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Introducció. 

La “Final de Punts Lliures” tindrà lloc el proper dissabte 24 de novembre 

a Mollerussa en els Pavellons Firals de la ciutat. 

L’organització de la “Final de Punts Lliures” 2012 anirà a càrrec de 

l’Agrupació Sardanista de Mollerussa amb la col·laboració de la Unió de 

Colles Sardanistes.  

L’organització comptarà amb el patrocini de l’Ajuntament de Mollerussa, 

de la Diputació de Lleida i els Serveis Territorials de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 

L’Agrupació Sardanista de Mollerussa fou fundada l’any 1946 i en 

l’actualitat compta amb més de 200 socis. 

Són molts els actes que porta a terme l’agrupació al llarg de l’any; 

destacar entre altres la ballada de sardanes a mitjans d’octubre en 

commemoració del Monument a la Sardana, l’Aplec de Mollerussa a finals 

de maig i l’organització de nombroses ballades a llarg de l’any. 

Durant molts anys la colla Anella d’Urgell, formada per integrants de 

l’agrupació, va representar a la nostra ciutat en aplecs i concursos. 

Destacar també la participació activa que va tenir l’agrupació en el 

programa educatiu “Saltem i Ballem”, així com en cursos d’aprenentatge 

de sardanes organitzats directament per l’entitat. 

L’Agrupació Sardanista de Mollerussa és caracteritza per ser una 

associació activa i participativa; col·labora de forma permanent amb 

altres associacions culturals de la ciutat per tal de promoure la cultura 

catalana a les nostres comarques. Recordem que en l’últim Aplec de 

Mollerussa, celebrat el 26 de maig de 2012, va participar en la Marató 

per la Pobresa organitzat per TV3 i Catalunya Ràdio. 

L’Agrupació aposta per la innovació com a eina de promoció de la nostra 

dansa. El “Clínic de Punts lliures” realitzat en el darrer l’aplec, la pàgina 

web de l’entitat, la presència a les xarxes socials com Facebook i 

Youtube, són una ferma mostra d’aquesta innovació a l’hora que 

caracteritzen l’aposta de l’ agrupació pels nous reptes.  

L’Agrupació emet a través de Ràdio Ponent un programa radiofònic 

d’informació sardanista setmanal tots els divendres de 9 a 10 del vespre 

amb el nom “Sardanes al Pla” 
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Com arribar-hi?. 

La “Final de Punts lliures” tindrà lloc a : 

Pavellons Firals de Fira de Mollerussa 

Av. del Canal, s/n   

25230  Mollerussa 

Tel. de contacte: 973 710 002 

Correu electrònic: sardamollerussa@gmail.com 

 

Enllaç: Google maps: Autovia A2 Barcelona-Lleida / Lleida-Barcelona 

    Sortida Mollerussa 

    Sortida: Borges Blanques / Pavellons Firals 

Enllaç: Google maps: Pavellons Firals  

Coordenades: E(X):324332,6 m - N(Y):4610568,8 m UTM31N / ED50 

(Av. de la Fira - Pavellons firals) 

Aparcament: Explanada darrera Pavellons Firals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.es/maps?q=pavellons+firals+mollerussa&hl=ca&ll=41.634562,0.895042&spn=0.037528,0.055189&sll=40.2085,-3.713&sspn=19.5989,28.256836&hq=pavellons+firals&hnear=Mollerussa,+Lleida,+Catalunya&t=m&z=14
http://maps.google.es/maps?saddr=Carrer+desconegut&daddr=41.62463,0.88502+to:41.6248799,0.8879101+to:41.62573,0.88943+to:41.62575,0.89026&hl=ca&ll=41.632445,0.891266&spn=0.037529,0.055189&sll=41.622885,0.887318&sspn=0.075069,0.110378&geocode=FeJjewIdnIMNAA
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Plànol del Pavelló. 
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Desenvolupament del concurs. 

El concurs tindrà lloc a les 10 del vespre del dissabte 24 de novembre en 

el Pavellons Firals de Mollerussa.  

L’arribada de les colles serà a partir de les 5 de la tarda. A l’entrada del 

pavelló hi haurà un estand d’informació on se’ls hi lliurarà informació del 

concurs i les acreditacions. Seran atesos per un responsable de 

l’organització, qui serà el seu contacte i enllaç en el transcurs de tot el 

concurs. S’assignarà un responsable per cada dues colles. 

