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CERCAVILA, SARDANES I 

FEIXINA DE FI DE FESTA 

A LA VALL DE SANT DANIEL



REINVENTEM 

LES 

TRADICIONS

Estem segurs que sortiran balladors de 

sota les pedres i que els dos espais ens

quedaran petits. 

Ens ve de gust tornar a escampar la 

llavor sardanista a la Vall i, més 

endavant, veure quin resultat haurà 

tingut tot plegat. 

Enguany, ens hem proposat que el so de la 

cobla torni a formar part del paisatge 

sonor de la nostra Festa Major. I ho 

farem en dos espais ben simbòlics i 

emblemàtics, com són el Monestir 

mil·lenari, i la idíl·lica plaça de les 

Sardanes.

Els santdanielencs podem estar contents,
perquè la cercavila de Festa Major s’ha 

convertit en un dels actes més 

esperats i participats per la mainada 

de la Vall de Sant Daniel; i ho és perquè 
ells mateixos en són els principals

protagonistes.  

Un any més, ens mostraran tot allò que
hauran après i assajat entre setmana
(ball de bastons, ball de cintes, nunuts, 
xanques, capgrossos, etc.). I la cercavila 
la farem a la tarda per no passar tanta 
calor. 

Periòdicament hi ha balls que es posen 
de moda i que tothom aprèn fàcilment. És
evident que de la mateixa manera que 
aprenem a ballar country i balls en línia, 
zumba, swing i tants altres balls d’arreu 
del món, tots som capaços d’aprendre 

a puntejar una sardana.  



No us faci mandra. Penseu que serà una 

tarda de diumenge ben diferent, en un

entorn privilegiat, i que recordarem per

sempre més.   

Esperem la participació unànime de tots 

els veïns de la Vall, i de tots els qui, sense 

ser-ne, també us estimeu la Vall de Sant 

Daniel i la cultura popular. Veniu-hi amb 

els vostres familiars i amics. Tothom hi 

serà benvingut! Entre tots farem cultura, 

farem salut, farem gresca, farem poble i 

farem país. Perquè l'acte festiu més 

important d'un poble és la seva Festa 

Major.  

Som un poble (tre)ballador! 

Visca!                              

Foto de la portada: 
Ballada de sardanes davant del Monestir el 31 d’agost de 1947 
Ajuntament de Girona. CRDI (Martí Massafont i Costals)

Potser en la majoria de casos l’inconvenient 

és més en el cap que en els peus, i el que 

cal és superar la vergonyeta i ballar 

desacomplexadament, deixant de banda

tòpics i prejudicis.  Vagi per endavant 

l’enhorabona a tots els novells que us 

animareu a ballar sardanes per primer 

cop.  

De la mateixa manera que ensenyem (o 

hauríem d’ensenyar) als nostres fills i néts a 

conèixer, estimar i fer respectar el patrimoni 

natural, també és bo que ho fem amb el 

patrimoni cultural, social i històric que ens és 

propi, si volem mantenir la identitat de poble. 

I és per això que entenem les sardanes 

com un dels actes essencials de la Festa 

Major. 

Si algú no es veu amb cor de ballar, que 

vingui igualment. Quan parlem de sardanes 

tant podem gaudir de la ballada com de 

l’audició, perquè el so de la cobla és un 

plaer per a les orelles, però ballar sardanes

és més divertit que no només mirar-les. 

La rotllana és oberta a tothom i l’ideal és 

que tothom balli (i és per això que farem 

tallers entre setmana), per compartir la 

festa entre tots: petits, joves i grans. 

Perquè com més serem, més bé ens ho 

passarem.  

Tot és camí,  

tot és drecera, 

si ens dem la mà!



Aquest retorn de les sardanes a la Festa Major 

volem que serveixi per recordar dos fills de la 

Vall que van ser uns grans divulgadors de la 

sardana: En Guillem Palahí i Casellas l’Avi 

Guillem (1921- 2000) i en Generós Mestres i 

Teixidó (1940 – 2010). 

L’Avi Guillem va anar a viure a Bescanó i feu 

una gran tasca de foment de la sardana entre la 

mainada (amb altres referents com la Francina 

Boris va crear l’Agrupació de trobades 

sardanistes infantils). 

En Generòs Mestres, entre d’altres coses, va 

ser fundador de l’Agrupació Sardanista 

Terranostra. 

