
  



 

 

 

 

25 anys d’aplec sardanista a Rosselló. 25 anys de tradició, 

de cultura, de valors i 25 anys fent país, però sobretot fent 

Rosselló un punt de referència dins del món sardanista.  

L’aplec és l’acte esperat per tots i totes les sardanistes del municipi, així com pels familiars i 

amics. En definitiva, és un esdeveniment que acull a tots els rossellonencs i 

rossellonenques i als sardanistes d’arreu de les Terres de Lleida.  

La sardana és la dansa catalana per excel·lència, que amb l’esforç de tots i totes ha tingut 

la força per tirar endavant, és per aquest motiu que us ho volem agrair.  

Aquest, és un any i una edició especial. 25 anys consecutius d’aplec, tot un orgull. Per 

aquest motiu, des de l’Ajuntament de Rosselló, volem donar-vos les gràcies a tots i totes 

què hi participeu. Aprofitem també per i convidar a tots els veïns i veïnes a què ens 

acompanyeu en una vetllada tan valuosa i emotiva com serà la d’aquest any.. 

Judit Teixiné. Regidora de Rosselló 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25è APLEC DE LA SARDANA DE ROSSELLÓ 

19 h Missa en commemoració dels 25 anys d’aplec.  

 Cantada per la Coral Flor d’Espígol de Rosselló.  

 Al final sardana ballada per les colles locals “Ginesta i Roselles”, “Orgull 
Català” i “Purpurina”.  

 
19.45h Benvinguda  
 
20.20h Tret de sortida de l’aplec de tarda 
1.-A Garcia,10 i més de Carles Santiago 
2.-Ballem a Encamp de Joan Lázaro 
3.-Llavaneres de Francesc Mas i Ros 
4.-Arenys de Munt de Ricard Viladesau 
5.-Al mestre Puigferrer de Josep Coll i Ferrando 
6.-Ja fa 10 anys de Jordi León 
7.-El cant del batre de Josep Vicenç “Xaxu” 
8.-Sempre a cent de Carles Rovira 
9.- Colla Roca – Ballada per la Colla Purpurina, Ginesta i Rosselles i Orgull Català.  
 
22.00h Sopar 
 
23.00h Ballada de nit 
10.-Sóc Lleidatà (i de Balàfia) de Francesc Xavier Cassanyes 
11.-25 anys a Artés de Joan Lázaro 
12.-L’estadi nou de Francesc Mas Ros 
14.- Gresca pirata de Xavier Piñol Exhibició de punts lliures colla Estol Espígol 
d’Agramunt  
13.-Hermínia de Ricard Viladesau 
15.-La tia Pepa  de Josep Capell Colles Improvisades 
16.-Per a tu, Núria de Joan Jordi Beumala 
17.-Mariona de Josep Saderra 
18.-Engresca’t a ballar de Sigfrid Galbany 

 

 Menú Adult: Amanida verda variada, llom al cava, copa de gelat, 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 de tiquets fins el 3 de juliol a:   

 Ajuntament de Rosselló:  973 73 00 01 

 


