


Benvolgudes i benvolguts,

Vint-i-un anys d’aplec sardanista al nostre poble, Rosselló, són una
colla d’anys. Una colla de celebracions al voltant de la rotllana que és
la màxima expressió d’unió, la Sardana.

Sense l’esforç de tots aquells i aquelles que ho feu possible amb la
vostra participació, no haguéssim pogut assolir tots aquests aplecs
sardanistes a Rosselló.

La sardana és una de les expressions que ens caracteritza 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.

Rosselló ha estat, és i ha de continuar sent un referent del món
sardanista a les nostres terres.

Des de l’ajuntament volen invitar-vos a participar en aquesta festa del
nostre poble. I volem fer-vos –en partícips.

Érem, som i serem.
Visca Catalunya, i Visca Rosselló

Manel Plana Farran
Regidor de Cultura



SARDANES DE TARDA (2/4 de 9 del vespre)
1-‐ L’Albert i en Cesc Conrad Saló
2-‐ 40 anys al teu costat Josep Coll i Ferrando
3-‐ A Garcia, 10 i més C. Santiago
4-‐ Regalims del cor Vicens Bou
5-‐ Nit estelada J. Saderra
6-‐ Cap d’any a Tossa Sigfrid Galbany
7-‐ Per a tu, Núria J.J. Beumala
8-‐ Capital del cava J. Lázaro

A les 22 h., sopar popular i balls de saló
1-‐ Ball de Rams
2-‐ El Chico
3-‐ Olé Aragón

SARDANES DE NIT
1-‐ A l’Eugeni Molero F. Mas Ros
2-‐ L’amic Eusebi Josep Prenafeta
3-‐ Lleida, ciutat pubilla R. Viladesau
4-‐ Penya Blaugrana Manresa Dolors Viladrich
5-‐ Colla Roca Jordi León
6-‐ Sardanes a la lluna J. Capell
7-‐ La plaça del paraigües C. Santiago
8-‐ Bona festa J. Vicens Juli “Xaxu”
9-‐ Essència d’aplec E. Ortí

Durant la ballada de nit hi haurà concurs de colles improvisades amb
obsequis a tots els participants

Els tiquets, a 10 €, els podeu adquirir a l’Ajuntament,
fins el dia 30 de juny. I, també, durant l’aplec.

(Tel. 973 730 001 – Maria Jesús / Neus)