Podem trobar, també, molts bons músics de 

cobla que són fills de la Vall; com els 

germans Galindo, en Toni Delgado o en Miquel 

Clapés. També tenim moltes famílies 

vinculades amb el món de la sardana com, 

per exemple, la d’en Lluís Dabau que és fill del 

compositor i mestre de música Salvador Dabau 

i Caussà (1909-2002). 

I cal fer constar l’agraïment a tots els 

compositors que han dedicat sardanes a la 

Vall, amb les quals s’ha dut el nom de Sant 

Daniel a moltes ballades i aplecs d’arreu de 

país. 

Aquí en teniu una primera relació que 

de ben segur que es pot anar ampliant: 

- La Vall de Sant Daniel, de Josep 

Vicenç L’Avi Xaxu (1870-1956) 

- La font d’en Pericot, d’Antoni Juncà i 

Soler (1875-1952) 

- Primavera a la Vall de Sant Daniel, 

de Bonaventura Carreras i Duran (1886- 

1971) 

- A la Vall de Sant Daniel, de Josep 

Baró i Güell (1891-1980) 

- La Vall de Sant Daniel, d’Isidre Molas 

i Font (1899-1969) 

- La Vall de Sant Daniel, de Jaume 

Casadevall i Costa (1919) 

- Matí a la Vall de Sant Daniel, de 

Conxita Giralt i Marsé (1933-2015) 

- La riera de Sant Daniel, de Josep 

Antoni López i Álvarez (1947) 

- La Vall de Sant Daniel, d’Albert 

Carbonell i Saurí (1972) 

UNA VALL SARDANISTA

Sabem que queda molta cosa al tinter. 

Amb les aportacions de tots, aquest escrit

el podríem ampliar amb més referències. 

Tant de bo que en propers programes 

puguem compartir i detallar més 

informació.



Per a un esdeveniment tan especial disposarem d'una cobla creada expressament per a 

l’ocasió. Comptarem amb molt bons músics, encapçalats pel tenora Jordi Molina, que 

s’han posat a la nostra disposició per anar d’una banda a l’altra amb la cercavila, i per

interpretar un repertori fet a mida per a la nostra celebració. 

Si tot va bé, els músics de la cobla tocaran enfilats al cadafal esglaonat de pedra que 

encara es conserva i que presideix la plaça de la Sardana. Esperem que no haguem de

dir allò de músics i verra... tot per terra! 

Al final de l’audició, alguns músics de la cobla tindran l’amabilitat de mostrar els 

instruments de la cobla  (flabiol i tamborí, dos tibles, dues tenores, dues trompetes, 

un trombó de pistons, dos fiscorns i un contrabaix) a les persones interessades. 

C O B L A  " L A  P R I N C I P A L  D E  L A  V A L L "

PROGRAMA DE SARDANES 

Al monestir: 

- La sardana de les monges (Enric Morera i Viura)

A la font d'en Pericot: 

- La font d’en Pericot (Antoni Juncà i Soler) 

A la plaça de les Sardanes: 

- La Vall de Sant Daniel (Josep Vicenç, l'Avi Xaxu) 

- L’avi Botet (Enric Ortí i Martin) 

- Glòria (Jordi Paulí i Safont) 

- La Santa Espina (Enric Morera i Viura) 

 

 

LA SARDANA UNIVERSAL 

Al llarg de la jornada podrem veure alguna de les obres de l'exposició que, sota el títol 

"La sardana universal", ens ofereix l'artista lloretenca Neus Dalmau. La seva obra está 

inspirada en el poema que Lluís Maria Xirinacs va dedicar a la sardana. 

L'exposició completa es pot visitar entre el 15 d'agost i l'11 de setembre al local de 

l'Ateneu d'Acció Cultural (ADAC) de Girona. (Consulteu horaris al 972213838)



LA SARDANA DE LES MONGES 

Al monestir de Sant Daniel sempre hi ha hagut monges molt sardanistes, i serà molt 

simbòlic que enguany, emmarcat en la commemoració del mil·lenari del Monestir, 

celebrem un acte de germanor amb una sardana tan escaient com aquesta.  

"La sardana de les monges" cal saber que fou estrenada per l’Orfeó Gracienc el 2 de 

març de 1919 (aviat farà cent anys) al teatre El Dorado de Barcelona. Va ser prohibida 

durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), i això la va fer encara més popular 

durant la instauració de la República el 1931 i durant la guerra. 

