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L’Esbart Dansaire de Rubí porta Moments de Festa 

aquest diumenge a les  18’30h a l’escenari del Centre 

Cultural Terrassa 

 

L’esbart rubirenc ha preparat un repertori de dansa moderna i dos balls 

tradicionals en un espectacle solidari a benefici de la Fundación Vicente 

Ferrer. 

 

El primer acte és un fragment de l’espectacle Dansa XXI.cat on es posa en 

escena les danses habituals després de la feina de mestresses i segadors 

acabada la jornada.  

 

Les Disfressades omplen l’escenari d’un segon moment de festa. Un ball 

tradicional de gran explosió rítmica típica del jovent del Baix Llobregat que 

s’aplegava a la plaça i el convertia el ball de moda. L’actuació compte amb els 

personatges típics com el ruc, l’home del sac, les escombreres i les noies que 

ballen ‘la gallarda’.  

 

L’espectacle el clausurarà el ball de referència de l’Esbart Dansaire de Rubí, 

Les Gitanes, peça ineludible en totes les seves funcions. El grup vallesà 

exposarà ritmes i colors amb els seus característics diablots, vells, el capità de 

cavall, els nuvis i tots els convidats. L’expressió més genuïna de la festa 

tradicional a les comarques del Vallès. 
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Recentment l’Esbart Dansaire de Rubí ha celebrat els seus 91 anys d’història 

projectant les danses tradicionals catalanes a nivell nacional i internacional.  

 

La companyia vallesana ha rebut el Premi Nacional de Dansa 1985 i la Creu 

de Sant Jordi el 1997. 

 

Fundación Vicente Ferrer 

 

L’espectacle solidari és a benefici de la Fundación Vicente Ferrer, ONG de 

desenvolupament compromesa amb la millora de les condicions de vida de les 

comunitats més desafavorides d’Andhra Pradesh (Índia). 
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Les dades 
 
Esbart Dansaire de Rubí  
Moments de Festa 
 
Dia i hora: diumenge 28 de setembre a les 18’30h. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 15 € 
Durada: 100’ 
Més informació:  http://www.fundacioct.cat/programacio/esbart-dansaire-de-rubi-2/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

 

 

http://www.fundacioct.cat/
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PROGRAMA  

 

Moments de Festa 

 

Dansa XXI.cat 

Coreografia:  Jordi Rubio 

Vestuari: Xisco Caimerí 

Música: Arnau Vilà 

 

Les disfressades 

Coreografia: Joan Fosas 

 Arranj. musical: Agustí Cohí Grau 

Vestuari: Ramon Ivars 

 

Les Gitanes 

Coreografia:  Albert Sans 

Arranj. Musical:  Jordi Núñez 

Vestuari: Ramon Trabal 
 
 
 
Durada: 100’ 
 
 


