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- De pagès a típic. 100 anys dels  vestits de l’Esbart Català de Dansaires 

Nom entitat  Esbart Català de Dansaires  

Característiques 13 teles de la mides següents: 

1 unitat de 120 x 210 cm.  És la tela primera amb el títol 

i la imatge que identifica l’exposició. 

6 unitats de 80 x 160 cm 

6 unitats de 120 x 160 cm 

Totes les teles van penjades a la paret. Por fer-ho porten 

un pal rodó de fusta per passa er dins la tela amb un 

ganxo a la costat.  A la part de baix, porten una barra de 

ferro rodona que també passa per dins per fer pes i que 

la tela quedi llisa. 

 

Condicions  A cada peticionari de l’exposició se li facilita un 

exemplar del llibret. 

L’exposició es cedeix gratuïtament, excepte el cost del 

transport que va a càrrec del peticionari, tant el cost com 

la gestió de contractació 

 

Contacte mgarrich@ub.edu 

 

Cavallets ... endavant!.  Els Cavallets Cotoners de Barcelona 

Nom entitat  Esbart Català de Dansaires 

Característiques Exposició itinerant que consta de tres rotlles 

autoextensibles i vint-i-dos quadres  de 80x80 amb 

muntatges fotogràfics muntats en cartró ploma i 

autoemmarcats.  Cada quadre disposa de dos forats per 

penjar-los a paret o d’un sistema expositiu.  També 

poden anar posats damunt de cavallets de fusta o 

similar. 

 

Els tres rotlles inicials contenen la següent informació : 

Plafó 1 : títol i crèdits 

Plafó 2 : introducció sobre la imatgeria festiva i sobre el 

bestiari en forma de cavall a Catalunya  

Plafó 3 : introducció sobre els balls de cavallets, turcs i 

cavallets, cavallins, cotonines, etc.  a Catalunya: 

context, festes i balls. 

Quadres 1 a 22: muntatges fotogràfics sobre els 

cavallets Cotoners de Barcelona, des de la imatge de 

l’auca del segle XVIII al 2013.  Totes les imatges estan  

documentades : festa i activitats, lloc i data. 
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L’exposició es pot acompanyar amb el fulletó de 16 

pàgines del mateix títol que conté dos grans apartats.  El 

primer tracta els grups de cavallets, cavallins, turcs i 

cavallets, etc. de Catalunya, il·lustrat amb imatges de 

diversoes poblacions : Reus, Tarragona, Mataró, 

Vilafranca del Penedès, Tàrrega,, etc.  El segon fa un 

repàs de la història i activitat dels cavallets Coroners de 

Barcelona, des del segle XV fins el XXI. 

 

L’ exposició va acompanyada de les obres: 

 

. Cavallets … endavant!.  Els Cavallets Cotoners de 

Barcelona. Barcelona: Esbart Català de Dansaires, 2013  

Fulletó editat amb motiu de l’exposició. El contingut del 

fulletó, molt il·lustrat, té dues parts: a la primera es fa 

un repàs als grups de cavallets de Catalunya: Olot, 

Vilafranca, Tarragona, Sant Feliu de Pallerols, Mataró, 

etc.; a la segona es fa un repàs de la historia dels 

Cavallets Cotoners de Barcelona, amb referències 

històriques, el relat de la transformació de les peces dels 

cavallets de l’Esbart Català de Dansaires en Cavallets 

Cotoners de Barcelona, l’any 1993,  i la incorporació al 

Bestiari Històric de barcelona i la seva trajectòria 

d’aquests fins a l’actualitat.  

Fulletó d’obsequi 

 

. Els Cavallets Cotoners de Barcelona : cavallets, 

cavallins i cotonines de Montserrat Garrich, editat per 

l’Esbart Català de Dansaires, l’any 2002 

 

Llibre sobre la història dels cavallets Cotoners de 

Barcelona des del segle XV fins als inicis del segle XXI, 

amb una introducción sobre els balls de cavallets de 

Catalunya.  

Es poden demanar exemplars per a la venda al públic. 

 

. Cavallets per pintar.  Els Cavallets Cotoners de 

Barcelona, editat per l’Esbart Català de Dansaires, l’any 

2013 

 

Quadern d’activitats infantils, amb dibuixos per pintar, 

mots encreuats i el Joc dels Cavallets, i amb textos 

explicatius. L’ exposició va acompanyada d’un 

ejemplar. 

Es poden demanar exemplars per a la venda al públic. 
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Condicions   

Contacte mgarrich@ub.edu 

 

- Esbart Català de Dansaires. 100 anys d'història 

Nom entitat  Esbart Català de Dansaires 

Característiques  

Deu plafons autoenrotllables que repassen els objectius i 

les activitats de l’Esbart Català de Dansaires des de la 

fundació. S’il·lustren amb documents, fotografies, 

gràfics, etc.  

