Notícies Diverses
PUNT DE TROBADA DE BALL FOLK I BALLS TRADICIONALS
Sessions gratuïtes al Centre Cívic Sant Narcís de Girona (plaça Assumpció, 23),
dilluns de 20 a 22 hores, i també a Barcelona a la Casa de Menorca (Diputació,
215), dimarts de 18.30 a 20.30 hores també en sessions gratuïtes.
Apreneu danses catalanes i occitanes. www.facebook.com/groups/puntballfolk

MERCAT DE LA CULTURA
Regaleu teatre, cinema, música, llibres rutes, art i molt més. Llibertat d’escollir:
www.mercatdelacultura.cat.

LA FESTA POPULAR. LA CATALANITAT CÍVICA
Exposició de Bienve Moya
Del 14 d’agost al 24 de setembre 2015
Lloc: Pati Jaume I. Tarragona.

EXPOSICIÓ APEL·LES MESTRES
L’Exposició que l’Esbart Català de Dansaires va fer amb motiu del 75è
aniversari de la mort de l’artista barceloní Apel·les Mestres l’any 2012, serà
oberta en aquesta ocasió del 7 de maig fins el 31 d’octubre a l’Arxiu Històric
de Barcelona. Per a més dades: Esbart Català de Dansaires
www.info@esbartcatala.org i també a: w110.bcn.cat/portal/site/arxiuhistoric

CRÒNICA DE L’ANDREU 2.0
Pluriempleats i Esbarts
Hi ha molta gent que té moltes feines diverses i les
exerceix al mateix temps.
Hi ha molts directors que porten la direcció de diversos
ESBARTS al mateix temps i, a part, tenen càrrecs amb
entitats del barri o dins del seu lleure.
Hi ha dansaires que ballen en diversos esbarts a la vegada i al mateix temps tenen una altra activitat lúdica
o artística.
També passa amb els professionals de l’espectacle que
interpreten papers en obres teatrals en diversos teatres
i horaris i dies diferents, i no hem sentit parlar de cap
mal fer.
També hi ha directors i presidents-dansaires d’esbart,
tot en un mateix lloc, però què suposa tenir diversos
registres d’actuació?
A l’Agrupament en tenim un cas ben concret: en Juli
Sanclimens i Genescà, que fa ser fundador de l’Agrupament d’Esbarts fa 30 anys i primer president. Ho
compartia amb l’Alcaldia de la seva ciutat, Manresa, i
al mateix temps era diputat del Parlament amb Convergència. En paral·lel portava també la presidència de l’Associació de Municipis de Catalunya. No ens consta si encara tenia algun càrrec de junta al seu Esbart Manresà
de Dansaires. Tot ho va exercici sense cap problema en
els llocs on va ser present.
El que subscriu també ha tingut a la vegada cinc
càrrecs en la mateixa època i amb les quals ha pogut
contribuir a la divulgació de la nostra cultura popular.
Tampoc em consta que l’acumulació d’activitats (no
aconsellable) tingués efectes negatius en les entitats on
he fet la meva gestió.
De tot l’esmentat en podem treure la conclusió que, si
s’han fet bé totes aquestes gestions ha estat per la capacitat de treball de les persones que ho han portat a
terme i, per damunt de tot, crec que l’enorme estimació
que hi han tingut han fet multiplicar la seva eficàcia. El
que es fa a gust i per estimació o potser per una vocació
més aviat patriòtica, se salda amb molt bona feina.

FIRA MEDITERRÀNIA
Enguany la Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà dels dies 15 al 18
d’octubre i ja hi ha notícies que totes les activitats que hi ha organitzades
són de molt bon nivell.
www. firamediterrania.cat
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També dins d’aquesta diversitat de dualitats, podem informar des del Punt informatiu en l’aspecte cultural i
aprofitar-ho també per a fer memòria de dos actes
importants la nostra ciutat.

Imatge extreta del Blog d’Anna de Mas. https://picmento.wordpress.com

No és sortir de cap via dir que per a l’11 de Setembre
hem d’anar a la Via Lliure de la Avinguda Meridiana
i dir al món que hi som. També recomanar que ens
toca votar el 26 de setembre, per aprofitar l’ocasió més
compromesa de la nostra història. Són plebiscitàries
encobertes o també com hem comentat dues coses al
mateix temps?
Els bastons a les rodes es veuen a venir...
El meu 2.O m’impulsa a barrejar notícies culturals i de
rabiosa actualitat.
Es poden fer moltes coses alhhora si hi ha l’estímul i
les ganes de fer-les.
Andreu Garcia i Cartanyà
AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES DE CATALUNYA

15

