Ja fa vint-i-quatre anys un grup de rossellonenques i rossellonencs
van iniciar aquesta festa que al nostre poble és una forma de dir-nos
que l’estiu ja ha arribat de ple.
Vint-i-quatre anys de sardanes i de ballades ja sigui al voltant del pi o
a la plaça de l’església. El lloc no fa la festa però aquest any és
important remarcar allò que hem volgut fer; celebrar-la al lloc de
sempre, malgrat els esdeveniments succeïts . Aquest any, però, ja
podem dir que aquesta plaça ha recuperat una part molt important
de la seva normalitat i de retruc el propi poble.
Contribuïm, treballem, gaudim i continuem amb aquesta tradició que ja forma part de la
nostra història com a poble, el 24è aplec de la Sardana de Rosselló. Hi contribuïm perquè
creiem amb tot allò que ja fa gairebé un quart de segle varen començar un grup
d’entusiastes de Rosselló, ballar sardanes i fer-ho en el marc de l’aplec sardanista. Hi
treballem perquè volem que cada any se celebri i perquè aquesta és la nostra intenció com
ajuntament; Rosselló forma part del circuit estable d’aplecs sardanistes de les nostres
terres. Gaudim perquè és un goig i un gaudi que any rere any l’aplec ens anunciï que les
sardanes, la calor i la fresca de la nit ja han arribat al nostre poble. Continuem
compromesos amb l’aplec, amb aquells que l’organitzen, amb les sardanes i amb les
nostres tradicions i amb el nostre país, Catalunya.
Des de l’ajuntament volem agrair-vos a tots els que hi heu participat la tasca que feu en
favor de la cultura catalana, a favor de la nostra comarca i la vostra contribució a ficar en
valor el poble de Rosselló i us animem a totes i a tots a continuar participant-hi.
Manel Plana. Regidor de Cultura de Rosselló

24è APLEC DE LA SARDANA DE ROSSELLÓ
Dissabte 7 de juliol de 2018, a la Plaça de l’Església de ROSSELLÓ
Amb la COBLA JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
8 de la tarda
SARDANES a la Plaça de l’Església
1.-A Garcia,10 i més
Carles Santiago
2.-Arenys de Munt
Ricard Viladesau
3.-Capital del cava
Joan Làzaro
4.-Colla Roca
Jordi Leon
5.-Destapem els 60
Joan Jordi Beumala
6.-Santa Pau
Josep Saderra
7.-Bona festa
Josep Vicens “Xaxu”
8.-L’estadi nou
Francesc Mas i Ros *
* Aquesta sardana la ballaran la colla Purpurina de Rosselló amb el galop de rigor
(4 tirades)
10 de la nit
SOPAR DE GERMANOR a la Plaça de l’Església
SARDANES a la Plaça de l’Església
1.-Lleida ciutat pubilla
2.-Al mestre Puigferrer
3.-Ja fa 10 anys
4.-La tia Pepa (Exhibició de punts

Ricard Viladesau
Josep Coll i Ferrando
Jordi Leon
Josep Capell

lliures per la Colla Dolç Infern de Lleida)

5.-Per a tu, Núria
6.-Mariona
7.-Engresca’t a ballar
8.-Ordino
9.-Ballem a Encamp
10-Llavaneres

-

Joan Jordi Beumala
Josep Saderra
Sigfrid Galvany
Narcís Juanola
Joan Làzaro
Francesc Mas Ros

MENÚ: Amanida verda variada, llom al cava, copa de gelat, aigua, vi, gasosa i
cafè
MENÚ INFANTIL: Pica-pica (xips variades, olives i fuet), pollastre al forn, gelat,
pa, refresc i aigua

Preu: 12€ menú adult / 5€ menú infantil.
Reserves dels tiquets fins el dia 27 de juny a:
- Ajuntament de Rosselló: 973 730 001 – Maria Jesús /Neus