S’acompanya d’un exemplar de l’obra Esbart Català de 

Dansaires 1908-2008. Cent anys d’història. 

 

Condicions   

Contacte mgarrich@ub.edu 

 

- Apel·les Mestres. Artista complet i home polièdric 

Nom entitat  Esbart Català de Dansaires 

Característiques disset plafons autoenrotllables que repassen les 

principals facetes artístiques i íntimes d’Apel·les 

Mestres: dibuixant, il·lustrador, músic, 

cançoner,  col·leccionista, amic, tertulià, dramaturg, 

bibliòman, dissenyador gràfic, poeta, folklorista, 

figurinista, jardiner i viatger. S’il·lustren amb dibuixos, 

fotografies, retrats, caricatures, figurins, etc. i citacions 

d’Apel·les Mestres i altres autors.   

S’acompanya d’un exemplar de l’obra Apel·les 

Mestres. Artista Complet i home polièdric. Materials 

per conèixer la vida i l’obra, del disc Cançons per la 

mainada i de l’enregistrament Apel·les Mestres, artista 

total i home polièdric (DVD). 

 

Condicions   

Contacte mgarrich@ub.edu 
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- Aureli Capmany. La dansa i l'Esbart Català de Dansaires 

 

Nom entitat  Esbart Català de Dansaires 

Característiques 15 plafons  

L’exposició està organitzada a partir dels apartats 

següents: 

Dades biogràfiques 

Aureli Capmany i la dansa 

Aureli Capmany i els esbarts dansaires 

Aureli Capmany i l’Esbart Català de Dansaires 

L’Arxiu de dansa catalana 

El mestratge en dansa d’Aureli Capmany 

L’obra publicada d’Aureli Capmany 

El reconeixement de l’Esbart Català de Dansaires i de la 

societat a Aureli Capmany 

Condicions   

Contacte mgarrich@ub.edu 

 

- Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona quan plovien bombes". 

Nom entitat  Produïda per Llop Roig però gestionada des de Tot 

Història Associació Cultural. 

Característiques 11 roll-ups. Cada roll-ups és un capítol de la vida 

d'Hilari Salvadó. Mides roll-ups: 85 X 200 cm. 

Format didàctic amb text i imatges. 

Produïda per Llop Roig. 

Text de Pau Vinyes i Roig, autor del llibre «Hilari 

Salvadó, alcalde de Barcelona quan 

plovien bombes». 

Disseny, maquetació i fabricació: Trama Tècnic. 

Condicions Bona conservació per part de l'entitat/centre que lloga 

l'exposició. No podrà ser 
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exposada a l'exterior. En cas de dany o desperfecte anirà 

a càrrec de l'entitat /centre 

sol·licitant. 

Muntatge i desmuntatge a càrrec de Llop Roig. 

En el moment del muntatge hi haurà d'haver una 

persona de l'entitat/centre sol·licitant. 

La difusió i la inauguració anirà a càrrec de 

l'entitat/centre sol·licitant. 

Lloguer exposició -màxim un mes- : 250 € (inclou 

muntatge, desmuntatge i transport dins 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Fora de l'Àrea caldrà 

afegir un suplement de despeses 

en benzina). 

Conferència a càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i 

autor del llibre «Hilari Salvadó, 

alcalde de Barcelona quan plovien bombes»: 150 € 

(inclou despeses desplaçament i 

dietes). 

Lloguer exposició + conferència: 350 € (oferta dues 

propostes juntes) 

Els preus no inclouen l'IVA. 

L'organització i l'entitat acollidora de l'exposició 

signaran un contracte de compromís, 

redactat a partir de les presents bases. 

Contacte editorial@lloproig.cat / 609422089 / lloproig.cat 

 

- Expojota. La jota a les Terres de l’Ebre.  

Nom entitat  La Casa de la Jota, associació cultural. Tortosa, Baix 

Ebre i Institut Ramon Muntaner. 

Característiques Exposició itinerant dissenyada per a ser transportada i 

muntada amb facilitat.  

 

Dividida en 5 estructures desmuntables i extensibles. 
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Consta de 5 panells amb estructures extensibles:  

230 cm d’ample x 210 cm d’alt, amb gràfiques impreses 

a les dos cares. 

 

Sistemes de les gràfiques: 10 lones enrotllables de 100 

x 200 cm, col·locades amb vaines a dalt i a baix. 

 

Ocupació de l’espai:  11,5 m. lineals, sense comptar 

espais de separació entre ells, i un total de 20 m. 

d’exposició. 

