MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016

02-04/01/2016

Participació a "Pau sense treva", celebrat a Cotxeres de Sants, amb un taller
de dansa per nens i nenes i un estand informatiu.

09/01/2016

Col·laboració a l'estrena de l'espectacle "Toc d'inici" de l'Esbart Sant Martí,
a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.

10/01/2016

Col·laboració a l'estrena de l'espectacle "Toc d'inici" de l'Esbart Sant Martí,
a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.

21-24/01/2016

Participació a la mostra de cultura popular "Som cultura", celebrat a la
Fàbrica Fabra i Coats de Barcelona. L'esbart hi té punt d'informació i la
projecció de l'espectacle "Eulàlia".

23/01/2016

Actuació de l'escola de dansa a la Plaça de Can Fabra de Barcelona dins la
mostra de cultura popular "Som cultura".
Entrevista a dues membres de la Junta, Laia Fuentes i Eva Campabadal, al
programa Mans de Catalunya ràdio, en motiu de la mostra.

28/01/2016

Sessió de Balluga't de ball folk amb la Laia Platero.

28/01/2016

Entrevista a la directora del cos de dansa Teresa Agustí a Bcn Digital
Ràdio.

31/01/2016

Entrevista al director artístic de l'esbart Lluís Calduch, al programa Mans
de Catalunya ràdio.

05/02/2016

Celebració del carnestoltes amb l'escola de dansa de l'esbart al nostre local
social.

13/02/2016

Representació, de l'espectacle "Eulàlia", representació de la vida i passió de
Santa Eulàlia, a la Catedral de Barcelona. Enguany amb Fernando Prats
com a fotògraf convidat.

14/02/2016

Representació, de l'espectacle "Eulàlia", representació de la vida i passió de
Santa Eulàlia, a la Catedral de Barcelona.

25/02/2016

Sessió de Balluga't amb Guillem Amorós i Mònica Amorós, fent ballar
Rigodons.

06/03/2016

Participació de l'escola de dansa a la II Trobada d'Esbarts Infantils de
Badalona, organitzada per l'Esbart Sant Jordi - Orfeó Badaloní.
Comparteixen ballada amb l'Esbart Vila d'Esplugues, l'Esbart Sant Martí de
Barcelona i l'amfitrió, l'Esbart Sant Jordi - Orfeó Badaloní, amb música en
viu de la Cobla Marinada sota la direcció de Joan Gómez.

13/03/2016

Taller de dansa per nois i noies d'esplais i caus del districte en motiu de
l'AcampaSants, al Parc de l'Espanya Industrial.
Entrevista de Carlos de Pablos a Lluís Calduch i Teresa agustí a la secció
"Un quart d'Ateneu" a càrrec de la Federació d'Ateneus del programa

"Fòrmula estel" de Ràdio Estel per parlar de l'espectacle Eulàlia i de
l'Esbart.
03/04/2016

Participació del cos de dansa a l'Exposició Internacional de l'AAPG al
CCIB. Es balla un fragment de les Gitanes de Rubí.

09/04/2016

Sopar d'Eulàlia, amb totes les persones qui formen part de l'espectacle, al
local social de l'entitat. També s’hi van afegir d’altres socis i simpatitzants
que van voler acompanyar-nos.

24/04/2016

Actuació del cos de dansa al Teatre Clavé de Tordera amb l'espectacle "La
Maresma".

28/04/2016

Sessió de BALLuga't, al nostre local, amb l'aprenentatge de jotes de l'Ebre
amb la Núria Moradell.

29/04/2016

Celebració de l’Assemblea General de socis al nostre local social.
Al finalitzar es va oferir un petit refrigeri a tots els assistents.

02/05/2016

Presentació del logo d'"Acròstic" per part de Pau Fernández a la Junta.

28/05/2016

15ena edició de Firentitats al barri de Sants-Hostafrancs. L'esbart hi
participa amb una parada informativa i un taller de dansa per infants de 4 a
12 anys.
Entrevista en directe a Joan Ramon Martínez, Lluís Calduch i Teresa
Agustí, a Sants 3 Ràdio.
Visita de la nova regidora del Districte Laura Pérez a la paradeta i del nou
regidor de cultura de l'Ajuntament, Jaume Collboni, a qui se'ls hi va fer
entrega d'un llibre del 50è aniversari de l'Esbart a cada un.

05/06/2016

Presentació de "Tastet de jazz", del cor Aurica al local social de l'entitat.

11/06/2016

Mostra de Fi de curs de l’escola de dansa a la sala d'actes de Cotxeres de
Sants, on els dansaires 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. A
l'acabar s'ofereix un refrigeri als dansaires i tots els assistents.

29/06/2016

Assisteixen a l'espectacle de Festa Major "Som i serem: del Punt pla a la
Jota", de l'Esbart de Rubí, el Joan Ramon Martínez, Lluís Calduch i Teresa
Agustí, convidats per l'esbart amfitrió.

02-03/07/2016

Estada del cos de dansa a Palamós per fer muntatge de noves coreografies
per l’espectacle que s'estrenarà a la tardor.

