
Dissabte 27 de febrer del 2016
Casal de l’Amistat

Calella 



1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General 
Ordinària anterior.

2. Memòria 2015.

3. Estat de Comptes de l’Exercici 2015 i 
Pressupost 2016.

4. Subvencions, socis i quotes.

5. Campionat 2016.

6. Torn obert de paraules.





CAMPIONAT DE CATALUNYA

 S’ha celebrat el campionat de Catalunya en les seves
diferents especialitats, que ha constat de 53 concursos
de colles sardanistes i 6 concursos individuals de
revesses.

 En els concursos de colles sardanistes han participat
125 colles, de les quals 21 són de la categoria alevina,
19 infantils, 9 juvenils, 46 grans i 30 veteranes.



 En el campionat individual de sardanes revesses s’ha
comptat amb la participació de 80 persones, de les
quals 9 són de categoria infantil, 11 juvenil, 34 grans i
26 veterans.

 S’ha procedit a la renovació i actualització de les Bases
del campionat de Catalunya, adequant-les a la realitat
actual.

 S’ha incorporat la relació de concursos a la guia d’aplecs
de la Confederació Sardanista de Catalunya, per poder fer
arribar la informació a més públic.

 S’ha realitzat el Campionat de Catalunya de Punts Lliures,
a Calella.



 S’han portat a terme reunions amb colles i
organitzadors de concursos, junt amb els respectius
presidents de les Territorials i els responsables de
l’Àrea de Campionat, per tractar la problemàtica actual,
estudiar i planificar la temporada 2015, i proposar
millores per a la temporada 2016.

 S’ha modificat el sistema de pagament corresponent a
la participació de les colles en els concursos, per a
adaptar-la a la fiscalitat actual

 S’ha col·laborat en el curs virtual de sardanes revesses i
en la realització de la final presencial d’aquest curs.



ENTITAT - COMUNICACIÓ

 S’han publicat les 4 edicions trimestrals de la revista
Unió i s’ha procedit a la seva tramesa.

 S’han mantingut les subscripcions a:

APPEC

Revista SOM (amb la col·laboració d’un dansaire de

colla)



 S’ha mantingut la representació de la Unió de Colles a la
Confederació Sardanista de Catalunya.

 S’ha tramès als mitjans de comunicació la informació de

tots els concursos, tant abans de la realització, com un
cop celebrat el concurs, la classificació i les dades
rellevants.

 S’ha format part de la Comissió Capital de la Sardana, i
s’han coordinat les propostes i el lliurament dels premis

Capital de la Sardana.



 S’han mantingut contactes i convenis amb:

Representants de cultura popular i tradicional de
totes les administracions.

Federació d’Entitats Clot – Camp de l’Arpa

 S’ha creat un procediment informàtic per tal que la

informació pugui estar accessible des de qualsevol lloc,
per a totes aquelles persones autoritzades a tenir accés
a aquesta informació.



 S’ha reprès l’arxiu de sardanes, ordenant l’arxiu
existent amb l’ajuda d’un programa nou i començant la

incorporació de les donacions recents en format paper i
electrònic

 S’ha celebrat la Cloenda del Campionat de Catalunya de
2014 de la Unió de Colles, a Barcelona, amb activitats
en funció de l’edat dels dansaires.

 S’han celebrat Juntes de l’entitat arreu del territori.



SECRETARIA

 Manteniment i renovació de les bases de dades i
digitalització d’arxius fotogràfics i administratius de les

diferents colles afiliades.

 S’ha adquirit nou equipament informàtic i administratiu,
s’han instal·lat nous programes operatius, i s’ha creat
una xarxa informàtica.

 S’ha procedit a la gestió de diverses subvencions.



ALTRES ACTES, ESDEVENIMENTS I 
COL·LABORACIONS

 S’han celebrat diverses reunions al Departament de

Cultura de la Generalitat de Catalunya, on s’ha tractat,
entre altres temes, la gestió de les subvencions a
entitats culturals, la llei de Transparència, ...

 S’ha assistit a les reunions de la Taula del Tercer Sector,
promoguda per la Generalitat de Catalunya.



 S’ha participat a l’exhibició – taller de sardanes a la
Festa dels Súpers, amb l’assistència de 3 colles alevines.

 S’ha participat en la trobada de cultura popular

Infiorata, celebrada a Noto (Itàlia)

 S’ha assistit a les diferents assemblees i cloendes de les
Territorials de la nostra entitat.

 S’ha col·laborat i s’ha recolzat totes les iniciatives
promogudes per les colles i dansaires de colles afiliades
(clínics, tècniques d’assaig, ...)



 S’ha assistit als diferents actes organitzats per
Barcelona, Capital de la Sardana 2014, i Calella, Capital
de la Sardana 2015.

 S’ha assistit al lliurament de premis Capital de la
Sardana 2015, atorgats per la Comissió capital de la
Sardana, a Calella.

 S’ha assistit al concert final del certamen la Sardana de
l’any celebrat a Figueres.

 Diversos monitors de la Unió de Colles han col·laborat
a l’Escola de Sardanes de “El Corte Inglés”, i una
representació de la UCS ha estat present a l’acte de
cloenda.



 S’ha coordinat l’exhibició de diverses colles en els actes
públics i privats als quals s’ha demanat la presència

d’una colla sardanista.

 S’han organitzat al llarg de l’any diversos cursets i
jornades per aprendre a comptar i resoldre sardanes
revesses.


