
MEMÒRIA 2009 
 
Entitat  - Comunicació 
 
Han estat publicades 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 dansaires de colla) 

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

 
Ha estat millorada la pàgina web de l’entitat i s’ha procedit a la contractació de personal 
competent per a la seva continuada actualització. 
 
Cloenda del cinquantenari de la Unió de Colles, a la Vila d’Agramunt amb la realització del 
concert final del Certàment Musical i proclamació de la Sardana del Cinquantenari. 
 
Editat un CD amb les sardanes del Certamen Musical convocat per la Unió de Colles pel 
seu cinqauntenari. 
 
Converses amb responsables del programa NYDIA de Televisió de Catalunya, per la 
promoció de la Sardana i les Colles. 
 
Secretaria 
 
Manteniment i renovació de les bases de dades i digitalització d’arxius fotogràfics. 
 
Ha estat renovat l’equipament informàtic i s’ha procedit a l’adquisició i instal·lació de nous 
programes operatius. 
 
S’ha procedit a la gestió de diverses subvencions. 
 
Obra de Divulgació Musical 
 
Han estat realitzades 54 ballades de sardanes al Pla de la Catedral de Barcelona, de les 
que la Unió de Colles deixa de fer-e càrrec el 14 de febrer de 2010, en compliment del 
compromís adquirit amb l’Assemblea de Colles, de fer-ho tant bon punt el seu baan’ 
econòmic fora negatiu 
 
S’ha col·la borat  en la organització i suport de l’Aplec Nadalenc 
 
S’ha col·laborat amb Amics dels Concerts de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona,  en 
el Concert de Nadal. 
 



 
Campionat de Catalunya 
 
Ha estat portat a terme el campionat de Catalunya en les seves diferents especialitats, 
que ha constat de 54 concursos, amb una participació de 124 colles. 
 
El campionat individual de sardanes revesses ha estat portat a terme amb 10 concursos i  
80 participants 
 
S’ha procedit a la renovació i actualització de les Bases del campionat de Catalunya. 
 
Ha estat confeccionat un nou protocol per l’avaluació de concursos 
 
S’ha donat continuïtat a l’avaluació dels concursos, amb l’aplicació del protocol creat a 
l’efecte. 
 
Ha estat aplicat el protocol d’avaluació de concursos en l’assignació de concursos bàsics 
 
Ha estat publicada la segona edició de l’Agenda de Concursos. 
 
S’ha realitzat la final del Campionat de Catalunya de Punts Lliures a Platja d’Aro. 
 
S’han portat a terme reunions amb colles i organitzadors de concursosper tractar la 
problemàtica actual i planificar la temporada 2009. 
 
Reunió dels P^residents de les Territorials i l’Area de Campionat, per estudiar la 
problemàtica i estructura del Campionat de Catalunya. 
 
 Constituïda una comissió per la possible millora de la estructura dels concursos. 
 
Han estat modificats els trams d’edat de les colles d’alevins infantils i juvenils. 
 
 
Actes i esdeveniments als que s’ha assistit o col·laborat 
 
Sessió del Grup de Cultura del Parlament de Catalunya, amb moriu de les preguntes 
efectuades per la senyora Glòria Renom, en favor de la declaració de la Sardana Dansa 
Nacional de Catalunya per Decret Llei. 
 
Reunió al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Participació i col·laboració amb l’Enquesta del Tercer Sector, promoguda per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Participació amb una exhibició – taller, a la Festa dels Súpers. 
 
Assitència a la presentació de l’exposició “10 voltes de Rotllana” al Centre Cívic 
Torrellobeta, organitzada per les Colles de Barcelona. 
 
Acte del premi Ceret – Banyoles 
 



Assemblea de Colles de Girona 
 
Lliurement de premis de l’SGAE a Mollet. 
 
Premis Sardana 2009, atorgats per la Federació Sardanista de Catalunya en nom de 
l’Obra del Ballet Popular, a la Basílica de Santa Maria a Mataró 
 
Acte de Presentació de l’emissió de Balls i danses populars, i del segell dedicat a la 
sardana al Saló de Filatèlia de Barcelona 2009, “Mirar els segells”, al Pla de la Seu de 
Barcelona. 
 
Acte de cloenda de l’Any Amades 
 
Acte institucional commemoratiu dels 650 anys de la Cort de Cervera, que va instituir la 
Diputació General, origen de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Generalitat. 
 
Col·laboració amb “La Sexta” per la filmació d’un dels capítols del programa “El aprendiz”, 
amb la presència de la Sardana i dansaires de colla. 
 
Col·laboració de monitors de la Unió de Colles, a l’Escola de Sardanes de “El Corte 
Inglés” 
 
 
 
 
 
 


