
    
 

MOCIÓ EN SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA 

REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA 

HUMANITAT DE LA UNESCO. 

La Confederació Sardanista de Catalunya presenta la candidatura de la sardana a la 

Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 

El concepte de “patrimoni cultural immaterial” s’ha estès molt en els darrers anys, a partir 

de l’aprovació (2003) i l’entrada en vigor (2006) de la Convenció per a la Salvaguarda 

del Patrimoni Cultural Immaterial, de la UNESCO.  

S’entén per «patrimoni cultural immaterial» els usos, les representacions, les 

«expressions, els coneixements i les tècniques —juntament amb els instruments, els 

objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents— que les comunitats, 

els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu 

patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet d’una generació 

a l’altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, 

la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon un sentiment 

d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de la diversitat 

cultural i la creativitat humana. Als efectes d’aquesta Convenció, només es té en compte 

el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals 

de drets humans existents i amb els imperatius de respecte mutu entre les comunitats, 

els grups i els individus i de desenvolupament sostenible. 

Donada aquesta definició oficial, la Sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió 

i d’igualtat, i és un símbol de la identitat catalana. És, per tant, una candidata ideal a 

pertànyer a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. 

La sardana, a més, constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi, amb 

autèntiques institucions que vetllen i fomenten des de diferents perspectives la seva 

preservació i popularització, com ara els Amics de la Sardana de Premià de Mar, la 

Cobla Premià, fundada l’any 1983, o el programa de Ràdio Premià de Mar “Fem 

Rotllana”, que des de fa dècades ha esdevingut un autèntic referent al país en quant a 

la difusió de la sardana. 

Entenem, a més, la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de 

la diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament 

sostenible. 

Per tots aquests motius, portem a votació d'aquest plenari els següents acords: 

1. Manifestar el suport explícit de l’Ajuntament de Premià de Mar a la candidatura de la 

sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, 

de la UNESCO. 

  

2. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i comarcals i a la 

Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 

  

3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.  

A Premià de Mar, 2 de maig de 2022 