La música d'aquesta sardana és d'Enric Morera i Viura (1865-1942) de qui enguany es 

commemora el 75 aniversari de la seva mort, i la lletra d'Àngel Guimerà i Jorge (1845- 

1924). Tots dos són referents de la Renaixença catalana. 

L'obra de Morera és ben coneguda per 

sardanes tan populars com 'Les fulles 

seques', 'L'Empordà', 'Baixant de la font

del gat' o 'La Santa Espina', la lletra de 

la qual també és d'Àngel Guimerà i que 

tindrem l’oportunitat de cantar i ballar a 

Sant Daniel. 

Àngel Guimerà, també és molt conegut 

per haver escrit obres de teatre de 

referència, com 'Mar i cel', 'La filla del 

mar' o 'Terra baixa'. 

- Àngel Guimerà i Enric Morera - 



Al davant de l'ermita de Sant Rafel
les sardanes airoses pugen al cel,

i tothom sent en l'ànima dolçor de mel.

Sardanes com aquestes mai s'han sentit.
Fins les ballen els avis quan ve la nit,
i als genolls de la mare salta el petit.

Per planures i serres escampa el vent
de la cobla les notes alegrament,

i fins l'ona s'hi acosta que al lluny la sent.

En un coll de muntanyes hi ha un monestir.
De puntetes les monges van al jardí
que les roses encenen i el llessamí.

Les sardanes arriben fins als seus cors
amb gatzara i rialles dels balladors,

i entorn d'elles, els arbres, quines remors!

Dues monges, a l'ombra, les mans s'han pres,
ja se n'hi ajunten d'altres i altres després;

les de més lluny s'acosten; tothom ja hi és.

Ballen totes porugues, ben dolçament;
enrogides de galtes, mig somrient,

i sos peus a la terra ni menys se'ls sent.

Rondinant, l'abadessa ja se n'hi va.
Sent-hi a prop llagrimeja; no sap renyar,

que ella també n'és filla de l'Empordà.

La lluna que s'aixeca, les monges veu.
Pel damunt de la tàpia la cara treu,

i els hi diu, bondadosa: - Balleu, balleu!

Música: Enric Morera 
Lletra: Àngel Guimerà

LA   

LLETRA



Cal recordar que la plaça de les Sardanes abans 

era un punt de trobada neuràlgic perquè, allà 

mateix, a part del cadafal dels músics, que és 

l’única estructura que es conserva, també hi havia 

hagut l’antic ajuntament i l’escola. 

Per imaginar-vos com era la plaça, us convidem 

a llegir l' escrit de Prudenci Bertrana, que és ben 

oportú ara que es commemora l’Any Bertrana.  

És evident que la majoria de places i carrers d’aquest país han patit canvis de nom 

(imposats d’acord amb la situació política de cada moment) però, gairebé sempre, 

han acabat prevalent el noms populars. Un exemple el tenim en aquesta plaça 

que en un moment donat va rebre el nom de Plaza de la Constitución, en referència a

la Constitució espanyola del 1869, però que tothom coneix com a plaça de les 

Sardanes. 

PLAÇA DE LES SARDANES



“Devers la cloterada, en un recolze del Galligants, sota uns vells pollancres 

venerables, hi trobeu un petit edifici de rajols i una esplanada annexa. Aquí 

teniu la casa consistorial, l’escola i la plaça. L’ègloga substitueix a desgrat 

del caràcter cívic del paratge, i els edictes del batlle són enganxats devora 

els nius de merles i el xipolleig de les granotes. Allà, però, es celebren els 

aplecs, i una mena de terrassa adossada a l’escola, ran del teulat, serveix de

cadafal als músics. La coloraina festiva dels vestits camperols espurneja en 

les clarianes del brancam i l’espinguet de les tenores es dilueix en la fronda,

s’apaga en els herbeis margeners i mor plàcidament.” 

 

[Prudenci Bertrana, El meu amic Pellini i altres contes (1923)] 
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La font d'en Pericot és una de les fonts més 

populars de la vall, juntament amb d’altres 

com la font d'en Fita, la font dels Lleons, la font 

del Bisbe o la font del Ferro. Es diu que és la 

més antiga de la vall perquè fou coneguda 

amb el nom de font Romana fins el segle 

XVIII. Després, a la vora de la font s’hi va 

construir la casa de la família Pericot, que és la

que ha donat el nom actual de la font.   

