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Justificació: 

 
Fundat per un grup de joves de Blanes l’any 1962, l’Esbart Joaquim Ruyra 
tenia i té com a objectiu principal enfortir l’amistat, la unitat i l’afirmació 
del poble català mitjançant la dansa i conservant el folklore de la nostra 
Terra. 
 
Durant aquests més de 40 anys d’història l’Esbart ha actuat arreu de 
Catalunya i gairebé totes les comunitats d’Espanya. A més països com 
Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Puerto Rico o Cuba han estat escenari 
de les nostres danses. 
 
 
L’any 2003 coincidint amb el 40é aniversari de l’Esbart,  fou el Palau de 
la Música qui ens acolli en una actuació que no oblidarem. 
 
Una característica destacada de l'Esbart Joaquim Ruyra és que té el 
vestuari adaptat al ball que interpreta o a la comarca que aquest ball 
representa, tenint en conjunt un alt valor artístic. També cal destacar el 
més de 60 balls diferents que tenim arxivats. Fruit de tot això, presenta un 
espectacle viu i fidel a les tradicions populars que, sense oblidar mai els 
seus orígens, han sabut adaptar als temps actuals. 
 
L’esbart de Blanes, aquest any celebrarà el seu 45é aniversari de la seva 
fundació, és per aquest fet que ens disposem a organitzar una sèrie 
d’activitats i espectacles en els mesos d’agost, setembre, octubre i 
novembre del 2008. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectius: 
  

-Crear un vincle d’amistat per mitjà de la dansa catalana. 

 

- Fomentar la interrelació entre els blanencs i blanenques amb  els 

participants. 

 

- Donar una mostra els blanencs dels balls típics països catalans. 

 

- Interrelació entre els joves de Blanes i la gent vinculada a l’esbart. 

 

- Convidar als membres que participaran a l’aniversari a conèixer el 

poble de Blanes i el seu entorn. 

 

- Utilitzar els membres de l’esbart Joaquim Ruyra com a eina 

d’integració dels nois i noies dels grups participants. 

 

- Promoure la participació en tots els actes de la gent de Blanes i de les 

entitats blanenques. 

 

- Unir esforços,les entitats culturals i juvenils per promoure l’èxit de tot 

l’aniversari. 

 

- Promoure la cultura catalana per mitjà de la música i la dansa. 

 

 



 

 

 

Aniversari,  45 anys en dansa: 
 

Dijous, 14 d’agost a les 22:00h (Esglèsia Santa Maria de Blanes): 

Acte institucional i homenatge a les primeres parelles fundadores. 

 

Aquesta data té dos aspectes a valorar, un serà el tret d’inici de tot una 

sèrie d’actuacions i espectacles que l’esbart organitzarà durant 4 

mesos, i fa 45 anys enrere va ser la primera actuació que la nostra 

entitat va actuar a la població de Manlleu, és per aquest fet que la 

data té una simbologia històrica. 

Aquest acte s’organitzarà a l’església de Blanes, tanmateix l’esbart vol 

recrear i guarnir la parròquia de una manera molt peculiar, amb llums 

de color, focus retràctils i mobils i projeccions a les parets de l’església 

per simbolitzar un espai polivalent i una atracció que mai s’ha fet a la 

població de Blanes. 

L’acte serà de caire institucional on hi hauran parlaments de diferent 

gent vinculada a la nostra entitat i també gent que uneix tot el teixit de 

la cultura popular catalana com potser en president dels esbart de 

Catalunya. 

S’ha convidat a: 

 

- Jordi Núnyez: Actual President de l’Agrupament d’esbarts de 

Catalunya. 

- Joan Domenèch: Historiador de Lloret de Mar i persona vinculada a 

l’esbart de Blanes i molt especialment  en Joan Cruells 

- Josep Trias: Alcalde Blanes i durant molts anys i anivesaris regidor de 

Cultura de l’Ajuntament de Blanes 



 

 Per altra banda, els dansaires fundadors de l’esbart ballaran una petita 

dansa per homenatjar les parelles que van aconseguir de totes les 

maneres començar, aquest llarg camí de l’entitat. Tanmateix aquestes 

parelles seran obsequiades amb un regal com a mostra de satisfacció i 

voluntat. 

