




11.30h. PROCLAMACIÓ AL FAR DE CALELLA

 Acte solemne de proclamació. // Lectura del PREGÓ de la capitalitat.
 // Estrena de la sardana Calella, capital de la Sardana 2015   
 original de Jordi Feliu. // Interpretació d’Els Segadors.
 Pantalles i transport previst

13.00h. AUDICIÓ FESTIVA DE SARDANES A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
 
 Presentació de la cobla Capital de la Sardana.
 Director: Francesc Cassú. 
 // Interpretació de la sardana Calella, capital de la Sardana 2015  
 de Jordi Feliu. // Estrena de les sardanes dedicades a Calella amb  
 motiu de la capitalitat, originals de Francesc Cassú, Jordi Molina,  
 Enric Ortí i Marc Timón. 
 Amb la participació de grups de cultura popular de Calella.  

18.30h. MOSTRA A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’AJUNTAMENT VELL

 Inauguració de l’exposició Calella, a la Sardana: retrospectiva   
 de la capital de la Sardana 2015.

20.30h. VIDEO MAPPING A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

 Amb la col·laboració de Foto Film Calella i de Jordi Paulí, tenora   
 solista.

22.30h. CONCERT A LA FÀBRICA LLOBET-GURI

 Estrena absoluta de l’espectacle Paraules d’Amor.
 Amb Big band & Cobla i les veus solistes de Laura Simó, Xavier  
 Casellas i Gemma Abrié. Arranjador i director: Joan Díaz.

11.00h. MÚSICA I DANSA AL PASSEIG DE MANUEL PUIGVERT

 Espectacle per a la mainada amb la participació de músics de  
 cobla.

12.30h. CONCERT A LA FÀBRICA LLOBET-GURI

 Estrena de l’espectacle teatralitzat Calella, a la Sardana.
 Amb la cobla Capital de la Sardana. Director: Francesc Cassú.
 // Recull històric de les sardanes dedicades a la ciutat de Calella.
 Amb la col.laboració de Joventut Artística de Calella.

         Resseguim tots junts la història de la Calella sardanista:
   
 Ens ajudes a fer l’exposició retrospectiva sobre Calella i   
 la Sardana?

Per a més informació: www.capitaldelasardana.cat/calella2015

5102/30/41 etbassiD

5102/30/51 egnemuiDSer motor, líder, capital en aquells àmbits d’interès general per a 
la societat, ha estat de sempre el tret característic de la voluntat 
col·lectiva dels pobles i ciutats que veuen la cultura popular i 
tradicional com a garant de la preservació de la seva identitat 
com a nació.

Assolir la capitalitat de la sardana és un repte aconseguit amb el 
suport i la col·laboració de ciutadans i entitats que històricament 
han treballat de valent per a la difusió de tot allò que envolta la 
nostra dansa. La resposta al treball constant de persones com les 
que integren l’Agrupació Sardanista de Calella, que al llarg de 
87 anys han mantingut viu l’esperit del que el món sardanista 
coneix com l’ “Aplec Pairal de Catalunya”.

La designació de Calella com a Capital de la Sardana 2015, 
prenent el relleu a la ciutat Barcelona, ha de ser interpretat 
-també- com un reconeixement a l’esforç i al treball de milers 
de calellencs que des dels àmbits cultural, social, esportiu i 
econòmic han contribuït a convertir Calella en un referent en 
l’organització d’esdeveniments de gran format.

Ara és quan comença el veritable treball per demostrar que som 
mereixedors d’aquest honor. Ara és quan hem de ser capaços 
d’aconseguir que la nostra capitalitat sardanista sigui present 
en totes i cadascuna de les activitats que s’organitzin en els 
nostres carrers i a les nostres places. Ara és quan comença el 
treball per demostrar que Calella és capital.
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Alcaldessa de Calella
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