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La Sardana, la dansa nacional de Catalunya, plasma sens 
dubte trets característics del nostre país, com són el treball 
en equip, la coordinació i l’equilibri. El domini dels mateixos 
és una inacabable lliçó de catalanitat. Malgrat els darrers 
anys l’aportació humana a Catalunya ha estat ingent, la nostra 
capacitat d’integració ha estat proverbial, i això que no gaudim 
de cap de les eines de les que disposa un estat independent; 
en tot això la nostra cultura i tradicions ha estat un eina 
eficient d’acollida a casa nostra, tant diables i dimonis, com 
els castellers ha fet una gran tasca, i han ajudat a incorporar 
molts nouvinguts a la família catalana. Crec honestament, que 
la sardana juga i pot jugar un paper més rellevant en aquest 
camp, i que pot ser una eina molt eficient per tal d’integrar 
nous veïns en els valors catalans. Per tot plegat i molt més, 
és tant important el cultiu i la cura del moviment sardanista, 
fet que lamentablement molts cops oblidem. Des de la meva 
humil opinió us animo a participar de la sardana, per fer la 
colla més gran i el rocle més ample. Per aquesta mateixa 
raó estem tant satisfets a Rosselló, de que es produeixi una 
trobada sardanista, de tal nivell, que aplega el bo millor de la 
sardana a les contrades de les Terres de Lleida.

Benvinguts a Rosselló!!

Jaume Fernàndez

Alcalde de Rosselló de Segrià

16è APLEC DE LA SARDANA
Dissabte, 3 juliol 2010

Dissabte 3 de Juliol

A l’Av. de Ponent

(en cas de mal temps, al Casal).

17a Trobada de Sardanistes Adults SALTEM 
I BALLEM de les comarques de Lleida 

16e Aplec de la Sardana de Rosselló

19.00 h. Arribada i inscripció de les colles 
participants.

19.30 h. Trobada Saltem i ballem amb la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt.
Galop d’Entrada – El meu promés, J. Lluís 
Moraleda.

Benvinguda de les autoritats.

Sardana de lluïment – L’aplec de Martorelles, 
C. Santiago.
Sardana de Punts lliures – Les Homilies 
d’Organyà, J. Coll.

Lliurament del Record a les colles.

20.30 h. Sardana de Germanor i inici de la 
ballada de tarda.

SARDANES DE TARDA
COBLA JOVENÍVOLA 
D’AGRAMUNT

Sardana de Germanor – Petits laietans, J. 
J. Beumala
Nit estelada, Josep Saderra
Lligams d’amistat, Agustí Pedrito
La nit de la sardana, Jaume Burjachs
Cinquanta anys junts, Joan Segura

22.00 h. Sopar Popular
Preu 10 euros. 
Podeu reservar els tiquets al telèfon 
973 730 001 (Maria Jesús).
Hi haurà sorteig d’obsequis entre tots els 
assistents.

SARDANES DE NIT 
COBLA JOVENÍVOLA 
D’AGRAMUNT I COBLA QUATRE 
VENTS D’AGRAMUNT

4V – Un pas endavant, Daniel Gasulla
JA – Amistat, F. Comín
4V – 25 i al sac!, Lluís Bofill
JA – Gresca pirata, Xavier Piñol
4V – Terra Nostra, Carles Raya
JA – Cossetans amb salsa, D. Gasulla
4V – Prada de Conflent, René Picamal
JA – Sardana de Colles improvisades – 
Mar i palmeres, D. Estanyol
4V – Esperit de colla, Agustí Serratacó
JA – Cap d’any a Tossa, Sigfrid Galvany
4V – El canó de Palamós, J. Lázaro
4V – Vilassar de dalt, 2005 – 
Jeroni Velasco


