbarts i el grup Xuriach. 

 

25-09-2013 Assaig al nostre local social pel Ball de Rams 2013. 

 

27-09-2013 Assaig obert a pares i socis de l’escola de dansa al nostre local social. 

 

28-09-2013 Celebració de la tradicional ballada del Ball de Rams d’Hostafrancs, amb 

actuació de l’Esbart amb les danses Bon caçador i Pere Gallerí, 

acompanyats per la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida pel 

mestre Jordi Nuñez. 

Després es va participar en el sopar de Festa Major, que es va celebrar al 

Casinet d’Hostafrancs. 

 

13-10-2013 Dins dels actes de la Festa Major del barri de Les Corts de Barcelona 

actuació de l’Esbart Ciutat Comtal a la Plaça del Monestir de Pedralbes 

amb l’espectacle “Ara i Abans”. 

 

19-10-2013 Col·laboració en la “II Mostra de Musica y danza gallega en Catalunya” 

organitzat per Asociación de Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona 

a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona. 

 L’Esbart Ciutat Comtal hi participa en 2 balls Ball Cerdà i Ball Francès. 

 

07/10-11-2013 Assistència a la Fira Mediterrània de Manresa per part de la Direcció de 

l’Àrea Artística de l’Esbart en representació de l’Entitat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 25-11-2013 al  

09-12-2013 Visita de dues noies mestres de l’Esbart del Casal Català de Rosario 

(Argentina) al nostre local social. Assisteixen a dos assajos del Cos de  

dansa per aprendre i perfeccionar tècnica i punts de dansa catalana i algunes 

danses. També assisteixen un assaig de l’Eulàlia al Casinet d’Hostafrancs 

 

 

28-11-2013 1ª sessió del nou espai “BALLuga’t”, on es va ensenyar a ballar el pasdoble 

a càrrec de Txell Martínez i Eduard Calduch. 

 

14-12-2013 Sopar 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.  

 

20-12-2013 Celebració del Nadal amb l’escola de dansa. 

 Presentació de les danses que han treballat els nens i nenes de l'escola de 

dansa durant aquest trimestre.  

 

 

 

 

 

    