Les colles podran assajar la presentació en la pista principal del concurs 

des de les 7 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre. Aquest assaig es durà 

a terme sense música i prèvia adjudicació d’un temps determinat a cada 

colla que així ho sol·liciti. Les colles podran assajar les sardanes del 

concurs en el pavelló adjacent al principal. 

A partir de 2/4 de 9 i fins a les 9 del vespre hi haurà l’assaig de la 

sardana de germanor. Un cop finalitzat aquest assaig ja no es podrà 

accedir a la pista fins l’hora del concurs. 

L’entrada als vestuaris i al pavelló del concurs quedarà restringida a 

les colles concursants. L’organització vetllarà per l’estricte compliment 

de les normes i demana la col·laboració de tots els participants en el seu 

compliment per a un millor desenvolupament del concurs. 

Els acompanyants de les colles podran quedar-se en el pavelló d’accés on 

s’habilitarà el bar que romandrà obert des de les 5 de la tarda fins acabar 

el concurs. 

Les portes d’accés del pavelló del concurs s’obriran per acompanyats i 

públic en general a 2/4 de 10 del vespre. 

Les colles i els seus acompanyats que arribin a primera hora podran 

deixar les seves pertinences al vestuari i visitar de forma gratuïta  el 

“Museu de Vestits de Paper” de Mollerussa. L’horari d’aquesta visita serà 

de 6 a 7 de la tarda. Per tal de poder planificar i reservar les entrades al 

museu l’organització agrairia en fessin reserva el més aviat possible a 

través de la secretaria de la UCS o en el correu de contacte que figura en 

el present dossier. 
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Presentació de les colles: 

Abans de sortir a la pista per a la seva presentació, les colles podran 

ocupar l’espai reservat en el pavelló del concurs per al seu grup o 

romandre en el pavelló adjacent esperant el seu torn, acompanyades del 

responsable de la colla designat per l’organització. 

Les colles es presentaran de forma individual i amb l’odre que designi 

l’organització per al millor desenvolupament del concurs. Aquest ordre de 

presentació se’ls hi comunicarà amb suficient antelació. 

Cada colla podrà fer la seva presentació interpretant un número musical 

de la seva invenció i amb el vestuari que creguin adient. Aquest número 

no cal que tingui relació amb les sardanes. Les colles que no disposin 

d’una presentació, hauran de fer un galop estàndard. 

La durada màxima de cada presentació serà dos minuts. 

Quan es presenti la colla, aquesta es situarà al centre de la pista i un cop 

en posició, s’iniciarà la música que hagin escollit, sigui ball lliure o galop.  

Un cop acabada la seva presentació disposen de trenta segons per 

abandonar la pista i dirigir-se als vestuaris per canviar-se d’indumentària 

o tornar a ocupar el seu lloc reservat. Cal tenir en compte que abans del 

inici del concurs totes les colles han d’estar amb la indumentària de la 

colla i preparades per la seva participació en el concurs en la seva zona 

reservada, seguint les instruccions i l’ordre que marqui l’organització. 

El fet de no estar a punt en el moment de la seva participació en el 

concurs serà causa de penalització. 

És molt important que les colles respectin les entrades i sortides del 

pavelló tal i com marqui l’organització per al bon desenvolupament del 

concurs i per donar una imatge de serietat i de presència tal i com es 

mereix aquesta final. 

Es demana a les colles facin arribar la música en format (CD o fitxer mp3 

en USB) i els logos de la seva colla perquè els tècnics de so i imatge els 

puguin editar. Si alguna colla vol, a més, lliurar imatges seves (power 

point o dvd), aquestes es projectaran durant la seva presentació en una 

pantalla de projecció.  
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Jurat: 

El jurat serà escollit íntegrament per la Unió de Colles Sardanistes. 

En categories juvenils, alevins i veterans hi haurà un total de 5 jurats per 

categoria. En categoria gran i degut a la quantitat de colles que hi 

participen hi haurà un total de 10 jurats. 

Cada jurat, en el cas de la categoria gran cada 2 jurats,  puntuarà 

diferents besants de la sardana: 

* Espectacularitat 

* Conjunt 

* Dificultat i correcció técnica 

* Interpretació musical 

* Grada 

(Junt amb aquest dossier, es fa arribar la Normativa de la Unió de Colles 

del Campionat de Punts Lliures) 

 

Sardanes: 

Un cop acabada la presentació de les colles de forma individual s’iniciarà 

la “Final de Punts Lliures” de Catalunya 2012. Les colles es dividiran en 

dos grups: 

Grup 1: Alevins, Juvenils i Veterans 

Grup 2: Grans 

Els presentadors demanaran a les colles de cada grup que ocupin el seu 

lloc assignat en la pista. Posteriorment els presentadors anomenaran a 

cada colla participant. 

