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L’A S SOCIACIÓ CULTUR AL  
CANT VALENCIÀ D’ESTIL
L’Associació Cant Valencià d’Estil es crea el 27 de febrer de 1993, per a 
defendre, mantindre i promoure el reconeixement que mereixen els cants 
més característics i representatius de la nostra tradició cultural. L’Associa-
ció arreplega els esforços i afanys de professionals en actiu, així com d’in-
vestigadors i totes aquelles persones interessades en el ressorgiment del 
Cant València d’Estil. La seua actuació es desenvolupa en tres aspectes 
fonamentals: la conservació i divulgació del Cant d’Estil, la promoció i la 
investigació, l’aprenentatge i la seua presentació en tota l’Àrea de la Comu-
nitat Valenciana pels seus membres o representants.

I  ENCONTRE DE CANT D’ESTIL :  
E VOLUCIÓ I  INFLUENCIA EN EL BALL
Amb aquest I encontre de Cant d’Estil, l’Associació pretén dur a terme una 
aproximació a l’origen del Cant, per a després mostrar la translació que es 
va produir d’alguns dels seus estils al ball.



PROGR AMA
• Presentació i benvinguda per part del President de l’Associaciò

• Cant de l’Ù i dos sense acompanyament musical, Victòria Sousa

• Cant de L’Ú i dos acompanyat només amb corda

• Conferència: El Cant d’Estil i la seua traslació al ball,  
a càrrec de Victòria Sousa

• Ball de Cinq

• Cant de l’Ú i dotze

• L’onze de Massanassa

• Cant de l’Ú

• Ball de l’Ú de Carcaixent

• Cant Riberenca

• Ball Riberenca del Xuquer

• Cant d’Albaes a càrrec de les escoles:

o Escola de Cant d’Estil JCF (València)

o Ateneu Espai Cívic Cultural (Bétera)

o Escola de Danses, Cant i Música Tradicional de Rafelbunyol 

o Escola Municipal de Cant d’Estil La Marina (El Puig)

o Unión Musical de Moncada

INTERVINDR AN
• Cant i al vers l’Associació Cant Valencià d’Estil
• Ball i rondalla Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent
• Tabal i Dolçaina Associació Cultural Xe que burrà


