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La VII edició del festival 
Músiques en Terres de Cruïlla 
se celebrarà en diferents caps de setmana 
d’octubre i novembre de 2019. Està dedicada 
a les relacions entre la música i la dansa. 
Fer música i ballar han anat des de sempre 
associades com a activitats lúdiques i 
creatives que ens obren a l’expressió de 
sentiments i a les relacions de grup. És la 
nostra intenció explorar les sinèrgies entre 
aquestes dues disciplines des de diferents 
punts de vista, en el món tradicional i en 
l’expressió més contemporània. Ens obrim 
a qualsevol proposta i a qualsevol escenari, 
seguint sempre l’essència del fil conductor 
del festival que és mostrar la riquesa de 
l’activitat musical i artística dels diversos 
territoris de parla catalana. Us ho mostrem 
a la Sénia, lloc de cruïlla i de confluència 
d’aquesta rica tradició. 

Us convidem a acompanyar-nos en el 
nostre recorregut de la mà del Centre 
d’Estudis Seniencs,  l’Agrupació Musical 
Senienca, l’Institut Ramon Muntaner 
i l’Ajuntament de la Sénia. La tradició 
musical, l’agraïda situació del nostre poble, 
la implicació de la gent i la qualitat de les 
activitats programades us convenceran 
per repetir un altre any.

T 
13

00
-2

01
9

Organitza:

Patrocinen:

Col·laboren:



19 d’octubre de 2019
Jornada. Música i Dansa en Terres de Cruïlla

Auditori del Centre Obrer de la Sénia. 
Carrer del Primer de Maig, 14. 
9.30 h. Lliurament de materials
10 h. Acte inaugural
10.15 h. Ponència marc. Matèria Sonora. Roberto 
Olivan. Festival Deltebre Dansa.
11.00 h. Pausa-cafè
RODA D’EXPERIÈNCIES
11.30 h. Dansàneu, la tríada cultural que aposta 
per la dansa, la música i el patrimoni. Ferran 
Rella i Rut Martínez. 
12.00 h. La Cobla Mínima (1980/2019), una 
proposta funcional de recerca conjunta 
en música i dansa tradicional, en espais 
alternatius de transmissió de repertoris. 
Carles Mas i Francesc Tomás.
12.30 h. 10 anys de la companyia Xuriach. 
Música&dansa, antiga&tradicional. Marc Riera.
13.00 h. CONTR@BAND@. David Martínez, de 
l’Esbart Sant Martí de Barcelona i Octavi Ruiz, de la 
Lira Ampostina. 
13.30 h. Debat i cloenda.

[Cal inscripció prèvia]

 

presència i qualitats de moviment, direccionalitat 
i relació espaial amb els altres fusionats amb sons 
i qualitats vocals, ritme i harmonitzacions podem 
improvisar i compondre infinitat de coreografies 
sonores a través d’estructures simples i regles del 
joc basades en l’escolta, l’atenció i la complicitat.
17,00 h. 
Plaça Catalunya
Trobada de grups de danses tradicionals del 
territori. Amb el Grup de Danses de la Jana, 
Esbart Dansaire Rapitenc de Sant Carles de la 
Ràpita i el Grup de Jota de la Casa d’Andalusia de 
la Sénia, amb els Dolçainers de Joventuts Unides 
de la Sénia.

27 d’octubre de 2019
De 10 a 14 h.  Casa de Cultura de la Sénia. 
Carrer del Mestre Esteller s/n.
Taller ImproPlay. Taller de creació a càrrec de 
Laura Guarch.
17 h.  Casa de Cultura de la Sénia. 
Carrer del Mestre Esteller s/n.
Actuacions dels participants als tallers.

30 de novembre de 2019
19 h.  Casa de Cultura de la Sénia. 
Carrer del Mestre Esteller s/n.
BanDaNsant. Espectacle de nova creació amb 
la ballarina, coreògrafa i performance Sònia 
Gómez i la Banda de Música de l’Agrupació Musical 
Senienca.

17,30 h. 
Auditori del Centre Obrer de la Sénia. 
Carrer del Primer de Maig, 14. 
Taller de dansa amb Roberto Olivan. Inscripció prèvia 
al correu electrònic  centredestudis.lasenia@gmail.
com. Activitat gratuïta.
21,30 h. 
Restaurant l’Antic Molí.  
Carretera d’Ulldecona a la Sénia. Km.10
Sopar musical amb La Cobla Mínima, les ballarines 
Iris Pintos i Sònia Gómez, i els músics Pep Vila, Mar 
Anglés i Aaron Lara. Preu del sopar i el concert 35 
euros. Inscripcions fins el 15 d’octubre al correu 
centredestudis.lasenia@gmail.com

20 d’octubre de 2019
De 12 a 14 h. 
Recinte de la Fira d’Artesania de la fusta de la Sénia.
Taller de jota ballada a càrrec d’Ester Baiges.
Presentació del llibre Els cants de les plantes. De 
música, bones herbes i cistelleria. A càrrec del Taller 
de Cant Popular. Museu de la Pauma del Mas de 
Barberans.

26 d’octubre de 2019
De 9,30 a 14 h. I de 15 a 19,30 h. 
Casa de Cultura de la Sénia. 
Carrer del Mestre Esteller s/n.
Taller ImproPlay. Taller de creació a càrrec de Laura 
Guarch. Taller de veu i moviment per explorar i jugar 
amb el potencial creatiu des de les eines que tenim 
més a prop: el nostre cos i la nostra veu. Amb la nostra 