L’esbart desde  fa molts anys edita un revista de caire intern 

anomenada Sa finestreta, una revista que és publica amb les 

aportacions i col·laboracions de gent activa de l’associació. Aquest dia 

Sa Finestreta serà especial ja que recollirà testimonis de la gent 

fundadora, polítics del nostre poble o país i sobretot es presentaran tots 

els actes de 45 è aniversari de l’entitat.  

Tanmateix, es presentarà la nova web de l’esbart Joaquim Ruyra, a tota 

la població de Blanes. 

Per altra banda és característic de l’entitat d’anomenar una pubilla 

com a representant de l’entitat, és per aquest fet, que aquest dia d’inici 

de festa serà el torn de fer saber la nova pubilla i l’hereu de l’esbart per 

aquest cinc anys. 

L’esbart ha tingut dos noms propis molt importants en la seva història, un 

va ser el president de l’entitat i fundador: Jesús Crous i Collell , 

malauradament ens va deixar després de treballar per l’esbart durant 42 

anys d’història i l’altre el nostre estimat director i ànima de la nostre 

entitat fins el març del 2007: Joan Cruells i Ayats. Aquest dia serà 

especial per tota la gent que els ha conegut: dansaires, pares, 

exdansaires, socis,.... l’homenatge aquestes dos persones serà un tret 

necessari per recordar l’historia de l’esbart, els sentiments estaran a flor 

de pell, els records i anècdotes d’aquests 45 anys d’esbart perduraran a 

la ment de qualsevol persona que s’ha vinculat amb la vida l’esbart: 

l’esbart Joaquim Ruyra. 

 

 

 



Dissabte 20 i diumenge 21 de setembre (tot el dia), Plaça dels Dies 

Feiners: 

 

XXV Trobada d’esbarts de les Comarques Gironines -Memorial Joan 

Cruells- 

 

Aquesta activitat és realitzarà els dies 20 i 21 de setembre del 2008, a la 

plaça dels Dies Feiners de la població de Blanes.  

La trobada d’esbarts de les comarques gironines és l’acte que els 

esbarts es reuneixen en un lloc concret per tal de fomentar i exhibir les 

seves danses coreografiades i portades dalt de l’escenari. Les trobades 

passen per pobles gironins per tal que tots els pobles on estigui vinculat 

un esbart pugui organitzar en un moment o un altre una trobada 

d’esbarts pels vilatans i visitants de la població. És per aquest fet que 

l’esbart de Blanes va demanar al Agrupament d’Esbarts de les 

Comarques Gironines l’opció d’organitzar per aquest any la trobades 

d’esbarts tan l’infantil i juvenil com la trobada d’esbarts grans.  

Una característica important és que la trobada s’anomenarà: Trobada 

d’esbart de les Comarques Gironines memorial Joan Cruells, ja que 

l’entitat sap i valora la feina que ha fet en Joan pels esbarts de Girona i 

també per l’Agrupament com per exemple la direcció del muntatge: 

Dansem de la Candelera a la Tardor, una composició de danses 

coreografiades pel director Joan Cruells en l’any 93. Un espectacle viu i 

modern però per circumstàncies no va tenir l’èxit esperat.  

Tanmateix ja s’ha començat a parlar amb la gent dels esbarts: infantils, 

juvenils i grans. Creiem que podem tenir una afluència de 500 persones, 

l’esbart té prou capacitat per organitzar moviments de gent com 

aquest. 