 

Títols dels panells: 

Introducció i crèdits. 

Identitat. 

Origen i difusió. 

De la terra de l’Ebre. D.O. 

La cantaven. 

La canten. 

Lo ball. 

Ballar-la 

Instruments. 

Sons. 

Contacte elena@tubalespectacles.com  

arturogaya@gmail.com  

 

- Les cançons de pandero, el pandero quadrat de Masroig. 

Nom entitat  Centre d’Estudis del Masroig i Museu Etnològic de 

Barcelona i Ajuntament del Masroig. Priorat. 

Característiques Exposició formada per 8 panells: 7 en suport roll-up i 

(85 x 200 cm.) 1 panell de cartró ploma. La 

complementa un audiovisual en format DVD. (monitor 

no inclòs) i dos panderos quadrats, un d’antic i un 

d’actual. 

mailto:elena@tubalespectacles.com
mailto:arturogaya@gmail.com
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Condicions  

Contacte Ramon Bargalló: cemasroig@gmail.com Tel. 

605442773 

Imatge 

 

 

 

- Memòria glaçada. La gelada del 1956 als territoris de cruïlla. 

 

Nom entitat Entitats de Terres de Cruïlla. (grup constituït per centres 

d’estudis del Montsià, Baix Ebre, Alt Maestrat, Baix 

Maestrat, Matarranya i Ports de Morella). 

Característiques L’exposició consta d’ 11 panells en suport roll-up: 

85 x 200 cm.  Hi ha catàleg. 

Condicions  

Contacte Joaquim Buj:  jbuj@xtec.cat  

 

- Joan Amades: La Memòria del Poble.  

Nom entitat  Associació Cultural Joan Amades, Barcelona. 

Característiques JOAN AMADES,  La memòria del poble és una 

exposició per descobrir de prop la persona i l’obra del 

folklorista català Joan Amades i Gelats en l’any que es 

compleix el 50è aniversari del seu finat. 

Diverses notes autobiogràfiques combinades amb una 

selecció de fotografies, il·lustracions i un breu discurs 

narratiu serveixen per descriure l’home que preservà de 

mailto:cemasroig@gmail.com
mailto:jbuj@xtec.cat
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l’oblit moltes de les costums i tradicions populars del 

nostre país. 

Condicions  

Contacte Correu: jmgol@joanamades.cat 

mitjans@joanamades.cat 

 

 

Ballar el moro 

Nom entitat  Associació Cultural Joan Amades, Barcelona. 

Característiques Ballar el moro és una activitat festiva ancestral que avui 

dia encara perdura en la 

cultura de moltes poblacions, especialment les de parla 

catalana de la Mediterrània 

occidental. L’exposició recupera de la memòria aquesta 

tradició i l’analitza a través de 

diversos documents i fotografies entre els quals es 

barregen elements polítics, 

religiosos, ètnics, socials i culturals. 

L’exposició ha estat possible gràcies a les investigacions 

i textos de Raül Sanchis 

Francés i a la coordinació entre l’Associació Cultural 

Joan Amades i el Museu 

Etnològic de Barcelona. De la producció se n’ha fet 

càrrec l’Ajuntament de Barcelona i 

ha rebut el suport del Departament de Filologia 

Catalana, la Universitat Rovira i Virgili 

de Tarragona, la Diputació de Tarragona i les Cases de 

la Festa. 

Condicions  

Contacte Correu: jmgol@joanamades.cat 

mitjans@joanamades.cat 

 

 

mailto:anyamades@joanamades.cat
mailto:mitjans@joanamades.cat
mailto:anyamades@joanamades.cat
mailto:mitjans@joanamades.cat
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- Quan érem emigrants. Fotografies de Tomàs Riva.  

Nom entitat  Associació Cultural del Matarranya, Calaceit. 

Característiques  

Quan érem emigrants és una selecció de 40 fotografies 

fetes entre els anys 1965 i 1975 que ens parlen de la 

crisi del camp al Matarranya i al Baix Aragó, durant els 

darrers anys de la llarga postguerra; per extensió ho fan 

també d’una Espanya rural que va haver d’emigrar a les 

ciutats o, com en el cas del mateix autor, a l’estranger; 

dels milers d’hòmens i dones que amb poc pertret i molt 

de coratge van deixar una terra on amb prou feines 

podien viure, per la penúria econòmica i, perquè no dir-

ho, també per la manca de llibertat; ens parlen també 

dels anys difícils a una Barcelona que els acollia no 

sense dificultats. 

La mostra es divideix en quatre apartats temàtics: La 

nostra Terra, La Marxa, Els que es queden i El destí. 

Cada apartat s’introdueix amb una poesia del 

desaparegut poeta matarranyenc, Desideri Lombarte. 

