
 
 

          
 

 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 
 

 

 

24-01-2014 Entrevista en directe a Sants 3 Ràdio a Lluís Calduch i Teresa Agustí per 

parlar de l’espectacle Eulàlia que es representa per segona vegada a la 

Catedral de Barcelona. 

 

04-02-2014 Inauguració exposició de fotografies de l’espectacle Eulàlia a l’espai 

expositiu del Casinet d’Hostafrancs. 

Hi serà fins el 16-02-2014. 

 

04-02-2014 Roda de premsa convocada per la Catedral de Barcelona per fer difusió de 

l’espectacle Eulàlia. La roda de premsa es fa a la mateixa Catedral de 

Barcelona (en l’espai del cor). Hi intervé en Dr. Martí Bonet i en Lluís 

Calduch. També entrevisten a l’Anna Sagristà. 

 

07-02-2014 Assaig general espectacle Eulàlia a la Catedral de Barcelona 

 

08-02-2014 Representació a la Catedral de Barcelona de l’espectacle Eulàlia, 

representació de la vida i passió de Sant Eulàlia.  

 

08-02-2014 Refrigeri al local de l’Esbart Ciutat Comtal després de la representació 

d’Eulàlia. 

 

09-02-2014 Representació a la Catedral de Barcelona de l’espectacle Eulàlia, 

representació de la vida i passió de Sant Eulàlia. 

 

11-02-2014 A les set de la tarda al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Acte de 

lliurament del Premi Ciutat de Barcelona 2013 en cultura popular i 

tradicional per l’espectacle Eulàlia. Recull el guardó en nom de l’Esbart 

Ciutat Comtal el nostre director Lluís Calduch. 

 En l’acte de lliurament hi són presents el president actual de l’entitat Joan 

Ramon Martínez i una representació de persones de l’Esbart.  

 El guardó consisteix en una dotació econòmica, una gran B de fusta, un pin 

de plata (reproducció de la B) i un diploma en que es reconeix el guardó 

atorgat a l’Esbart per l’espectacle Eulàlia. 

 

 

28-02-2014 Assaig al nostra local social juntament amb l’Esbart Maragall i de l’Esbart 

Folklòric d’Horta per l’acte inaugural de “Barcelona capital de la sardana 

2014”. Dirigeix l’assaig la Montse Colomer i en Jordi Vidal (són els 

directors de l’acte inaugural). 

 

28-02-2014 Celebració del Carnestoltes amb l’Escola de Dansa de l’Esbart al nostre 

local social. En finalitzar es va servir un petit refrigeri pels nens i pares que 

hi van assistir. 

 

07-03-2014 Assaig general a l’Avinguda de la Catedral de l’acte d’inauguració de 

“Barcelona capital de la sardana 2014”, amb tots els grups que hi 

participen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

08-03-2014 Participació a l’acte d’inauguració de “Barcelona capital de la sardana 

2014” a les 20:00 hores a l’Avinguda de la Catedral de Barcelona. 

L’Esbart hi participa amb 4 parelles amb el vestuari de Temporània en la 

cercavila i les danses que conformen l’espectacle de l’acte d’inauguració, 

entre els quals hi ha l’Espanyolet del Berguedà. 

 

22-03-2014 Sopar al local de l’Esbart amb totes les persones participants en l’espectacle 

Eulàlia. També s’hi van afegir d’altres socis i simpatitzants que van voler 

acompanyar-nos. 

 En el sopar es va aprofitar per repartir l’obsequi que l’Ajuntament de 

Barcelona va regalar a totes les persones que participaven en la 

representació d’Eulàlia, també es va donar un pòster a cada un. L’Esbart va 

regalar el pin de plata original que reprodueix la B del Premi Ciutat de 

Barcelona i l’original del Diploma del mateix Premi a Lluís Calduch 

director i creador de l’espectacle Eulàlia, com a reconeixement i agraïment 

de l’Esbart per la seva gran tasca en la creació i direcció d’Eulàlia. 

 

27-03-2014 2a. sessió de BALLuga’t a la sala del nostre local amb l’aprenentatge de 

danses búlgares. 

 

24-04-2014 3a. sessió de BALLuga’t a la sala del nostre local amb l’aprenentatge de 

balls country. 