Un cop acabada la seva actuació, totes les colles retornaran al seu lloc 

reservat per poder descansar fins a la segona sardana a executar. A 

partir d’aquest moment ja no abandonaran el pavelló del concurs fins al 

final. 
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La segona sortida a pista per ballar l’ultima sardana de competició, serà 

de forma conjunta des de l’espai reservat. El presentadors anomenaran 

les colles participants i el seu lloc a la pista. 

 

Les sardanes són: 

 

1a sardana: ATRACTIVA d’en Francesc Juanola 

    Grup 1: Alevins, Juvenils i Veterans 

2a sardana: ESCALENCA d’en Pere Mercader 

    Grup 2: Grans 

3a sardana: TERRA DE CAVALLERS d’Enric Ortí. 

    Grup 1: Alevins, Juvenils i Veterans 

4a sardana: MATARÓ, CIUTAT PUBILLA d’en Marc Timón 

    Grup 2: Grans 

 

Sardana de Germanor: 

Finalitzada la interpretació de les quatre sardanes, les colles ballaran 

plegades una sardana de germanor de dos tirades de curts i dos de 

llargs. 

La sardana de germanor serà ” Sardanes a Mollerussa” d’en Josep 

Capell. 

En la mitja hora d’assaig i amb el suport d’una colla sardanista assagaran 

la sardana de germanor, el lloc a ocupar i els punts lliures a interpretar. 

 

Espectacle: 

Finalitzat el concurs i en el temps que el jurat faci les deliberacions i 

l’acta, l’organització amenitzarà l’espera al públic assistent amb un 

espectacle en directe i amb suport audiovisual, adient a l’esdeveniment. 
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Lliurament de trofeus. 

Finalitzat l’espectacle i lliurada l’acta dels premiats als conductors de 

l’acte, es procedirà al lliurament dels premis. 

Parlaments: 

Els parlaments aniran a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, 

president de la Diputació de Lleida,   l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, 

alcalde de Mollerussa i del Sr. Santi Ferrerfàbrega president de la Unió de 

Colles Sardanistes.  

Un cop finalitzats els parlaments, es demanarà a l’Il·lm. Sr. Francesc 

Fabregat i Talam, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, al Sr. 

Josep M. Roset i Salla president de la Federació Sardanista de les 

Comarques de Lleida i a la Sra. Mercè París i Tàssies, presidenta de 

l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la seva presència a l’escenari per al 

lliurament dels premis. 

Lliurament de premis: 

Els presentadors demanaran a les colles que ocupin un lloc a la pista del 

concurs, que prèviament se’ls hi serà assignada, i facin una formació en 

parelles i a dues files de cara a l’escenari. 

Totes les colles rebran un premi i es designarà a una parella per recollir-

lo. 

És lliurarà un premi únic a la millor presentació. 

Les colles romandran a la pista durant tot l’acte de lliurament de premis. 

Sardana campions: 

Finalitzat el lliurament, les colles es retiraran al seu espai reservat i les 

colles guanyadors d’Alevins, Juvenils i Veterans ballaran una tirada de 

curts i una de llargs de la sardana Terra de Cavallers. 

Posteriorment, la colla de Grans guanyadora ballarà una tirada de curts i 

una de llargs de la sardana Mataró Ciutat Pubilla. 

Seguidament, pujaran a l’escenari una parella de cada colla per realitzar 

una fotografia final del concurs amb les autoritats. 
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Fi de festa. 

Sopar: 

El sopar tindrà lloc en el bar ubicat per l’ocasió en el pavelló d’accés.  

El servei de bar com hem dit anteriorment romandrà obert des de les 5 

de la tarda fins al tancament del pavelló. Tothom que ho desitgi podrà 

comprar entrepans i begudes. 

L’organització lliurarà al cap de colla els entrepans i una ampolla d’aigua 

per a cada participant de la colla d’un màxim de 15.  

La UCS facilitarà via correu electrònic una llista amb la varietat 

d’entrepans a escollir perquè cada colla pugui fer la seva comanda 

prèviament i també especificar si és necessari preparar quelcom 

d’especial (celíacs, etc.) 

Si una colla no realitza la seva comanda, l’organització els hi lliurarà un 

assortit d’entrepans. 

Com a previsió, l’organització també ofereix la possibilitat que les colles 

puguin fer comanda d’entrepans per als acompanyats. Aquests seran 

lliurats a un responsable designat per la colla i s’abonaran al preu de 

3,00€ per entrepà en el  mateix moment del lliurament. 