Una altre aspecte a tenir en comte, és que desde fa una anys les 

trobades d’esbarts ha perdut l’essència de conviure un cap de setmana 

amb gent que té moltes coses en comú, les trobades han passat a ser 

un simples actuacions en un poble diferent, sense tenir contacta directe 



amb la gent que treballar com la nostre entitat per tal de fomentar la 

cultura popular catalana. Pensem que s’ha de canviar la manera 

d’organitzar les trobades d’esbarts, és per això que proposem un cap se 

setmana merament esbart,  i també a l’ incorporació d’algunes de les 

entitats d’arrel tradicional del municipi de Blanes, per tal d’aconseguir 

un festa divertida i original. 

Aquest serà el programa de la Trobada d’esbarts de les Comarques 

Gironines (Memorial Joan Cruells): 

 

- Dissabte, matí:  

o Arribada esbarts infantils i juvenils 

 Creuer i dinar a cala bona 

- Dissabte, tarda:  

o 18.00 –Actuació esbarts infantils i juvenils 

o 19.00 –Batukada ( Colla de Diables Sa Forcanera) i Jocs 

tradicionals amb (Es ViVer) 

o 20.00 –Festa infantil per tothom 

o 21.00 –Sopar 

o 22.30 –Actuació 1 grup de música rock-folk 

o 23.30- Cremat popular. 

o 00.15- Actuació 2 grup. 

o 02.00- Acabament de la festa i recollida. 

- Diumenge, matí: 

o 11.30 Cercavila de tots els esbarts + gegants de Blanes i els 

nostres. (coordinació policia)  

o 12.30  Ofrena Floral. 

o 13.00  1 Sardana (1 curt i 1 llarg) + 1 Sardana de germanor 

(Colla Sardanista Sa Palomera) 

o 13.15  Ball de gegants  

o 14.00 – dinar tothom 

 

- Diumenge, tarda: 



18.30 – actuació esbarts grans  

 Acte de reconeixement a Joan Cruells abans de la 

darrera dansa  

 

 2 parts: 20 min. per esbart, excepte: marboleny i 

Ruyra, fragment DANSEM  

 

15 de novembre, Teatre de Blanes,( 22:00h de la nit): 

Cloenda i espectacle final. 

 

Aquest serà l’últim espectacle de l’aniversari de l’esbart Joaquim Ruyra. 

Volem fer recopilatori de les danses típiques que en Joan Cruells va 

recercar i coreografiar per l’esbart. En Joan com mestre d’esbarts, va 

construir danses que ara són el pal de paller de la cultura de Blanes i 

Catalunya, com potser el Ball de Morratges de Blanes. A més a més, són 

moltes les danses que l’esbart ha ballat i ballar gràcies al repertori d’en 

Joan, però tothom sap que les més representatives són les que ell havia 

dissenyat tot, passant per la recerca de la dansa, el contacte amb el 

poble, el vestuari tan típic i identificatiu, la música com essència del 

moviment i ja per acabar la dansa com la imatge viva de la 

representació final. 

L’homenatge a Joan Cruells quedarà en forma de danses, però amb 

imatges projectades al teatre de Blanes de fotos d’en Joan Cruells com 

Jesús Crous, entrevistes que ell parlava dels balls que interpretava 

l’esbart i moltes més animacions i material per fer una cloenda d’allò 

més emotiva i significativa dels 45 anys de dansa de l’esbart i del nostre 

director. 

 

L’estructura d’espectacle serà aquest:  

 

- Primera part: grups infantil i juvenil de l’esbart 

 



- Segona part, combinació de balls amb imatges i declaracions 

d’en Joan. 

o Entrada de les escombreres (Noies cos de dansa actual)  

o Moixiganga (Nois cos de dansa  actual) 

o Marina (ex-balladors)  

o En Garet a l’enramada ( Ex-balladors 2 persones )  

o Polca del Càntir ( Cos de dansa actual) 

o Ball de Blanes :Morratges . ( Una parella de cada 

generació) 

o Jotades de l’Ebre: Una nova coreografia, amb un sentit 

de futur i modernitat , música en directe amb tecno-folk 

de La Principal de la nit amb dansa de l’esbart Joaquim 

Ruyra. 