L’any 1907 es van publicar les partitures de la 

sardana La font d’en Pericot, del 

compositor figuerenc Antoni Juncà (1875- 

1952), que s’havia traslladat a viure a Girona i 

sovint acudia amb els seus fills a aquesta font 

de la Vall de Sant Daniel. En el seu cas podem 

dir que també fou una font d’inspiració. 

“Segons la llegenda, a la font d’en Pericot, 

en lloc d’aigua hi rajava oli. tothom en 

volia, però ningú no gosava agafar-ne 

perquè la font estava guardada per una serp 

molt gran que devorava  a tothom que s’hi 

atansava. Diuen que un pagès de la Vall ... 

Ens sap greu, però si voleu saber 

com continua i si el pagès té un final 

feliç, caldrà que pareu atenció a la 

interpretació de la llegenda que ens 

farà en Jaume-Albert Cruset.  

LA FONT D'EN PERICOT

Enguany, coincidint amb el 20è aniversari de la Fal·lera Gironina, tindrem un parell de 

capgrossos molt significatius per a la Vall: la Beneta i la Pericota. Si un vol representar

una monja benedictina, l’altre simbolitza una fadrina que va a a la font d’en Pericot a 

omplir un cantiret d'aigua fresca.
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Fer la feixina era molt habitual en molt 

pobles de Girona. A la Vall va ser una 

tradició que s’havia fet fins als anys 60. 

Després, a principis dels anys 80, la 

Comissió de Festes la va tornar a convocar 

i, al llarg d’aquests darrers anys, s’ha 

procurat recuperar en algunes ocasions. 

Segons s’explica, l’origen d’aquesta tradició

el trobem en els feixos que es penjaven als 

carrers, a les portes i als balcons de les 

cases amb la creença que així es purificava

l’aire i s’allunyaven els efectes d’epidèmies 

com la pesta.  

Berenada popular fins que es faci fosc. 

Cal que cada colla o cadascú es dugui el 

que li vingui de gust (pa amb tomata, 

coca, fruita, etc) 

Quan la malura ja havia passat, la gent ho 

celebrava anant en processó a fer una 

cremada conjunta d’aquestes feixines, a la 

vora d’alguna font (és per això que des de 

Girona també venien a fer la feixina a la 

Vall), i ho aprofitaven per fer una mica de 

gresca, amb un bon berenar i, fins i tot, 

amb la companyia d’una cobla i jocs per 

la mainada. Aquesta vegada no la farem a 

l'entorn d'una font, ni cremarem feixines, 

però sí que ballarem sardanes i potser 

cantarem corrandes.  

La intenció és que la gent s’assegui a terra, i

que deixem els bancs de fusta i el pedrís 

per als qui més ho necessitin. Si algú es 

vol entaular ho podrà fer, però convé que no

parem taules a l’esplanada fins després 

de les sardanes, per no envair l'espai dels 

balladors. També és convenient que ens 

esperem a berenar quan hagi acabat la 

ballada de sardanes.  

Feixina a la font del Ferro (1 de setembre de 1986) 

(Ajuntament de Girona CRDI Fons El Punt –M. Lladó) 

FEIXINA DE FI DE FESTA





- Repic de campanes en senyal de Festa Major a càrrec de la 

família d'en Lluís Dabau i la Dolors Vilà 

(Procureu ser puntuals i arribar 5 minuts abans) 

- Danses: La sardana de l’avellana i En Joan Petit 

- Inici de la cercavila amb nunuts entonant Alegria, que és 

Festa Major 

A la placeta d’entrada 

- Dansa: ball de cintes i ball de la bolangera 

- Benvinguda a càrrec de la priora M. Assumpció Piferrer 

- Salutació de la Beneta, el capgròs de la Fal·lera Gironina 

- Recitat de La sardana de les monges a càrrec de Francesc 

Marimon 

Envoltant el claustre 

- Rotllana de germanor per ballar La sardana de les monges, 

interpretada per la cobla La Principal de la Vall 

- Audició de la sardana La Font d’en Pericot (cobla) 

- Interpretació de la llegenda La serp de la font d’en Pericot 

(Jaume-Albert Cruset) 