23/07/2016

Actuació del cos de dansa, conjuntament amb l'Esbart Vila del Vendrell, al
Teatre Àngel Guimerà del Vendrell.

26/08/2016

Presentació de l'espectacle acrÒstic per part dels directors Lluís Calduch i
Teresa Agustí, en les jornades "Parlem de...", del Festival Ésdansa.

15/09/2016

Primer assaig del Ball de Rams d'Hostafrancs, al local social de l'entitat.

16/09/2016

Inici del curs de l'escola de dansa. Enguany, les mestres són l'Alba Morella,
la Laia Fuentes i la Laura Pérez.

19/09/2016

Assaig conjunt del Toc d'inici , al local social de l'Esbart, amb l'Esbart Sant
Martí, l'Esbart Gaudí i l'Esbart Maragall, hi van assistir en Joan Camps i en

Xavier Cordomí. Van venir també per via ICUB a gravar l’assaig per fer-ne
un vídeo de difusió.
22/09/2016

Participació d'una parella del cos de dansa, al Toc d'inici de les Festes de la
Mercè, a la Plaça Sant Jaume.
Segon assaig del Ball de Rams d'Hostafrancs, al nostre local social.

24/09/2016

Actuació del cos de dansa, al Palauet Albéniz, en motiu de les Festes de la
Mercè, dins l'espectacle "Els esbarts i la sardana".
Dos dansaires del cos de dansa van col·laborar amb l’Esbart Sant Martí,
amb el Toc d’inici.

26/09/2016

Visita de Pau Benavent, presentador del programa "Tria33" de TV3, a
l'assaig del cos de dansa.

27/09/2016

Entrevista als directors Lluís Calduch i Teresa Agustí pel programa
"Tria33", al Mercat de les Flors.

29/09/2016

Tercer i últim assaig del Ball de Rams d'Hostafrancs, al nostre local social.

01/10/2016

XXena edició del Ball de Rams d'Hostafrancs, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la direcció de Jordi Núñez.
Sopar de germanor de les entitats del barri. Hi assisteixen algunes parelles
del Ball de Rams i els membres de Junta de l'Esbart.

07/10/2016

Reunió de pares d'inici de curs de l'escola de dansa, al local social de
l'entitat.
Assaig del cos de dansa obert als socis i sòcies, per presentar acrÒstic, al
local social de l'entitat.

08/10/2016

Actuació del cos de dansa, a la Festa Major de Les Corts, a la Plaça del
Monestir de Pedralbes.

14/10/2016

Emissió d'acrÒstic, tria de Pau Benavent, al programa "Tria33" de TV3.

15/10/2016

Entrevista als directors de l'Esbart Lluís Calduch i Teresa Agustí i dos
dansaires del cos de dansa, Eva Campabadal i Jaume Díaz, al programa
"Mans" de Catalunya ràdio, per presentar l'espectacle acrÒstic.

17/10/2016

Els programes "Àrtic" de BTV i "Gaudeix la Festa" de La Xarxa assisteixen
a l'assaig. Graven algunes danses i entrevisten a la Laia Fuentes, en Ramon
Puig, en Jaume Díaz i la Laura Pérez, com a dansaires i als directors de
l'Esbart Lluís Calduch i Teresa Agustí.

19/10/2016

Emissió del reportatge d'acrÒstic, dins el programa "Àrtic" de BTV.

21/10/2016

Assaig general d'acrÒstic, al Mercat de les Flors - Sala Ovidi Montllor.

22-23/10/2016

Estrena de l'espectacle acrÒstic, del cos de dansa, al Mercat de les Flors Sala Ovidi Montllor. El dissabte 22 es fa la celebració estrena amb una
copa de cava al local de l’entitat amb tots els participants.

27/10/2016

Emissió del reportatge d'acrÒstic, al programa "Gaudeix la Festa" de La
Xarxa.

28/11/2016

Sopar d'acrÒstic i passi del vídeo de l'espectacle, al local de l'esbart, amb
tots els membres que en van formar part, convidats pels directors Lluís
Calduch i Teresa Agustí.

03/12/2016

FES-TESBART, trobada anual de l'Esbart Ciutat Comtal. Va incloure una
primera part amb la mostra de Nadal de l'escola de dansa, amb intervenció
del cos de dansa, al Casinet d'Hostafrancs. El sopar es va fer al local de
l'Esbart amb l'entrega d'insígnies als socis i sòcies que feien 10, 25 i 50
anys a l'entitat, així com reconeixement als directors, mestres i equip tècnic.

17/12/2016

Actuació del cos de dansa al Parc de la Barceloneta. Es va ballar Viatge i
Alebre, dins el festival "Danses del món", on hi participaven diferents grups
de dansa.
"L'Anna en ruta", festa pels 25 anys de dansa de l'Anna Sagristà, al local
social de l'Esbart. També es va aprofitar per donar les insígnies de 25 anys
de sòcies a ella i la seva mare, Maria Rosa Bombardó.