 

25-04-2014 Presentació a càrrec de la companyia Evic del seu espectacle infantil per a 

la nostra Escola de dansa, al nostre local. 
 
29-04-2014 Participació de l’Esbart Ciutat Comtal en el Dia Internacional de la Dansa 

aquest any dedicat al mestre i coreògraf Joan Serra. 

Per aquesta participació vam escollir ballar el Ball de l’homenatge. 

 

09-05-2014 L’IES Mare de Déu de la Mercè va realitzar una gravació de l’assaig del 

cos de dansa, amb motiu del seguiment que està fent d’una de les nostre 

dansaires dins del seu treball dedicat a la sordesa. 

 

16-05-2014 Celebració de l’Assemblea General de socis al nostre local social. 

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

 

05 a 29-06-2014 Participació en l’exposició al Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) 

sobre els MARTIRIS DE SANTA EULÀLIA. L’exposició compta amb la 

participació de l’esbart mitjançant l’exposició fotogràfica sobre l’espectacle 

EULÀLIA així com la projecció del DVD. 

 

20-06-2014 Fi de curs de l’escola de dansa al nostre local on els participants van 

mostrar el que han fet al llarg d’aquest curs. Ens van voler ensenyar les 

danses que han après, els ritmes i els instruments musicals que fan servir 

per aprendre i anar avançant com a dansaires. 

 

26-06-2014 4a. sessió de BALLuga’t a la sala del nostre local amb l’aprenentatge de 

Ball de bot. 

 

5/6-07-2014 L’Esbart Ciutat Comtal participa al Festival de Llegendes de Catalunya que 

es  celebra a Sant Martí de Tous (Anoia)). L’esbart  hi és present  amb una 

exposició fotogràfica sobre l’espectacle EULÀLIA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-07-2014 Primer d’un cicle de tallers  adreçats als dansaires del cos de dansa i 

impartit en aquest cas per Cesc Gelabert (ballarí i coreògraf)  amb 

l’objectiu d’enriquir i potenciar el coneixement del cos  per aplicar-ho 

posteriorment a la dansa. 

 

 

28 i 30-07-2014 Taller de dansa a càrrec del nostre Director i coreògraf Lluís Calduch 

Ramos, per endinsar-se en el procés de com fer i crear una coreografia 

nova, la Polca d’Hostafrancs. 

 

17-09-2014 Assaig al nostre local social del Ball de Rams 2014. 

 

19-09-2014 Participació de l’Esbart Ciutat Comtal en el Toc d’inici de les  

Festes de la Mercè de Barcelona. 

 

20-09-2014 Actuació de l’Esbart dins del marc de les Festes de La Mercè al Palauet 

Albéniz de Barcelona amb l’espectacle Tradicions. 

 

25-09-2014 Assaig al nostre local social del Ball de Rams 2014. 

 

01-10-2014 Assaig al nostre local social del Ball de Rams 2014. 

 

03-10-2014 Actuació de l’Esbart dins del marc de la Festa Major d’Hostafrancs a la 

Plaça Joan Pelegrí de Barcelona amb l’espectacle Tradicions.  

 

04-10-2014 Celebració de la tradicional ballada del Ball de Rams d’Hostafrancs, de la 

qual aquest any es celebra la vintena edició amb actuació de l’Esbart amb 

una nova dansa anomenada La Polca d’Hostrafrancs, 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. 

 

12-10-2014 Actuació a la Plaça del Monestir de Pedralbes en motiu de la Festa Major 

de Les Corts amb l’espectacle Ara i Abans. 

 

17-10-2014 Actuació en motiu de la Festa Patronal APIS al Centre Cultural del Born 

amb l’espectacle Tradicions. 

 

19-10-2014 Actuació al Teatre Municipal de Barberà del Vallès amb l’espectacle Ara i 

Abans. 

 

15-11-2014 Actuació a l’acte de cloenda del XIII Congrés de Ciutats Educatives que 

tindrà lloc al Palau de Congressos de Barcelona. 

 

22-11-2014 Actuació de l’esbart al teatre Centre Moral d’Arenys de Munt amb 

l’espectacle Ara i Abans. 

 

13-12-2014 Actuació de l’esbart al teatre municipal de Sant Maria de Palautordera amb 

l’espectacle Ara i Abans. 

 

 

    


