
60è ANIVERSARI
Federació Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya

26 d’octubre de 2018 
a dos quarts de vuit de la tarda

ORFEÓ MARTINENC 
(Av. Meridiana, 97, Barcelona)

Concert de celebració

COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA

VENDA D’ENTRADES
ANTICIPADES (7€)
UCS: Carrer de Sant Quintí, 14, Barcelona - 934 509 075 
CASA DE LA SARDANA: C. Pou de la Figuera, 15, Barcelona - 933 197 637

El dia del concert, a l’Orfeó Martinenc,10€

COL·LABOREN

  
 

ADHESIONS



60è ANIVERSARI
Federació Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya

Concert de celebració

COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA

PROGRAMA

PRIMERA PART

Davant la Catedral        Agustí Borgunyó i Garriga
Alegres fadrins    Pau Marons
Unió de colles, un mar de sardanes   Josep Clavé i Bullich
Poema

Imparables (estrena)   Alfred Abad i Gascón

SEGONA PART

Nit de pluja fina a Badalona  Marc Timón i Barceló
La mimada     Juli Garreta i Arboix
Trompeta: Sergi Marquillas

Tríptic Laietà:     Josep M. Ruera i Pinart
 Barcelona el port
 Barcelona la ciutat
 Barcelona la muntanya
Girona 1808        Ricard Viladesau i Caner
En el centenari del seu naixement

Director: Marcel Sabaté i Reixach 

Presentador: Francesc Sánchez i Carcassés

Permeteu-me que iniciï les meves paraules 
amb una cita d’en Jesús Ventura i Barnet, 
en el seu llibre “La Sardana a Barcelona”,  
on ens diu que: Encara que la primera junta 
gestora constituent va ser creada el 1956, 
no fou fins el 10 de juny de 1958 que foren 
aprovats els estatuts i fundació de la Unió 
de Colles Sardanistes, que inicialment 
defuig intencionadament la denominació de 
federació per evitar complicacions legals i 
prohibicions.

Paraules que ens il·lustren dels temps, 
voluntats, limitacions i problemàtiques que 
varen sofrir els nostres abnegats antecessors.

Ja fa 60 anys !!! Qui ho havia de dir... A la Unió de Colles Sardanistes 

de Catalunya estem d’aniversari!!!

Som un federació que aglutina les colles de competició d’arreu de 
Catalunya,  i aquelles altres que, malgrat residir fora dels límits del 
Principat, també ho han sol·licitat.

Això, aviat es diu... però... quan ho penses fredament... veus que som 
un col·lectiu on hi caben persones de totes les edats, gèneres, ètnies, 
procedències i tendències religioses, culturals, polítiques i socials, que 
estem organitzats tant individualment com col·lectivament i tenim una 
gran capacitat d’actuació a nivell cultural, cívic i social.

Treballem per la sardana i per la societat civil.

Avui vull recordar que som on som gràcies al fet que hi ha gent que 
creu en els nostres objectius i treballs. Gent com els organitzadors de 
concursos, patrocinadors i col·laboradors de tota mena.

Des d’aquí vull agrair als dansaires, capdansers, directius d’entitats, 
jurats i membres de junta, persones que integren la gran família 
anomenada UCS, que durant aquests anys han fet possible que siguem 
on som. Moltes gràcies a tots!!!

Gaudiu d’aquest concert que hem preparat.
Nuri Escudé i Guil

Presidenta
Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya


