


Benvolgudes i benvolguts, 
 
L’aplec de sardanes ja el tornem a tenir entre nosaltres. 
Aquesta tradició del nostre poble fa que aquest any 
arribem al divuitè aplec amb tota l’embranzida i amb tota 
voluntat de celebrar-ho cada any amb més força. 
 
Cal que aquesta força i aquesta embranzida la puguem 
tenir per participar en tot allò que com a poble i com a país 
tenim entre mans. I aquesta rotllana i aquest símbol de 
participació i companyonia que és la sardana és un clar 
missatge d’allò que voldríem que fos el nostre esdevenir 
diari: Un país ple i amb tot allò que volem ser com a nació. 
 
Aprofito aquestes línies per desitjar-vos a totes i tots els 
sardanistes del nostre país i especialment a la gent de 
Rosselló, que gaudiu al màxim d’una festa que ja té una 
notable tradició a casa nostra amb aquests divuit anys de 
celebració i que tinguem tots nosaltres la voluntat de 
mantenir i, si convé ampliar, any rere any, aquest 
esdeveniment que és un dels trets característics del nostre 
poble, Rosselló, i , contribuir d’aquesta manera al 
creixement del nostre país, Catalunya. 
 
 
Manel Plana Farran 
Regidor de Cultura 



SARDANES DE TARDA (2/4 de 9 del vespre) 
Cobla Jovenivola d'Agramunt 
 
1-‐ Joves triomfants - Lluís Alcalà 
2-‐ Diada d’or - Joan Jordi Beumala 
3-‐ Mig segle d’esbart - Pitu Chamorro 
4-‐ Joves lleons - Jordi Paulí 
5-‐ Cossetans amb salsa - Daniel Gasulla 
6-‐ Repuntejant 40 anys - Carles Santiago 
7-‐ Esperit de colla - Agustí Serratacó 
8-‐ Mar i palmeres - David Estañol 
9-‐ Somni de plaça - Xavi Piñol 

 
A les 22h. sopar-concert popular 
Preu : 12 euros 
 
Els tiquets els podeu adquirir a l’Ajuntament fins el dia 30 de juny. 
(Tel. 973 730 001 – Maria Jesús) 
 
SARDANES DE NIT 
Cobla Jovenivola d'Agramunt 
Cobla Tàrrega 
 
1 CJ  - Exhortació - Manel Saderra i Puigferrer 
1 CT - La font de la filosa - Daniel Gasulla 
2 CJ - Sempre un somriure - Enric Ortí 
2 CT - Mig segle d'esbart - Pitu Chamorro 
3 CJ - 35 estius - Pitu Chamorro 
3 CT - Re(10) us Jose - Carles Santiago 
4 CJ - Petits Laietans - Joan Jordi Beumala 
4 CT – Badalona - F. Mas i Ros 
5 CJ - La segadora - Josep Vicens 
5 CT - Petits Laietans - Joan Jordi Beumala 
6 CJ - Prada Ripoll - René Picamal 
6 CT - La Tia Roseta -Agustí Causí 
7 CJ - Capital del cava - Joan Lázaro 
7 CT - Arenys de Munt - R. Vilaresau 
8 CJ - Gresca pirata - Xavi Piñol 
8 CT - Bravo Nino !! - Dani Gasulla 
9 CJ - A García, 10 i més - Carles Santiago 
9 CT - Camí de Tàrrega - Ramon Vilà 


