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Divendres, 14 de febrer del 2014

MARC ROVIRA

Dels 174 aplecs sardanistes
que s’han organitzat arreu del
territori català per aquest
2014, 22 són a les terres de
Lleida. La temporada l’obrirà
Juneda, el 29 de març vinent,
mentre que la major part de
trobades es concetraran als
mesos d’estiu. Vilanova de
Bellpuig, com ja és tradició,
serà la darrera població a aco-
llir un aplec, el 5 d’octubre.
Amb aquesta planificació, a la
qual s’han de sumar algunes
activitats sardanistes comple-
mentàries com laTrobada In-

tercomarcal escolar del Sal-
tem i Ballem, a Sort; la Diada
dels amics de la Sardana de
l’Alt Urgell, a Organyà; o el
Sardanadal de les Borges Blan-
ques, els sardanistes de Ponent
tenen una bona agenda per
practicar i ballar.Amés a més,
el 40è Campionat de Colles
Sardanistes de laTerra Ferma
també escalfa motors per en-
gegar el 2 de març vinent aAl-
macelles, i tancar 14 concur-
sos després, el 9 de novembre
a Balaguer.

Tots els aplecs, concursos i
informació d’interès sardanis-

ta s’han tornat a reunir a la
Guia d’Aplecs que es va pre-
sentar dissabte aArenys de
Munt,municipi que va acollir
el darrer acte com a Capital
de la Sardana, abans de pas-
sar el relleu a Barcelona. La
Guia, responsabilitat de la Fe-
deració Sardanista de Cata-
lunya, vol ser una eina útil per
als aficionats a aquesta dansa
i, enguany, s’ha dissenyat emu-
lant un telèfon intel·ligent per
posar de relleu la possibilitat
de consultar les dates de cada
aplec a través de dispositius
mòbils.
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Bon paper dels lleidatans al 15è
concurs de sardanes revesses
L’agrupació cerverina satisfeta per la convocatòria

22 aplecs en l’agenda sardanista del
2014 a les comarques de Lleida
El 40è Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma consta de 14 concursos

RAMONMARTÍ

Els revessaires concentrats per treure l’entrellat de la sardana.

RafaelGrimal,
últimsemifinalista
deLaSardana
del’Any
El concurs s’atura fins al
22 de febrer

El compositor català nascut a
Cuba, Rafael Grimal, és l’últim
semifinalista, el 16è, de La Sar-
dana de l’Any.Grimal ha acon-
seguit guanyar la darrera eli-
minatòria amb la sardana Ara
i sempre, un tema estrenat per
la coblaAmoga el juny passat.
Amb ell, el quadre dels 16 se-
mifinalistes que s’enfrontaran
a les properes eliminatòries ja
està complert. Les vuit semifi-
nals començaran el 22 de fe-
brer vinent i duraran fins al cap
de setmana del 14 d’abril.

CALENDARIAPLECS2014

Agramunt 28/06

Alguaire 6/09

Almacelles 7/06

Arbeca 26/07

Bell-lloc d’Urgell 9/08

Bellpuig 14/09

Andorra la Vella 28/06

Rosselló 5 /07

Bellvís 19/07

Cappont - Lleida 1/06

Juneda (Aplec jove) 29/03

Juneda 6/07

Borges Blanques 2/08

Lleida 20/09

Mollerussa 31/05

Oliana 1/05

Organyà 9/08

Preixana 21/04l

Rosselló de S. 5/07

Tàrrega 11/05

Torregrossa 12/07

Vva. de Bellpuig 5/10

POBLACIÓ DATA

MR

Els lleidatans han començat
amb força aquest nou campio-
nat individual de sardanes re-
vesses celebrat aquest 9 de fe-
brer passat a l’auditori de Cer-
vera per 15è any.Així doncs,
Jordi Garriga, de Cervera, Júlia
Queralt, de Lleida, i Agustí
Castellà, també de Cervera,
van pujar als tres primers llocs
del podi en categoria juvenil,
tot i que també cal destacar la
6a posició del cerverí Osama
Essarab. En categoria gran,
Marta Bou, de Terrassa, San-
dra Graupera, de Mataró, a les

dos primeres posicions i, al ter-
cer esglaó del podi, empat en-
tre Jaume Roca, de Badalona,
i Sara Queralt, de Lleida. En
aquesta mateixa categoria, els
lleidatans Lluís Serrano, Laia
Bonjoch i el targarí XavierVall
van quedar 6è, 10è i 13è, res-
pectivament. La categoria de
veterans també va tenir un fort
accent lleidatà amb el triple
empat a la 2a posició entre
CarlesVall, de Tàrrega, Joan
Castellà, de Cervera iVíctor
Salles, de Barcelona, la vic-
tòria de la qual es va empor-
tar M.Antonia Fernàndez, de

Barcelona, i la 3a posició Fe-
rran Porta, de Martorell; Àn-
gelAlsina, de Bellpuig, hi va
aconseguir la 8a posició. I en
la categoria del més menuts
Lluís Caralt, de SantVicenç del
Horts, al lloc més alt del po-
di seguit de Júlia Prat, de Cer-
vera, i de Gerard Montsech,
deTerrassa, que el va tancar.

El responsable de l’agrupa-
ció encarregat de muntar el
concurs, Joan Castella, ha dit
que “estem molt contens de
com ha anat tot”, assegura que
“es necessiten moltes mans i
molts ulls durant el concurs”,

fent referencia que la gent de
l’agrupació cerverina no ha fa-
llat, ja que es necessita molta
gent per organitzar un concurs
d’aquestes característiques,
per la qual cosa ha volgut
agrair públicament l’esforç de
tota la colla i el suport de

l’ajuntament de Cervera. Cas-
tella també ha assegurat que
de moment no veu indicis que
el concurs cerverí, primer del
campionat de Catalunya, vagi
en decadència i, per això, ha
assegurat que “hi ha concurs
per anys”.

TOTSELSSEMIFINALISTES

OlivierMarquès Festad’estiu

Carles Santiago L’AplecdeSantVicenç
delsHorts

JosepFarràs SelvatanaCentenària

JoanLàzaroUnàngel d’Àngel

Jordi Paulí La cadenahumana

JeroniVelascoMatadepera1013

JosepAntoni López Esteladesal vent

JeroniVelasco El secàdeSantPere,
sardanistesde Lleida

JaumeCristau Tossa, refugi de colors

Martí de Joan EnMiquelÀngel de
Linyola

JoanPascualXamosaAnnaMaria

JosepColl i Ferrando L’amic Jaume

Ramon IglésiasAlsnostresavis del
JaumeTerrades

JoaquimHostenchDoll d’amor

Joan JordiBeumala Santcugatenca

RafaelGrimalAra i sempre

FACEBOOK/CAPITAL DE LA SARDANA

Unmoment de la presentacio de la nova ‘Guia d’Aplecs’ 2014.
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