Amb aquestes imatges, el fotògraf ha fet alguna cosa 

més que retratar paisatges i persones, ens ha ofert, tal 

volta sense voler-ho, un viu i gairebé notarial testimoni 

d’una època i un país que, encara que avui ens conste de 

reconèixer, són els nostres. 

Tomàs Riva Muñoz va néixer a Queretes (comarca del 

Matarranya, Terol) el 1934. Encara no tenia 18 anys 

quan va marxar a treballar a Barcelona on, segons 

afirma, va començar a estimar els “desheredats”. El seu 

esperit inquiet el va portar cap a França i després cap a 

Lugano, ciutat de Suïssa on ha residit fins la seua mort 

el 2004, i fou aquí on es va vincular amb el món de l’art 

i va treballar com a fotògraf i foto-grabador. Durant 

aquests anys, va mantenir el contacte amb el seu poble i 

el seu país i va copsar la seua mirada, des de fora i des 

de dintre, a través de la càmera. 

 

40 fotografies en blanc i negre emmarcades:  

58 x 43cm. cadascuna. 

Hi ha editat el catàleg de l’exposició amb una selecció 

ampliada de fotografies de l’autor.  
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Condicions El transport, muntatge i desmuntatge de l'exposicició 

Quan érem emigrants, és de 250 € en llocs de fins 70 

Km. des de Calaceit. 

Contacte Associació Cultural del Matarranya. C/ Major, 4,  

44610 Calaceit, Tel. 978 851521.  

Celia Badet: 978851521 acmatarranya@gmail.com 

  

 

- La diversitat cultural en les manifestacions lúdiques d'arreu el món 

(jocs i esports d'arreu del món) 

Nom entitat Associació Cultural la Tella. Sant Mateu, Baix Maestrat. 

 
Característiques 10 banners de 2 m x 0,9 m.  amb varilles   

 
Condicions Venir a recollir-la i després tornar-a en el mateix estat.  

Preu i condicions a convenir amb l'entitat  

Contacte  Joan Ortí Ferreres 

joan.orti@uji.es - 651 117 668 

 

- La interculturalitat en les manifestacions lúdiques d'arreu del món (jocs 

d'arreu del món) 

Nom entitat Associació Cultural la Tella. Sant Mateu, Baix Maestrat. 

 
Característiques 9 banners de 2 m x 0,9 m. amb varilles  

 
Condicions Venir a recollir-la i després tornar-a en el mateix estat.  

Preu i condicions a convenir amb l'entitat  

Contacte Joan Ortí Ferreres 

joan.orti@uji.es - 651 117 668 

 

 

 

 

 

mailto:acmatarranya@gmail.com
mailto:joan.orti@uji.es
mailto:joan.orti@uji.es
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- Contes, rondalles i històries orals populars d’arreu del món 

Nom entitat Associació Cultural la Tella. Sant Mateu, Baix Maestrat. 

 
Característiques 10 banners de 2 m x 0,9 m. amb varilles  

 
Condicions Venir a recollir-la i després tornar-a en el mateix 

estat. Preu i condicions a convenir amb l'entitat  

 
Contacte Joan Ortí Ferreres: joan.orti@uji.es - 651 117 668 

 
 

- Josep Farreny Riera (1853-1893). D'Alguaire a la Guerra del Rif. 

Nom entitat Ajuntament d'Alguaire i el Centre d'Estudis Comarcals del 

Segrià.  
 

Característiques 20 cartells en color. Mida 70x100 cm. de polipropilè de 3,5 

mm. de gruix. Fàcilment transportables i de muntatge molt 

senzill. 
 

Condicions S'oferiria de forma gratuïta. Únicament caldria anar a buscar 

els cartells a l'Ajuntament d'Alguaire i retornar-los al mateix 

lloc un cop acabada l'exposició. 

Contacte 
 

 

- 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell. 

Nom entitat Institut d’Estudis Penedesencs  

Característiques Són 20 rollups de 2 x 1 m, amb suport propi. Hi ha editats 

uns llibres en tapa dura.  

 http://www.150ftm.cat/ 

  

http://www.iepenedesencs.org/2018/propia.php?id=218 

  

Condicions Les condicions de cessió és que la recollissin i la portessin a 

destí (està dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès). 

Haurien de fer una assegurança per si es fa malbé poder 

refer-la. 

Contacte iep@iepenedesencs.org  

 

mailto:joan.orti@uji.es
http://www.150ftm.cat/
http://www.150ftm.cat/
http://www.iepenedesencs.org/2018/propia.php?id=218
http://www.iepenedesencs.org/2018/propia.php?id=218
mailto:iep@iepenedesencs.org

