
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Benvinguts! 

En aquest petit dossier trobareu tota la informació necessària referent a la 

FESTA ANUAL DE LES COLLES 2015. 

Quan? 27 i 28 de febrer 

On? Calella (Barcelona) 

 

Us proposem un cap de setmana ple d’activitats! 

Seguidament trobareu: 

- Una claqueta horària on hi podreu veure les activitats que hi ha 

previstes per a cada categoria. Tot i així, cal destacar que no és 

obligatori seguir aquestes activitats, només és una recomanació 

d’acord amb la categoria de les colles. 

- Un full d’inscripció per a que apunteu totes les colles i els 

acompanyats del vostre grup, que ens heu de fer arribar a la 

secretaria de la UCS abans del dia 17 de febrer, juntament amb el 

justificant de l’ingrés de l’import total al compte de la UCS: ES36 2100 

1317 8502 0004 5958. Heu d’apuntar el nombre de persones que 

voldran participar a cada activitat, seguint la columna de la vostra 

categoria. Veureu que en alguns casos podeu escollir (per exemple: 

a les colles juvenils s’ha proposat una activitat conjunta amb les colles 

grans, tot i així aquelles colles o dansaires que ho prefereixin, poden 

fer l’activitat de les colles infantils). 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Grup

Població

Contacte (e-mail)

Colla 1

Nom

Nom responsable

Telèfon responsable

Colla 2

Nom

Nom responsable

Telèfon responsable

Colla 3

Nom

Nom responsable

Telèfon responsable

Colla 4

Nom

Nom responsable

Telèfon responsable

Colla 5

Nom

Nom responsable

Telèfon responsable

Alevins Infantils Juvenils Grans Veterans

Formació de jurats

Foment de colles petites

Sopar

Dormir (pavelló o hotels)

Gimcana

Curs de repartiment

Dinar

A la taula heu d'indicar el nombre de persones que assistiran a cada acte a la casella corresponent de cada categoria.

Excepte les jornades de formació, la resta d'activitats resta oberta a tothom.

Full d'inscripcions

Grup

Població

Contacte (e-mail)

Individual Doble Triple Quàdruple Quíntuple Sèxtuple Total persones

Pack ApartaHotel 0

Pack Hotel + 0

0

Heu d'indicar el nombre d'habitacions que necessiteu, NO el nombre de persones que hi dormiran

Inscripció a hotel



 

Indicacions: 

- Les acreditacions tindran lloc a la Fàbrica Llobet. 

- Una vegada finalitzi el període d’acreditacions, es tancarà el pavelló 

on es dormirà fins després de sopar. En cas que algú per necessitat 

necessités accedir-hi, caldrà contactar amb algú de l’organitzador. 

- Recomanem portar roba d’abric per l’hora de dormir. 

- Les activitats programades (a excepció de les jornades de dissabte) 

són obertes a totes les categories. 

- Una vegada finalitzi l’entrega de trofeus dels juvenils i grans, només 

podran quedar a la festa els majors de 16 anys. 

- A l’hora d’esmorzar, el pavelló haurà de quedar buit. Teniu la opció 

de deixar les vostres coses a la Fàbrica Llobet. 

- Aquells que no assisteixin al sopar però vulguin accedir a l’entrega de 

trofeus, les portes de l’emplaçament s’obriran al públic a les 22:45. 

- Al llarg de totes les activitats de dissabte, a la Fàbrica Llobet hi haurà 

servei de bar. 

- El sopar inclourà: 

o Pica pica (xips, olives...) 

o Pa amb tomàquet 

o Assortiment d’embotits 

o Postres 

o Cafè 

o Begudes (Aigua, vi, refrescs) 

- El lloc per dormir (les colles que ho desitgin) serà el Pavelló de la 

Muntanyeta. 

- Aquelles colles que no pogueu assistir, demanaríem que ens ho 

notifiquéssiu mitjançant correu electrònic. 

 

Informació de preus: 

 

Cal advertir que el dinar de diumenge no està inclòs en cap dels següents 

packs. 

 

PACK BÀSIC: 

10€/persona 

Inclou totes les activitats 

Àpats: Berenar, sopar i esmorzar 

Dormir al Pavelló 

 

 



 

 

 

PACK APARTAHOTEL (2*) 

30.50€/persona (inclosa la taxa turística de 0.50€) 

Inclou totes les activitats 

Àpats: Berenar, sopar i esmorzar 

Dormir apartahotel o hotel 2* 

 

PACK HOTEL PLUS (4*) 

53€/persona (inclosa taxa turística de 1.00€) 

Inclou totes les activitats 

Àpats: Berenar, sopar i esmorzar 

Dormir Hotel 4* 

(Suplement de 20€/persona en cas d’habitació individual) 

 

Dinar diumenge: 

Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar diumenge, aquest serà 

en un restaurant i el preu serà de 20€. 

 

Adreces: 

 

Fàbrica Llobet-Guiri: 

 Carrer Llobet i Guiri s/n (Davant Pl. Conrad Pla) 

 

Sala Cooperativa: 

 Casal de l’Amistat; Carrer de l’església num. 207 

 

Sala Can Salom: 

 Sala Mozart de Can Salom; Carrer de l’església num. 91, 1er. 

 

Pavelló de la Muntanyeta 

 Carrer Llobet i Guiri s/n. Al costat de les pistes d’atletisme. 

  



Jornades: 

 

A continuació trobareu un petit resum del que seran les jornades que 

tindran lloc en la propera festa anual de les colles: 

 

Jurats: Consisteix en una breu explicació dels deures/obligacions dels 

jurats amb l’exposició detallada dels criteris a seguir. A més, es 

presentarà un curs tan de formació de nous jurats com de reciclatge per 

a aquells que ja han exercit aquesta feina. 

 

Foment de colles alevins, infantils i juvenils: Anirà a càrrec dels 3 

grups sardanistes amb colles a totes les categories. Ens explicaran les 

seves experiències amb les colles en qüestió i les estratègies que els han 

servit per tal de formar i mantenir aquest grup de colles que tan ens 

preocupa. 

 

Curs de repartiment: està obert a totes les colles. En aquest curset 

s’ensenyarà a repartir en estil empordanès. Consistirà en una part 

teòrica d’1 hora i aprofitant la ballada de després d’una part més 

pràctica. 


