Espai d'Entitats

SARDANES

Resum de la recent activitat sardanística
Com cada mes anem a fer un repàs sardanístic a la nostra vila amb diversos punts
d'interès

SARDANES

A L’HOSPITAL

Dels dies 3 al 5 de maig es va celebrar
a l’hospital el ”Dia del malalt”. Entre els
actes programats, el dissabte va haver-hi
una ballada de sardanes a cura de la cobla la Vila de Cassà, que ja havia estat
posposada el desembre passat a causa
del mal temps, incidència que es va repetir i que va obligar tocar les sardanes a
dintre del recinte geriàtric.
La vetllada va resultar força ambientada i hi varen ballar alguns dels alumnes
del Curset d’ensenyament.

TROBADES INFANTILS
S’estan acabant les Trobades Infantils.
Els petits dansaires cassanencs han par-
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La cobla Vila de Cassà, interpretant sardanes a l'hospital de Cassà
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La colla Il.lusions ballant al Concurs del Vendrell i el
monument que el municipi penedessenc va dedicar
a la sardana amb motiu del pubillatge.
ticipat els darrers mesos a les d’Orriols
(28 d´abril), Salt (1 de maig), i Verges (5
de maig). També hauran ballat a la de
Bonmatí (19 de maig).

COLLES I ESBART: HAN
COMENÇAT ELS CONCURSOS
Ja estem en plena temporada de concursos i podem dir que les quatre colles
locals han començat amb il.lusió i ganes
aquesta nova etapa. Recordem que Amics
de la Sardana compta amb quatre colles :
els alevins, Estel de les Gavarres, la infantil, Celístia, els grans, Il-lusions i els
veterans, Amics dansaires, a les ordres
del matrimoni Ferrerfábrega-Adam.
Les quatre formacions varen fer el debut al Vendrell amb motiu del Concurs
dels actes del pubillatge.
Aquests són els resultats de les tres primeres competicions :
El Vendrell (Concurs Ciutat Pubilla):
Estel de les Gavarres (alevins): 1
Celístia (infantils): 1
Il.lusions (grans): 6
Amics dansaires (veterans): 5
Ripoll (Concurs Comarcal):
Estel de les Gavarres (alevins):
Celístia (infantils): 1
Il.lusions (grans): 2, 1 en punts lliures i
varen treure la revessa.
Figueres (Concurs Comarcal):
Estel de les Gavarres (alevins): 1 i premi al millor galop
Celístia (infantils): 1
Il.lusions (grans): 3
Amics dansaires (veterans): No hi varen participar.
Com podem veure, les classificacions
d’aquest començament de temporada són
excel.lents.
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Els menuts
del Curset
en la
Trobada
Infantil de
Salt
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Pel que fa als propers concursos, hi ha
previstos: el de Torroella (19 de maig), CASSÀ (25 de maig), Camprodon (2 de juny) i
Palamós (24 de juny). També hi ha programada una exhibició el dia 16 de juny, a l’Aplec
d’Anglès.
Altrament, els balladors de les colles també continuen actius en el seu vessant d’Esbart, amb lluïdes actuacions al Palau de Congressos de Platja d’Aro (en el marc d’un Torneig Internacional de tennis taula), el 4 de
maig i a Santa Coloma, el dia 12 del mateix
mes, amb motiu de l’aplec de Farners.
També està calculat que actuïn a la plaça
de la Coma de Cassà a la tarda el diumenge
de la Festa Major, al Mas Torrent de Pals, el
dilluns, 27 de maig i a Caldes, el dia 23 de
juny.

PROCLAMACIÓ

DEL

VENDRELL COM A CIUTAT
PUBILLA. RIPOLL EN SERÀ
EL 2003
L’Obra del ballet popular segueix en la seva
tasca de nomenament de Ciutats Pubilla de
la Sardana. El darrer cap de setmana d’abril
va haver-hi els actes de proclamació del
Vendrell, amb moltes referències a un dels
seus fills il.lustres, el violoncel.lista Pau Casals i amb una cadena humana portant la torxa. Hi hagué representació cassanenca, amb
la presència de les seves colles.
També i com és costum, es va nomenar la
que ostentarà el pubillatge del 2003, que serà
Ripoll.

ES

PREPARA LA

NIT

DELS

MÚSICS
Els Amics de la Sardana estan preparant
la XXVII edició de la Nit dels Músics
Cassanencs. Una vegada més serà a la plaça de la Coma i es comptarà amb la presèn-

El nou logotip
que llueixen les
samarretes
d’Amics de la
Sardana, obra
del cassanenc
Frederic
Casanova.
cia dels músics nascuts, residents a Cassà o que toquen en alguna de les seus
tres cobles: Selvamar, Selvatana i Vila de
Cassà. Formaran part de la gran cobla que
omple de festa i alegria els divendres de
la Festa Major.
En parlarem al proper número, si Déu
vol.

PROPERES

ACTIVITATS

Aquest és el programa previst d’actes
sardanístics que hi haurà durant la setmana de la Festa Major:
24 de maig, divendres : a ¾ de 10, a la
Coma : XXVII edició de la NIT DELS MÚSICS CASSANENCS .
25 de maig, dissabte : a 2/4 de 10, al
Passeig de Vilaret : sortida de la CERCAVILA SARDANISTA. A les 10, al camp de
futbol : XIX CONCURS DE COLLES SARDANISTES, cobla Bisbal Jove
26 de maig, diumenge, a les 5 de la
tarda, a la Coma, AUDICIÓ DE SARDANES, cobla Vila de Cassà. Seguidament :
Actuació de l´ESBART DANSAIRE DE
CASSÀ

27 de maig, dilluns, a 2/4 de 12 :
TRES SARDANES, cobla CADAQUÉS.
Seguidament, BALL DE GEGANTS I
CAPGROSSOS, amb la mateixa cobla. A les 5, al Passeig, DOBLE AUDICIÓ DE SARDANES, amb les cobles Baix Empordà i Ciutat de Girona.
28 de maig , dimarts, a les 5, a la
Coma: TRES SARDANES, amb la cobla Selvatana i AUDICIÓ COMPLETA, a cura de la Selvamar.
En començar, cada sardana
esdevé esplai, esdevé mida,
rauxa assenyada,
salt i volada.
Tota la cursa d’una vida.
En començar l’àuria corona
a seguir ritme acompassada,
en cada mà
hi ha un bategar
de cor de rosa esbatanada.
Tot just, tot just, en començar.
Fragment de la poesia: Cursa
vital d’Alícia Tello i Garcia
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