Ho organitza:

AGENDA DE BALLADES
Dissabte, 13 de juliol a les 19:30 h.

DIUMENGE
7 D’ABRIL

Dissabte, 27 de juliol a les 19:30 h.
FESTES MAJORS
AGRUPACIÓ SARDANISTA RAPITENCA

Hi coŀlabora:

Dissabte. 3 d’agost a les 19:30 h.
Dissabte. 10 d’agost a les 19:30 h.
Dissabte. 17 d’agost a les 19:30 h.
Dissabte, 10 de setembre a les
19:30 h.

Amb el suport de:

Farmàcia
Lda. Elvira Franquet
Lda. Elvira Ruiz
Hi col·labora:

D E

TARRAGONA

CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ

Ho organitza:

Agrupació Sardanista Rapitenca

´

Confraria de Pescadors
I N G L A
“Verge del Carme”

farmàcia
J. M. Borrut i Vallés
CONFEDERACIÓ
SARDANISTA
DE CATALUNYA

AG RUP

BEL-MUR

Federació Sardanista

de les Comarques Meridionals

Hi col·labora:

Ho organitza:

IS TA

D I P U T A C I Ó

farmàcia

Ó SAR D
CI
A

AN

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Fa quatre anys que us comparteixo unes paraules
amb motiu de l'Aplec de Sardanes al Montsià. Uns
mots en què sovint he enaltit la noblesa i les
virtuts de la sardana, el seu poder de convocatòria,
l'elegància del seu ﬂuir, la força del seu ritme i el
seu so, la càrrega simbòlica del gest senzill que
comporta unir les mans amb la gent del nostre
costat per dibuixar plegats una rotllana que balla
com si fos un sol ballador, com si fossin les cames
que saltironegen d'una única balladora. Una
rotllana que ens ensenya que la unió de molts és
la força de tots, una rotlla on tothom hi té cabuda:
grans i petits, expertes i novençans... tothom
saltarà amb el cor obert i vibrarà amb la intensitat i
la brillantor de la música de la cobla.
De tot això us n'he parlat en els darrers anys. Però
avui volia posar èmfasi en la força motriu que fa
que any rere any, des de fa trenta-sis anys, aquesta
trobada d'avui sigui possible. L'Aplec de Sardanes
al Montsià és aquest èxit que tots coneixem
perquè al darrere hi sou vosaltres: balladors i
balladores vinguts d'arreu, músics de les cobles
que ens heu honorat amb la vostra companyia i
música, i sobretot i amb majúscules, la gent de
l'Agrupació Sardanista Local. L'entitat que
organitza aquest aplec i que ens anima a dansar
cada setmana a les diferents ballades que
organitza a la plaça; l'Agrupació Sardanista, que al
llarg dels anys ens ha ensenyat a ballar als
rapitencs i a les rapitenques organitzant tallers i
cursets amb les entitats locals o per a les escoles;
l'Agrupació Sardanista, que va portar la música de
la cobla a les ones de Ràdio Ràpita; l'Agrupació
Sardanista, que porta el nom de la Ràpita arreu
del país, allí on s'organitzi un aplec o una sardana.
A vosaltres, amigues i amics de l'Agrupació
Sardanista Local, el meu agraïment més sincer
per tota la feina que heu fet i per tota la que us
queda per fer. Gràcies per portar la cultura de la
música i la dansa de la sardana amb l'orgull que la
gent de la Ràpita sabem fer les coses que ens
estimem. Gràcies pel treball fet conjuntament
amb la Cobla Principal Rapitenca. Endavant amb
la sardana, visca la Ràpita i visca Catalunya!

Cobla La Principal Rapitenca
Cobla Ciutat de Cornellà
MATÍ
1)

PR Floretes del llac

Josep Saderra

2) PR La Filo

Francesc Mas i Ros

3) CC Un angel d'angel

Joan Lazaro

4) CC Punt contra dansa

David Estanyol

5) PR Reus 71

Josep Maria Baiges

6) PR Vint mes cinc de ﬂor de neu

Jordi Paulí

8) CC L'aplec de Sant Viçencs dels Horts

Alcalde

Carles Santiago

9) PR La iaia montse

Daniel Gasulla

10) PR Un estel per tu

Alfred Abad

11) CC 30 Anys a sac

Enric Orti

12) CC Imparables

Alfred Abad

13) PR Barquejant

Enric Gratacos

14)

Capvespre a la Ràpita (Conjunta matí)

15) CC Treinta i cinquanta a Belvitge

Alfred Abad

Joan Jordi Beumala

TARDA
1)

CC Cercant el so de la sardana

Maria Merçe Navarro

2) CC A la Feli

Rene Picamal

3) PR Galanteig
4) PR Petita Rosa

Conrad Salo
Manel Saderra i Puigferrer

5) CC Terrasa,seu d'Egara

Joan Lluis Moraleda.

6) CC El pati de l'ós
7) PR El Palau de la Fosca

Jordi Feliu
Josep Cassu

9) CC Alegres fadrins

Pau Marons

10) CC Montblanc, capital de la sardana

Afred Abad

11)

Sant Carles de la Ràpita (conjunta tarda) Carles Santiago

12) PR Complicitats de Tardor
14) PR Noia Maca
15) PR Principis

Al llarg de l'any, al nostre país s'organitzen milers
d'activitats relacionades amb el món de la
sardana. A casa nostra, la plaça del Cóc és i serà
testimoni de la feina que l'Agrupació Sardanista
Local, amb la Cobla Principal Rapitenca, fan
perquè la sardana esdevingui protagonista de la
cultura local, perquè dansaires de totes les edats i
de qualsevol procedència puguin unir les seues
mans i ballar les notes que surten de la tenora, el
tible o el ﬂabiol. Unes notes que es projecten en
l'aire i colpegen amb força els cors que han format
rotllana i amb els braços ben amunt compten els
tresos ﬁns al “visca” ﬁnal que s'acompanya d'un
somriure i una lluïssor d'ulls especials.
La sardana aplega, uneix i agermana. La sardana
ens crida a donar-nos les mans per crear un únic
ritme compassat, engrescador, alegre i viu. La
sardana avui com sempre, avui com mai, brillarà a
la Ràpita en aquesta trenta-sisena edició d'un
Aplec de Sardanes al Montsià que ens iŀlusiona
perquè batega amb la força amb què només la
música i la dansa poden impregnar tot un poble
que celebra la seua cultura i tradició.
Als amics i a les amigues de l'Agrupació
Sardanista Local, per molts anys de sardanes.
Enhorabona per la vostra tasca, visca la sardana,
visca la Ràpita i visca Catalunya!

Pitu Chamorro

8) PR Blaus de Mar a sant Feliu

13) CC La nàida del llac de Banyoles

Josep Caparrós

Carles Santiago

7) CC Sitgetana 50,anys

És diumenge a la plaça, però no és un diumenge
qualsevol. És un matí de primavera que ens
convida a sortir de casa per compartir una diada
de música i dansa com n'hi ha ben poques. És
diumenge de sardanes, és diumenge d'aplec.

Joan Lazaro
Xavi Casanyes
Francesc Mas i Ros
Max Havart

Èrika Ferraté
Regidora de Cultura

