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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 20/07/2017,
primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup PDeCAT, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER DECLARAR
LA SARDANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT.
La Confederació Sardanista de Catalunya, que representa més de 600 associacions i
més de 50.000 sardanistes, va decidir, en l'assemblea general de 2016, presentar la
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, de la UNESCO, en la qual ja figuren alguns elements propis de
Catalunya, com la Patum de Berga, els castells o les falles del Pirineu.
La sardana no només compleix tots els requisits necessaris per ser en aquesta llista,
sinó que té una presència i un impacte social inqüestionables, com avalen cada any
les 250.000 persones que participen en les més de 3.000 activitats sardanistes que
s'organitzen o els 3,5 milions d'euros que es destinen exclusivament a la contractació
de cobles, per no parlar dels prop de 90 mitjans de comunicació de temàtica
sardanista ni de les més de 3.000 persones que han compost les més de 30.000
sardanes documentades al llarg de la història.
La tradició sardanista és ben palesa a Arenys de Munt, un cop al mes l’agrupació
sardanista del Centre Moral organitza una ballada de sardanes a la Plaça de
l’Església, així com la organització de diferents cursos per aprendre a ballar aquesta
dansa. Per no parlar de les audicions de sardanes que es realitzen durant els
diumenges del mes d’agost a la Plaça de l’Església, així com els diferents concursos
d’agrupacions sardanistes que s’han anat celebrant històricament al nostre poble.
Tampoc podem oblidar que a l’any 2013 Arenys de Munt fou el primer municipi escollit
Capital de la Sardana, hereva de l’antic esdeveniment de la Ciutat Pubilla de la
Sardana i que unia en un mateix projecte la Federació Sardanista de Catalunya, la
Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular.
És per això que el grup municipal del PARTIT DEMÒCRATA d’Arenys de Munt
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la candidatura endegada per La Confederació Sardanista de
Catalunya per tal que la UNESCO declari la sardana PATRIMONI DE LA HUMANITAT
dins els béns immaterials.
Segon.- Notificar aquest acord la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, a l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català, a l'Institut del Patrimoni
Cultural Immaterial, així com a la Confederació Sardanista de Catalunya:
info@conf.sardanista.cat. I també a l’Agrupació Sardanista del Centre Moral d’Arenys
de Munt.”