- Cant col·lectiu de La fadrina va a la font 

- Salutació de la Pericota, el capgròs de la Fal·lera Gironina 

- Porronada refrescant 

- Danses: ball de bastons i L’hereu Riera 

- Arribada de la cercavila 

- Ballada popular i festiva de sardanes (mitja audició) 

- Feixina de fi de festa 

A les 5 de la tarda, des del campanar del Monestir

A 2/4 de 7, a la Font d’en Pericot  

A 1/4 de 8, davant d’El Cul del Món 

A 2/4 de 8, a la plaça de les Sardanes 

A quarts de 9, després de les sardanes 

A 2/4 de 6, al Monestir 

A les 5, a la placeta-mirador del carrer de Montorró

PROGRAMACIÓ DEL DIUMENGE 3 DE SETEMBRE DE 2017 



Per a un bon desenvolupament de la cercavila és important 

mantenir un mínim d’ordre. 

OBRINT LA CERCAVILA, com a símbols emblemàtics de la Vall, 

hi Ha l’estendard amb l’escut de la Vall de Sant Daniel, 

acompanyat del Cap del Lleó i de la Palma. Tot darrere, la 

cucafera, els capgrossos, els xanquers, els músics, els 

balladors i tot el poble. 

IMATGERIA DE LA CERCAVILA

l'estEndard

L'any passat, uns companys de l’Associació 

de Veïns fent endreça al Cau, van trobar dues 

banderes amb l’escut de la Vall. Estaven en 

una caixa vella i bastant deixades. Les 

monges del Monestir es van oferir per rentar- 

les, recosir-les i planxar-les, i van aconseguir 

que semblessin gairebé noves. 

Una, és va penjar al campanar del Monestir 

durant la Festa Major, i l’altra es va lluir en 

forma d’estendard a la cercavila. I durant la 

resta de l’any ha romàs penjada en una de les

parets de les antigues escoles, presidint 

les activitats que s’hi fan. 

Estem convençuts que més d’un veí ens sabrà donar més pistes sobre l’origen 

d’aquestes banderes. Tenim curiositat per saber de quin any són, qui les va cosir, quin ús

se’n va fer, etc. I si algú conservés alguna fotografia on hi surtin, també ens faria gràcia.



La Cucafera de la Vall

Amb motiu de la cercavila de l’any 

2016, una colla d’amics de les Cases 

Noves, van decidir inventar-se i 

construir un nova peça de bestiari. En 

va sortir un animal fantàstic, amb unes 

banyes enormes i un vestit molt 

llampant. El van batejar amb el nom de

Cucafera i el fan ballar entre tots.  

Bateig de la Cucafera, cercavila 2016

El capgròs de Lleó i la Palma: els va fer en 

Jason Cliverd, que és veí de la Vall i que 

sap fer obres d’art amb elements naturals. 

A la Vall de Sant Daniel és més fàcil 

trobar-hi porcs senglars que no pas lleons, 

però, si repassem la història llegendària 

del Sant veurem que en una ocasió que el 

van condemnar a morir en una fossa plena 

de lleons famolencs, aquests el van 

respectar i va sobreviure miraculosament.  

La Palma, que és un símbol que veiem a

l’escut de la Vall de Sant Daniel, sabem 

que des d’una òptica cultural cristina 

simbolitza el triomf. És identificatiu 

d’aquells màrtirs que, com Sant Daniel, 

van sortir victoriosos davant de situacions 

de patiment i de mort. 

El  Lleó i la Palma



Els capgrossos
Els capgrossos ja formen part de l'imaginari col·lectiu de la cercavila. Els nens fan ballar el

 capgros que han fet al taller o bé recuperen el que tenen d'anys anteriors. 

I... alegria que és Festa Major!

Taller de capgrossos per la cercavila del 2015

FENT I DESFENT, 

APRÈN L'APRENENT

Diuen que...



TALLERS DE CULTURA POPULAR

Des de l’Associació de veïns oferim, al llarg de l’última 

setmana d'agost, un sèrie de tallers familiars per 

aconseguir, entre tots, una cercavila ben lluïda. 

Tots els tallers són de franc gràcies a la implicació i 

col·laboració voluntària de pares, mares i veïns de la vall i 

gràcies al patrocini de La Petita Vall. 

En cas d'assistència als tallers, us demanem puntualitat al

llarg de la setmana i compromís per al dia de la cercavila

per tal d’assegurar-ne el bon funcionament.  

