
 
 
 

La cobla es presenta 
 

      Qui som ? 
 
       L’ Associació Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, està formada 

per joves estudiants,  d’edats  compreses  entre 8 i 18 anys,  que  dediquen  
una  gran  part de  les  seves  hores  lliures,  al món de la música.  Aquests 
joves segueixen els seus estudis a les escoles de música de la Selva i del 
Maresme i el grau superior als conservatoris de Badalona i Girona.  

 
      Què fem ? 
 

Com que és bàsic tenir  una bona  formació  musical,  dediquen una bona part 
dels assajos a la música de cobla. Tenen un ampli repertori de sardanes, e 
interpreten  de les  composicions dels compositors mes clàssics, a les dels 
més actuals, sense deixar de banda les sardanes populars i les de concert. 
Fan audicions complertes de sardanes, concerts i oficis, si hi ha una petició 
de les agrupacions o dels particulars,  presenten sardanes i fan estrenes. 

 
La nostra formació actual: 
 
Flabiols: Marta León, Cristina Mir. 
 
Tibles: Adrià Sánchez, Paula Albano, Martí Crous. 
 
Tenores: Quim Reixach, Marc Martinez, Laia Soler, Núria Hostench. 
 
Trompetes: Ton Checa, Jordi Sacristán Jr, Roger Monreal, Carles Alcaide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Valentina Mariani. 
 
Trombons: Sergi Reyes, Iago Garcia, Xavier Rodriguez. 
 
Fiscorns: David Llopart, Ainoa Delgado, Mario Membrives, Eloi Cruset. 
 
Contrabaix: Jordi Sacristán. 
 
Direcció:  Jordi Sacristán. 
 
 
 
Ens podeu seguir pel Facebook: Banda Cobla Santa Maria 
 

 
 

                                                                                                                     
 

                  FULL INFORMATIU número 110 
                                   1 març 2013 

 
 

 
  
        

 
                                                                 
 

 
Banda – Cobla 

Col·legi Santa Maria 
de Blanes 

 
                                                         

 



 
 
 
 
Benvolguts amics i amigues, 
        
 
Després d’un llarg  parèntesi no desitjat, novament ens posem en contacte 
amb vosaltres per comunicar-vos les notícies referides a  la Agrupació, i altres 
informacions procedents del món de la sardana. 
 
Començarem dient-vos que canvia l’espai que servirà d’aixopluc en cas de 
mal temps per als actes que organitzem. Si fins ara el local havia estat a 
l’Ateneu, des de la ballada del mes d’abril de enguany es trasllada a una sala 
del local de La Vagoneta, en la plaça de la Pau. 
 
Pel que fa a la nostra propera ballada, aquesta vegada l’acció d’anar a ballar 
sardanes es converteix en una possibilitat més atractiva, ja que el conjunt 
contractat per interpretar el programa d’aquest acte, és una de les poques 
cobles infantils existents a casa nostra. 

 
Assistir com a dansaire, o com a simple espectador o espectadora per gaudir 
de la interpretació dels petits músics procedents de la Escola de cobla del 
Col·legi Santa Maria de Blanes, és una ocasió que cal aprofitar per les 
característiques del conjunt i també perquè les seves actuacions públiques 
són força limitades. 
 
Aquesta formació musical blanenca és la degana de les cobles infantils i fou 
fundada a mitjans de la dècada del 1960 pel professor de l’escola pare 
Joaquim Alqueza. La seva iniciativa va salvar la sardana d’una desaparició 
gairebé segura, ja que els músics que tocaven els instruments típics i 
exclusius de la cobla, com ara la tenora, el tible o el flabiol, eren gent molt 
gran i no s’havia produït el relleu generacional degut a la manca de formació 
de nous instrumentistes joves. De les seves files han sortit músics notables, i 
en la actualitat el grup està format per vint-i-dos instrumentistes joves en 
formació, d’edats compreses entre vuit i divuit anys.  
 
Esperem la vostra assistència en aquest acte. Rebeu la nostra més  cordial 
salutació. 
 
  

 AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT JUST 
 març de 2013 

 
 

 
 
 
 
 

BALLADA DE SARDANES 
 

 
   Diumenge 3 de març de 2013 
  12:00 hores Jardins del Parador 
  Cobla Col·legi Santa Maria 
   
 
   

      PROGRAMA 
 
 
  Jorn alegre                                                      Josep Serra Bonal 
  Arenys de Munt                                       Ricard Viladesau Caner 
  En Nela i el gat Vell                                  Emili Saló Ramell 
  Roca ventosa                                         Jaume Bonaterra Dabau 
  A la Bisbal, aplec d’argent                         Francesc Cassú Jordi 
  Gota d’aigua                                             Pere Mercader Andreu 
  La tia Pepa                                  Josep Capell Hernàndez 
  Vents de Carroig                                 Jaume Bonaterra Dabau 
  Tossa bonica                                                  Francesc Mas Ros 

 
 
      Les sardanes es fan en la modalitat de tirades reduïdes, 
       i en cas de mal temps se celebrarien al vestíbul de l’Ateneu 
     
 
 
        

RECORDEU QUE DES DEL MES D’ABRIL, EL LLOC 
D’AIXOPLUC PER A LES BALLADES ÉS L’EDIFICI DE LA 

VAGONETA, A LA  PLAÇA DE LA PAU 
 


