


Benvolgudes i benvolguts,

La sardana, aquest ball nostre que tantes coses ens ha ensenyat i  en
el que tots, un cop o altre en el transcurs de les nostres vides, hauríem
d’emmirallar-nos-hi.

“Ball col·lectiu que ballen homes i dones agafats de les mans”.
Únicament agafant aquest inici ja esdevé un dels motius
d’emmirallament. Un ball que es fa entre tots, entre els homes i les
dones, agafats de les mans. Símbol d’unió i d’acollida. La necessitat
d’anar tots compassats, seguint les notes de la cobla, no fa cap altra
cosa que refermar el que significa la sardana; amb la unió de tothom,
les coses es poden assolir.

Aprofito aquesta introducció per dir-vos que aquest any hem volgut
celebrar, més que mai, aquest XXIIè Aplec de Rosselló al lloc on fa
uns anys que sempre el celebrem; A la plaça de l’Església.
Després dels fets del 29 de gener, aquest equip de govern volem
recuperar l’església i que la plaça, torni a ser un lloc de festa i
celebració.

La unió, l’esforç i la voluntat de totes i tots ens permetrà, tard o d’hora,
recuperar allò que forma part de la vida de Rosselló. I quin millor
exemple que el del ball de la sardana. Tots a una per un objectiu que
ens correspon.

Us demanem, aquest any més que mai, que vingueu i participeu. Són
vint-i-dos anys que a Rosselló celebrem l’aplec, però aquest any les
circumstàncies el fan especial.

Manel Plana
Regidor de Cultura



SARDANES DE TARDA (2/4 de 9 del vespre)
1. A Garcia, 10 i més C. Santiago
2. Ballem a Encamp Joan Làzaro
3. Lleida, ciutat pubilla R. Viladesau
4. Mar de Palamós Francesc Mas I Ros
5. Al mestre Puigferrer Josep Coll i Ferrando
6. Colla roca Jordi Leon
7. Carícies Josep Vicens “Xaxu”
8. Per a tu, Núria J.J. Beumala

A continuació, hi haurà una petita exhibició d’un galop i una sardana de punts
lliures FESTA A LA GRANJA (de Marti de Joan) per la colla infantil de Rosselló
Purpurina.

A les 22.30 h., sopar popular

SARDANES DE NIT
1. Festa a la granja Martí de Joan
2. Santa Pau Josep Saderra
3. La sardana de les brúixes Enric Sans
4. Cap d’any a Tossa Sigfrid Galbany
5. Les campanes de Breda Joan Lluís Moraleda
6. La Puntaire Joan Viladomat
7. Ordino Francesc Juanola i Reixach
8. Gent d’empenta Xavier Forcada
9. Penya blaugrana Manresa Dolors Viladrich

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, també, durant l’aplec.

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