El sopar és lliurarà als responsables de la colla a les 9 del vespre en 

l’espai del bar. 

L’organització ho comunicarà via correu electrònic i amb suficient 

antelació.  

Ballada de sardanes: 

Per cloure l’esdeveniment es farà una ballada de sardanes amb so digital 

obert a tot el públic,  colles participants,  les persones acompanyants i a 

sardanistes que ens visitin.  
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Normativa per les colles. 

 En aquest apartat fem un resum de tot el que s’ha recollit en el present 

dossier i que afecta de forma més directa a les colles participants. 

Des de l’organització, demanem l’estricte compliment d’aquestes normes 

per al bon funcionament del concurs. 

Com és ben sabut per les colles participants, la decisió d’escollir 

Mollerussa com a ciutat per la “Final del Concurs de Punts Lliures de 

Catalunya 2012”, ha estat un motiu de satisfacció per l’Agrupació 

Sardanista de Mollerussa que ha suposat la formació d’un comitè 

organitzador específic per l’esdeveniment que ha treballat amb tota la 

il·lusió i esforç per tal de què el concurs esdevingui un èxit per a tothom. 

A fi i efecte que l’esdeveniment sigui tot un èxit, es demana la 

col·laboració i bona predisposició tant dels integrants de les colles com 

dels acompanyats en el respecte, en tot moment, de les decisions preses 

per l’organització. 

La finalitat d’aquesta organització no és cap altra que donar el prestigi i 

rellevància que es mereix el concurs i facilitar la tasca a les colles 

participants perquè puguin aconseguir els millors resultats desprès de 

molts dies d’esforç. 

Normativa:  

 L’arribada de les colles serà a partir de les 5 de la tarda. 

 L’accés a vestuaris i a la pista del concurs queda restringida als 

dansaires de les colles. 

 De les 7 a 2/4 de 9 del vespre les colles podran assajar la 

presentació al pavelló del concurs sense música i a l’hora assignada 

per l’organització. Totes, les que ho sol·licitin, disposaran de 8 

minuts. 

 De 2/4 de 9 a les 9 del vespre tindrà lloc l’assaig de la sardana de 

germanor amb TOTES LES COLLES. 

 A 2/4 de 10 del vespre s’obriran les portes del pavelló principal per 

donar accés als acompanyants i públic en general. 

 A les 10 de la nit es donarà inici a la “Final del Concurs de Punts 

Lliures de Catalunya 2012” 

 Les presentacions de les colles es farà, segons recull aquest 

dossier, amb el ordre que decideixi l’organització. 
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 El vestuari per  a la presentació de cada colla serà de lliure elecció 

així com la música i la coreografia. 

 Les colles que no facin una presentació coreogràfica han de 

realitzar un galop estàndard a escollir per la colla.   

 Cada dues colles tindran assignat un representant de l’organització 

que els guiarà al llarg del concurs. En cas de dubtes, el cap de colla 

s’ha de dirigir a aquest representant. 

 L’organització facilitarà entrepans i aigua als membres de les colles 

participants en un número màxim de 15. 

 L’organització subministrarà aigua a les colles en el seu espai 

reservat de la pista del pavelló. 

 Hi haurà un servei de bar de les 5 de la tarda fins al final de la 

jornada a disposició de les colles, acompanyants i públic en 

general. 

 Qualsevol canvi que es pugui ocasionar en el programa serà 

comunicat al cap de la colla pel seu enllaç. 

 Totes les colles rebran un premi de l’organització i els hi serà lliurat 

en el transcurs de l’entrega de premis. 

 És lliurarà un premi únic a la millor presentació. 

 L’organització facilitarà un correu electrònic a les colles participants 

per a la comunicació directa entre l’organització i les colles. 

 La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, farà arribar a totes les 

colles inscrites en el concurs la normativa específica dels punts 

lliures. 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment les colles es poden adreçar al correu 

de comunicació de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa: 

comunicacioagrupacio@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

mailto:comunicacioagrupacio@gmail.com
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Agrupació Sardanista de Mollerussa 

Av. Del Canal s/n, 2a Planta 

25230 Mollerussa 

 

Presidenta: Mercè París 

Secretari:   Joan Pons 

Telèfons     973 710 002 / 616 165 655 

Correu agrupació  sardamollerussa@gmail.com 

Comunicació:  Joaquim Fabrés comunicacioagrupacio@gmail.com 
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