6-7h: XANQUES i DANSES

Els més grans podran practicar amb les xanques,
acompanyats dels seus pares. 
Els més petits aprendran "La sardana de l'avellana", 
"El Virolet" i "En Joan petit"

Per la cercavila necessitarem el nunut de l'any passat. 
I si l'heu perdut en farem un de nou! 
Després ballarem una bolangera, un ball de cintes i un 
ball de bastons 

Repassarem les danses del dia anterior i ballarem 
"l'Hereu Riera" 

Podeu portar una caixa de casa, o bé comprar-ne una 
allà mateix de mà de la gent de Capdecartró. 

És important l'assistència de tots els qui actuaran a la 
cercavila. 

7-8h: SARDANES

7-8h: SARDANES

7-8h: DANSES

6-7h: CONSTRUCCIÓ DE NUNUTS i DANSES

6-7h: CONSTRUCCIÓ DE CAPGROSSOS

6-8h: ASSAIG GENERAL i SARDANES

5-6h: TALLER DE CANÇONS PER A ADULTS

DIMARTS

28
Dilluns

DIMECRES

29

30

31
DiJOUS

Ens agradaria ser una bona colla cantant "La fadrina 
va a la font" i "l'Alegria" per al dia de la cercavila



És un taller pensat per a tota la família; 

petits a partir d'uns 5 anys fins als més 

grans. 

Repassarem els punts bàsics i la posició

dels braços (curts i llargs, que un cop se 

saben ja surten sols) i també els salts dels 

aires, i els canvis i passos de tancament 

(els tresos, els dosos, etc). 

I també repassarem alguns consells que 

cal tenir presents, com per exemple: 

- Dins la rotllana, hem de localitzar qui 

compta i reparteix i estar atents a les 

seves indicacions. 

- A la sardana hi cap tothom, en número 

il·limitat, sense discriminació de cap tipus 

(ni per raó de sexe, ni d’edat, ni de raça, 

etc.). A les ballades populars tothom és 

admès a la rotllana, i s’hi pot entrar en 

qualsevol moment. 

- Per a entrar a una rotllana  demanem 

l'entrada des de fora de l'anella tocant 

les mans dels dansaires tot esperant que 

s'obri la rotllana. Cal mirar de no trencar les

parelles (dues persones que desitgen 

ballar juntes una sardana).  

- Recomanem l’assistència amb 

espardenyes o calçat còmode, perquè 

tant el terra del claustre, com el de la plaça 

de les Sardanes no són precisament plans, 

i segons quin calçat (xancletes...) no us 

aniran gaire bé per ballar.  

SERÀ BONIC QUE TOTHOM PARTICIPI 

EN LA SARDANA DE GERMANOR QUE 

ENVOLTARÀ EL CLAUSTRE, I ÉS PER 

AIXÒ QUE ENGUANY FAREM UNS 

TALLERS ESPECIALS PER ENSENYAR LES 

NOCIONS IMPRESCINDIBLES.

TALLER DE SARDANES



Són uns instruments casolans que es fan 

sonar parlant o cantant Tut turut tut (sense 

bufar) i que altera el so de la veu per mitjà 

d'una membrana vibrant. 

Qui conservi el de l’any passat que el porti. 

Malgrat que farem un taller per fer-ne més i 

facilitar que tothom en pugui tenir un. 

Els farem sonar amb la tonada Alegria que 

és Festa Major, de la cèlebre cançó de La 

Trinca.  Els característics capgrossos de Setdecartró 

ja són ben habituals a la cercavila. Els qui en 

tingueu d’altres anys els podeu portar. I qui 

vulgui se’n podrà pintar un de nou al seu gust 

portant una caixa de casa o bé, adquirint-ne 

una al preu de 5€. 

TALLERS DE LA CERCAVILA - construcció de material

Nunuts

TALLERS DE LA CERCAVILA - xanques

El taller de xanques de l’any passat, de la mà de la gent de Maifarts, va ser un èxit. Molts 

van perdre la por a caminar amb xanques, i a la cercavila en vam tenir una bona 

demostració.



Són dues de les cantarelles i balls 

rodons més populars del nostre país.

Els més petits de la colla obriran la 

cercavila amb aquesta ballada.  

