
trobada 
d’escoles 
de cobla 

15 de novembre de 2015  - 10.30h
Plaça de l’Ajuntament, Calella

COBLES

Escola Municipal de Música Cobla Conrad Saló, 
de la Bisbal d’Empordà

Palafolls, de l’Escola Municipal de Música i Dansa

Col·legi Santa Maria de Blanes

En cas de pluja es farà a la Fàbrica Llobet Guri

Per a una ciutat amb vocació de capital com és Calella, el 
reconeixement de la “Confederació Sardanista de Catalunya i 
l’Obra del Ballet Popular designant-nos Capital de la Sardana 
2015 ha representat un repte que hem assumit amb orgull, 
conscients del compromís de contribuir a ampliar la difusió, 
el conreu i el prestigi social de la sardana i incrementar la 
seva cohesió en l’àmbit cultural dels territoris al nord i al sud 
de Catalunya i Andorra.

El moment que viu Catalunya ens fa ser més conscients que 
mai de la importància de preservar un símbol identitari com 
és la sardana. I garantia de la seva preservació és, sense 
dubte, el treball de les diverses escoles dedicades a formar 
nous músics que prenguin el relleu als grans mestres que 
ha donat aquest gènere al llarg de la nostra història, com 
l’Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal o les escoles de 
Palafolls i de Santa Maria de Blanes. Centres que, amb la 
seva tasca, fan possible que -com diu la cançó- “neixin flors 
a cada instant”.

És per això que us convido a viure, més intensament que mai, 
aquesta jornada que ha d’esdevenir un acte de reafirmació 
nacional basat en la capacitat agermanadora de la música i 
de la dansa.

Em plau donar-vos la benvinguda a Calella, Capital de la 
Sardana 2015, ciutat on, ara i sempre, trobareu les portes 
obertes de bat a bat a la cultura popular i tradicional dels 
Països Catalans.

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

Col·laboració



PROGRAMA

P       Promesa de tardor    Josep Cassú i Serra
P       Passejant per Sant Mateu Ramón Iglesias i Rodríguez
SM   Petons de matinada    Enric Ortí i Martín  
SM   L’encís del Ripollès  Josep Coll i Ligora
CS     Amics de Mataró  Conrad Saló i Ramell 
CS     Magdalena   Manuel Saderra i Puigferrer
P       Joves Lleons  Jordi Paulí i Safont
P       El sereno   Josep Coll i Ligora
SM    A la plaça del Gra     Josep Cid i Picareu
SM   Les noies de Salitja    Francesc Mas i Ros
CS     Sis de set      Enric Ortí i Martín 
CS     A Garcia, 10 i més    Carles Santiago i Roig

sardana de conjunt
Calella, Capital de la Sardana   Jordi Feliu i Horta

 P - COBLA PALAFOLLS, Director Enric Estrada
 SM - SANTA MARIA DE BLANES, Director Jordi Sacristan
 CS - CONRAD SALÓ, Director Eduard Prats

Presentació: Montserrat Clapés

Hi haurà xocolata desfeta per a tothom a càrrec de l’Agrupament 
Escolta Montnegre de Calella

Vine a ballar i a aprendre sardanes amb els monitors de la Confederació 
Sardanista de Catalunya

Trobada d’Escoles de Cobla 
Calella, Capital de la Sardana 2015

Un any més l’Obra del Ballet Popular organitza la trobada 
d’escoles de cobla en el marc de la celebració de la Capital de 
la Sardana que enguany escau a Calella. Aquesta celebració 
neix amb la intenció que els joves que han decidit dedicar-se a 
la música de cobla i actualment estan aprenent a interpretar-
la en totes les seves vessants  -concerts, ballades i danses 
tradicionals- s’apleguin tot interpretant la música i dansa que 
més representa a la nostra terra.

Ens trobem enguany a Calella, vila que per la seva intensa 
dedicació és un referent sardanista gràcies a l’impuls de la 
seva agrupació, aconseguint que la sardana estigui present en 
totes les seves festes, presència que es veu culminada amb 
l’organització de l’Aplec Pairal de Catalunya, el degà dels aplecs.

Estic convençut que els músics de les escoles de cobla que avui 
ens acompanyen comparteixen la joia i l’interès en la diada 
que organitza avui l’Obra del Ballet Popular. 
Per aquest motiu, faig una crida a tots els que estimeu la 
sardana perquè us hi sumeu, tot recolzant a aquests joves 
músics, que són el verdader planter de les cobles que demà 
seguiran portant la sardana, la música de cobla i la dansa 
tradicional a tots els racons del país. 

Bartomeu Duran Olaria 
President de l’Obra del Ballet Popular


