
      

 

NOTA DE PREMSA 

 

- L’ Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona dona suport a la 

campanya ‘Mans Obertes’ de la Confederació Sardanista de 

Catalunya 

 

- La Ballada de Sardanes del pròxim 15 d’octubre al Pla de la 

Catedral uneix esforços per recaptar fons d’ajuda pels vols 

humanitaris davant la crisis de refugiats provocada per la guerra a 

Ucraïna 

 

- La programació de la Ballada inclou la sardana ‘Mans Obertes’ de 

Andrea De Escalada Sancho, composta en homenatge a la tasca 

d’OPEN ARMS 

 

 

El proper dissabte 15 d’octubre l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona 

(ACFB) ha programat una ballada de sardanes al Pla de la Catedral de 

Barcelona a les 18:00h amb la cobla La Principal del Llobregat, en la que 

donarà suport a la campanya benèfica ‘Mans Obertes’, engegada des de la 

Confederació Sardanista de Catalunya (CSC) amb el suport d’Open Arms i 

la Fundació Sardana (FUS). ‘Mans Obertes’ neix amb l’objectiu de reunir 

fons per ajudar a Open Arms a seguir protegint la vida dels refugiats que 

fugen de la guerra a Ucraïna gràcies als corredors humanitaris aeris actius 



des del 12 de març. La Confederació Sardanista de Catalunya fa una crida 

solidària perquè els sardanistes aportin el seu granet de sorra per ajudar al 

poble d'Ucraïna, actualment en situació de guerra. Així, la CSC insta als 

sardanistes a participar en la campanya benèfica plantejada amb la 

col·laboració d’Open Arms.  

El programa de la Ballada inclou fins a 9 sardanes, i en tercer lloc podrem 

escoltar la sardana ‘Mans Obertes’ , que dona nom a la campanya benèfica, 

i que ha estat revisada pel músic Lluc Vizentini amb el permís de la 

compositora, Andrea De Escalada Sancho. La autora va escriure aquesta 

sardana per retre homenatge des de l’àmbit de la cultura a la incessant 

tasca humanitària que duu a terme Open Arms en diversos punts del 

planeta, en aquest cas a Ucraïna de del començament de la guerra. Abans 

de la interpretació de la sardana ‘Mans Obertes’, intervindran a l’acte el Sr. 

Carlos Álvarez, socorrista i responsable del projecte Educació per la Llibertat 

d’Open Arms, i el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, el 

Sr. Xavier Tresserras. Amb aquesta campanya, des de la CSC volem fer un 

pas més perquè la Sardana formi part del Patrimoni Cultural Immaterial de 

la Humanitat de la UNESCO. La Sardana és un símbol compartit dins la 

cultura catalana i és la dansa nacional de Catalunya, però va molt més enllà 

de l’àmbit estrictament cultural. Per això volem traslladar el missatge al 

món sardanista que aquesta és una gran oportunitat per demostrar per què 

la Sardana mereix ser reconeguda per la UNESCO. 

La Sardana és un element de la nostra identitat com a país que 

transmet valors que traspassen les nostres fronteres. Si volem que la 

sardana sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 

Humanitat de la Unesco em de demostrar que podem ser solidaris 
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amb causes humanitàries. La Fundació Sardana dona suport a 

la CSC en aquest projecte benèfic, i és l’entitat que rep la donació 

econòmica de la ciutadania en aquesta campanya per donar suport 

als vols humanitaris d’Open Arms. Gràcies a aquests vols humanitaris 

més de 1150 persones han estat traslladades a refugis d’acollida, 

majoritàriament persones d’edat avançada i mares amb nens i nenes 

petits. Actualment Open Arms coordina l’enviament terrestre de 

material sanitari d’emergència, productes de primera necessitat i 

aliments des de Barcelona amb la col·laboració de l’ambaixada 

d’Ucraïna a Espanya i diferents entitats del teixit social. El desig és 

pal·liar tot el possible les mancances que està causant la guerra a la 

població civil, la més afectada pel conflicte. Un cop finalitzada la 

campanya, la Confederació Sardanista de Catalunya entregarà la 

dotació aconseguida a Open Arms perquè segueixi operant en 

aquest conflicte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