Es balla a l'entorn d'un got (en un 

principi, ple de vi) que sosté mínimament 

dos bastons entravessats, en forma de 

creu. Cal ballar per damunt dels quatre 

angles amb molta habilitat  per tal de no 

fer caure els bastons. Tradicionalment, si

el ball sortia bé, el ballador es 

podia beure el got de vi. Es balla amb la

música de la cançó de l’Hereu Riera. 

TALLERS DE LA CERCAVILA - danses

Aquest any incorporarem un nou ball al recorregut de la cercavila. Farem una bolangera! 

És una dansa col·lectiva amb una primera part de ball rodó i una segona part amb figures i

diverses evolucions que permeten interaccionar amb la resta de companys. Som-hi!



Cada ballador utilitza un parell de bastons que ha de fer picar entre ells i amb els dels 

altres companys, seguint unes coreografies determinades i al ritme de la música. També

cal estar molt concentrat per no picar-se els dits. 

La dansa s'efectua a l'entorn d'un pal central (aguantat fermament per l’estaquirot), al 

voltant del qual els balladors van girant, cada un d'ells amb una cinta a les mans. 

Aquestes cintes de colors es van trenant a la vora del pal i el resultat és un ball molt 

vistós.  



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Si veniu de Girona us recomanem que vingueu a peu pel 

camí de l’Ermessenda. També podeu venir en bicicleta. Els 

dies festius no hi ha servei d’autobús. 

- Si us plau, si veniu en cotxe, no deixeu els vehicles en el 

recorregut de la cercavila, ni a la vora de la plaça de les 

Sardanes. Hi haurà un espai d’aparcament públic al camp de 

Can Puig, ben bé al costat del Monestir.

- Tingueu present que a la font d’en Pericot i a la plaça de les 

Sardanes els accessos no estan gaire ben adaptats per a 

les persones amb mobilitat reduïda ni per als cotxets. Però, 

si cal, ja trobarem solucions perquè tothom hi pugui accedir. 

- Esperem que faci un vespre ben agradable i que puguem 

ballar sardanes a la fresca. En cas de pluja faríem la ballada 

al local cobert de la pista del CREC. 

- Fem una festa sostenible. A la plaça de les Sardanes hi ha 

una paperera, però no hi haurà contenidors. Si us plau, 

endueu-vos les deixalles cap a casa, que ara ja tenim el 

sistema de porta a porta. Deixem els espais tant o més nets 

de com els haguem trobat. Que no quedi ni un paper a 

terra! 

- Us convidem a engalanar finestres i balcons amb senyeres i 

estelades; que es vegi que fem Festa Major. 

  

- Ens reservem el dret de modificar o suspendre aquest 

programa si les circumstàncies polítiques del moment 

requerissin altres prioritats. 



PER A FINANÇAR LA 

FESTA,  QUÈ FAREM?

Amb l’objectiu de recaptar diners per 

pagar les despeses d’aquests actes hem 

preparat un sorteig. Així, amb la vostra 

aportació econòmica, a part de la satisfacció 

d’estar ajudant a fer possible la festa, 

tindreu l’oportunitat  de guanyar un àpat per 

a dues persones al magnífic restaurant El 

Cul del Món. S’han fet 100 participacions de 

5 euros, que podreu adquirir al llarg de tota la 

jornada. El sorteig es farà just abans de 

l’última sardana. 

A més a més, si el diumenge 3 de setembre, 

abans o després dels actes, aprofiteu per 

anar a dinar o a sopar al Cul del Món, a part 

del bon menjar, servei i entorn, també podreu

gaudir d’un fil musical a base de música de 

cobla. Podeu fer les vostres reserves a: 

www.elculdelmon.com, o bé al 

tel.: 972 21 87 84. 

A la plaça de la Sardana hi haurà servei de

bar, amb begudes i refrescos. Consumint- 

hi, també ajudareu a finançar la festa. 

La cantada de coques és una subhasta 

popular de coques dolces (regalades per 

gentilesa de Can Reverter) a benefici de 

l'organització de l'acte. Un veí les anirà 

oferint a un preu simbòlic que es tracta 

d'anar-lo apujant entre tots els assistents. 

Qui n'ofereix més és qui se la 

queda. Després se la pot menjar allà mateix,

o endur-se-la a casa. 

 
 
 

Sí, Sí, Sí, 
la festa ja és aqu

í !

 
 

“A la plaça ballen coques,  mare, deixeu-m’hi anar…”

http://www.elculdelmon.com/


HO ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


