Benvolgudes i benvolguts,

Aquest any celebrem 20 anys d’aplec sardanista al nostre poble,
Rosselló. I ens fa molt de goig fer-vos-en partícips. La sardana és una
de les expressions que ens caracteritzen com a poble. La unió,
l’entrellaçament de les mans, la integració de tots aquells que feu la
rotllana és una mostra clara del nostre país.

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.

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. I la gent de Rosselló i els sardanistes hem
de felicitar-nos per aquest vintè aniversari i desitjar que puguin ser
molts més i trobar-nos any rere any.

Érem, som i serem.
Manel Plana Farran
Regidor de Cultura

SARDANES DE TARDA (2/4 de 9 del vespre)
1-‐ Sant Llorenç, Gran Reserva
2-‐ Rauxa i seny
3-‐ Noces d’or a Badalona
4-‐ Amistat
5-‐ Essència d’aplec
6-‐ Pal de Paller
7-‐ Noble Amistat
8-‐ L‘amic Eusebi
9-‐ Doll d’amor

Pitu Chamorro
Alfred Abad
Jordi Paulí
Josep Capell
Enric Ortí
Ricard Viladesau
Carles Santiago
Josep Prenafeta
J. Hostench

A les 22 h., sopar popular i balls de saló
2 valsos i 2 pasdobles

SARDANES DE NIT
1-‐ La font de beu i tapa
2-‐ Capital del cava
3-‐ Arenys de Munt
4-‐ Per a tu, Núria
5-‐ Palafrugell i Tamariu
6-‐ Els follets de l’Ebre
7-‐ Gresca Pirata
8-‐ Ordino
9-‐ A García,10 i més

Pau Siscart
Joan Làzaro
Ricard Viladesau
Joan Jordi Beumala
Conrad Saló
Alfred Abad
Xavi Pinyol
Joanola i Reixach
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 30 de juny. I, tambè, durant l’àplec.
(Tel. 973 730 001 – Maria Jesús / Neus)

