


DOBLE AUDICIÓ DE SARDANES
Núm. 768 i 769

Hora: 2/4 de 5 de la tarda - Lloc: Pista Poliesporti va de Salt
7

FEBRER

FOMENT DEL MONTGRÍ
PROGRAMA:

Sis de Set .............................................Enric Orti 
El golfet .................................... Ricard Viladesau
Repuntejant .................................Josep Ma Boix
De Salt la Rosa i en Joan ......................Enric Vila
66 Aplecs 99 .............................. Carles Santi ago
Calella Imada ................................... Ramon Vila

CIUTAT DE GIRONA
PROGRAMA:

25 Anys Junts .............................M. S. Puigferrer
Aires Amerencs ................................Pere Fontàs
Aigua Gelida ............................ Ricard Viladesau
A Concepció ...............................M. S. Puigferrer
Alegre Neus .......................................... Ll. Cotxo
Comparti nt Emocions ................ J. Coll Ferrando

Organitza i patrocina:
Salt Sardanista

Col·labora:

En Joan, la Rosa, 
la Concepció i l’Àngel
Amb la doble audició de sardanes 
celebrada el proppassat 12 
d'octubre a la mitja part es féu 
un petit homenatge per la feina 
portada a terme durant molts anys 
l'associació Salt Sardanista als 
membres de la junta sortint Àngel, 
concepció, Joan i rosa que durant 
molts anys han fet valer el nom de Salt Sardanista a tot arreu on han anat 
i per aquest motiu i en mostra de la gratitud que els mostrem se'ls féu 
entrega d'una placa commemorativa.

curS De SArDAneS 
El curset dels divendres que organit-
za ja des de fa molts anys l'entitat vol 
acostar la sardana a tot aquell que se la 
vulgui fer seva, ja sigui iniciant-se des 

de zero, on aprendrà els passos bàsics 
de curts i de llargs; millorar en el pun-
teig i ampliar coneixements: aprendre 
les normes bàsiques per ballar sardanes 



a plaça, saber quins instru-
ments conformen una cobla, 
etc.; aprendre a fer aires i 
saltar, començant per fer 
una bona molla; saber com 
portar una rotllana, des de 
saber quina és l'estructu-
ra bàsica d'una sardana, de 
mica en mica anar practicant 
com comptar cada tirada, 

dres, per tal de saber més coses sobre 
la sardana a part dels passos bàsics, així 
com adaptar-nos a tots els nivells fent 
diverses rotllanes i intentant respondre 
a tots els dubtes que ens plantegen els 
assistents. 

Però sobretot, sobretot, el que procu-
rem és que tots junts passem una bona 
estona aprenent a ballar i entendre la 
Sardana, per tal d'estimar, impulsar i 
difondre cada dia més la dansa nacional 
del nostre país. 

Si tens ganes de viure la Sardana, 
vine i balla amb nosaltres! Tothom hi 
és benvingut.

fins a atrevir-se a repartir una sardana 
en veu alta; o aprendre a fer punts lliu-
res, per a tots aquells que volen ampliar 
horitzons més enllà dels passos clàssics. 

Tot això i molt més és el que fem a Salt 
Sardanista un grup de més de 35 sar-
danistes tots els divendres d'octubre a 
maig a l'Hotel d'Entitats. Un grup on 
hi ha gent de totes les edats i de tots 
els nivells sardanístics, on cada any 
s'incorporen nous alumnes i on els mo-
nitors, amb l'ajuda d'alguns alumnes 
avantatjats, ensenyem als més novells i 
a tothom disposat a aprendre. 

Procurem combinar la pràctica del ba-
llar amb un xic de teoria cada diven-



Carme Bosch, molt aficionada a les sardanes, ha 
fet diversos jocs de sardanes per a la mainada i 
ha estat monitora de sardanes durant molts anys, 
fa poc temps va fer aquesta placa homenatjant 
Enric Morera i Viura i la seva emblemàtica 
sardana “La Santa Espina” que podeu admirar 
tot passejant per Salt, ja que es troba penjada 
en una façana del carrer Indústria, molt bona 
feina Carme!

 
Paradeta de Sant Jordi: Com ja va 
essent tradició des dels últims anys, el 
pròxim 23 d’abril Salt Sardanista posarà 
una paradeta per celebrar Sant Jordi, hi 
trobareu roses, llibres, CD’s i vinils de 
sardanes, marxandatge de l’entitat, joies 
fetes a mà... estarem al Passeig Ciutat de 
Girona de Salt, veniu-nos a veure! 

Bústia de suggeriments: Tots els socis 
i simpatitzants de l’entitat que estigueu 
interessats a fer-nos arribar suggeriments, 
comentaris o altres aportacions ens els 
podeu enviar a:

saltsardanista@gmail.com 
Estarem molt atents a totes les vostres 
opinions.

Actualització de dades: A tots els socis 
que no tinguin al dia les dades personals 
(Núm. de Compte Corrent, direcció postal, 
e-mail, telèfon...) demanaríem que us 
poséssiu en contacte amb els membres de 
la junta, al telèfon: 972 230 492 
o enviant-nos un correu electrònic a: 
        saltsardanista@gmail.com
facilitareu la comunicació dins l’entitat. 

Propera activitat:

DoBle AuDició De SArDAneS
12 Octubre a 2/4 de 5 de la tarda.

Lloc: Pista Poliesportiva.
La Principal de Porqueres i 

La Flama de Farners
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