
  



Benvolgudes i benvolguts, 

 

La sardana és l’expressió més nostrada d’un dels conceptes cabdals 

del nostre país. La capacitat d’acceptar totes aquelles persones al 

voltant d’una rotllana que representa la inclusió d’aquells i aquelles 

que creuen en el respecte, el diàleg i la participació ben entesa. 

 

Volem ser com a poble, i volem ser com a país. Nosaltres som els 

hereus de tradicions i de sentiments, de lluites i de resistències, 

d’aixecar-nos una i mil vegades si cal. I tenim el deure i l’obligació 

de transmetre tots aquests valors i aquestes tradicions a les 

següents generacions. 

 

I si hi ha una cosa que fa que el nostre poble vulgui ser més ple i 

més sobirà és la nostra voluntat de fer créixer allò que forma part de 

la nostra cultura i la nostra tradició: La Sardana. 

 

La Sardana com al·legoria de poble i de participació, de 

companyonia i de col·laboració, de sumar esforços i d’anar tots 

plegats. 

 

Voldria desitjar-vos a totes i tots els sardanistes i en especial a la 

gent de Rosselló que pugueu gaudir d’un dia de germanor i de 

reafirmació del nostre país, Catalunya. 

 

Manel Plana Farran 

Regidor de Cultura 



 
 
 
 
 
SARDANES DE TARDA (2/4 de 9 del vespre) 

  1-‐ El Palau de la Fosca – Pitu Chamorro 
  2-‐ Cap de Creus – J. Cabrisas 
  3-‐ En Jaume de Ca l’Escloper – Òscar Barqué 
  4-‐ Amunt i endavant – Pere Fontàs 
  5-‐ A Garcia 10 i més – Carles Santiago 
  6-‐ Festeig – Ricard Viladesau 
  7-‐ Joves triomfants – Lluís Alcalà 
  8-‐ L’amic Eusebi – Josep Prenafeta 
  9-‐ Colla Roca – Jordi Leon 

 
A les 22 h., sopar popular i balls de saló 

2 valsos i 2 pasdobles 
 
SARDANES DE NIT 

  1-‐ Cossetans amb salsa – Daniel Gasulla 
  2-‐ D’or i d’argent –Alfred Abad 
  3-‐ Capital del cava – Joan Làzaro 
  4-‐ A Mataró – Ricard Viladesau 
  5-‐ Ginesta florida – Jordi León 
  6-‐ L’Aplec de Cubelles – Jordi Paulí 
  7-‐ Dolça Ester – Lluís Alcalà 
  8 -‐Re(10)us jove – Carles Santiago 

 
 
 
 
Durant la ballada de nit hi haurà concurs de colles improvisades 
amb obsequis a tots els participants 
 
 
 
Els tiquets, a 12 €, els podeu adquirir a l’Ajuntament, 
fins el dia 28 de juny. 

(Tel. 973 730 001 – Maria Jesús) 



  


