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Si vols viure en primera persona la proclamació 
de Calella com a capital de la Sardana 2015, fes-te 
voluntari! No deixis que t’ho expliquin!

Actes de proclamació

Imatge de l’exposició
Verd de pi, blau de mar.
Arxiu Històric Municipal
de Calella ©



11.00h AL FAR DE CALELLA, ACTE SOLEMNE DE 
PROCLAMACIÓ. Lectura del pregó a càrrec del doc-
tor Carles Cordón, reconegut investigador, Professor 
and System Chair Pathology, Professor Oncological 
Sciences i Professor Genetics and Genomic Sciences 
a l’hospital Mount Sinai de Nova York. // Estrena de 
la sardana Calella, capital de la Sardana 2015 ori-
ginal de Jordi Feliu. // Interpretació d’Els Segadors.

A partir de les 10.00h, amb sortida des de l’Oficina de 
Turisme de Calella (Sant Jaume, 231), s’habilitarà trans-
port gratuït per pujar fins al Far (places limitades).

13.00h A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, AUDICIÓ 
DE SARDANES. Presentació de la cobla Capital de 
la Sardana 2015. Flabiol: Xavi Torrent - Tibles: Jordi 
Feliu i Marc Timón - Tenores: Jordi Molina i Enric 
Ortí - Trompetes: Jordi Serrano i Jordi Gil - Trombó: 
Eduard Prats - Fiscorn: Gerard Serrat i Miquel Àngel 
López - Contrabaix: Jordi Company. Director: Fran-
cesc Cassú. // Estrena de les sardanes dedicades a Ca-
lella amb motiu de la capitalitat, originals de Fran-
cesc Cassú, Jordi Molina, Enric Ortí i Marc Timón. // 
Amb participació de la colla Maduixots, Castellers de 
l’Alt Maresme, i dels Geganters i Grallers de Calella.

18.30h A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’AJUN-
TAMENT VELL. Inauguració de l’exposició Ca-
lella, a la Sardana: Verd de pi, blau de mar. En 
col·laboració amb Foto-Film Calella. 

20.00h A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT, VÍDEO 
MAPPING. Amb l’actuació en directe de Jordi Paulí, 
tenora solista. En col·laboració amb Foto-Film Calella.

22.00h A LA SALA POLIVALENT DE LA FÀBRI-
CA LLOBET-GURI. Estrena de l’espectacle Paraules 
d’amor*. // Com sonen les cançons de Serrat, Sinatra, 
Montllor o clàssics com El noi de la mare mesclats amb 
el color de la doble canya? I una sardana cantada per 
veus hàbils en la improvisació i la cerca d’harmonies 
noves? I cançons referencials dels anys vuitanta pas-
sades pel sedàs d’una big band formada per alguns 

11.00h A LA PLAÇA DE CONRAD PRAT, 
ANIMACIÓ INFANTIL. A càrrec de Jaume Barri i 
els músics de la cobla Xica. A partir de les 11.45h 
Ballada dels gegants a càrrec dels Geganters i 
Grallers de Calella.

12.15h A LA SALA POLIVALENT DE LA 
FÀBRICA LLOBET-GURI. Estrena de l’espectacle 
audiovisual Calella, capital de la Sardana: Verd 
de pi, blau de mar* amb la cobla Capital de la 
Sardana. En col·laboració amb Joventut Artística 
de Calella. Director musical: Francesc Cassú. 
Director artístic i audiovisual: Eloi Aymerich. 
// Amb: Anna Terricabres, Josep Torres, Martí 
Germà, Carme Horta, Maria Rosa Serra, Sara 
Escamilla i Pau Feliu.

* Espectacles inclosos en el doble CD i DVD de la 
capitalitat de la Sardana 2015. Preu a taquilla: 
10€ / anticipada: 8€ (al Museu-Arxiu de Calella).

Diumenge    15 de març

Dissabte    14 de març

dels instrumentistes més destacats del nostre 
país? Paraules d’amor és el títol de l’espectacle que, 
en el marc de la capitalitat de la Sardana de Calella 
2015, proposa fer un passeig per la cançó d’ahir, 
d’avui i de sempre, diversa en estils i procedèn-
cies, gràcies a una tria àmplia que permet donar 
a conèixer les moltes possibilitats expressives del 
coblisme actual. // Amb: Laura Simó, Xavier Case-
llas i Gemma Abrié, veus. Big band & Cobla capital 
de la Sardana 2015. Guim García Balasch, Juan 
Carlos Narzekian, saxo alt; Llibert Fortuny i Lucas 
Martínez/Pere Grau, saxo tenor; Enric Ortí i Jordi 
Molina, tenores; Marc Timón i Jordi Feliu, tibles; 
Xavi Torrent, flabiol; David Pastor, Mireia Farrés i 
Ivó Oller, trompetes; Vicent Pérez, trombó; Eduard 
Prats i Miquel Àngel López, fiscorns; David Men-
gual, contrabaix; Ramón Ángel Rey, bateria i Joan 
Díaz, piano i arranjaments.

Ser motor, líder, capital en aquells àmbits d’interès 
general per a la societat, ha estat de sempre el tret ca-
racterístic de la voluntat col·lectiva dels pobles i ciu-
tats 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 acon-
seguit 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 88 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 demos-
trar 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 cadas-
cuna 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.

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella


