400 m2 de botiga amb tot tipus de
material escolar, d’oficina i d’informàtica.

HORARI D’OBERTURA
DE DILLUNS A DIVENDRES
de 8.30 a 13.00 i de 15.00 a 20.00
DISSABTES MATINS
de 11.00 a 13.30

CONCERT
90
ANYS
Agrupació Sardanista Manlleuenca
Divendres 26 d’abril de 2019 a les 9 del vespre
a l’Església de Sant Pau (barri de l’Erm)
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, direcció Marcel Sabaté i
Cor de l’Escola de Música de Manlleu, direcció Buia Reixach i Feixes.
Venda d’entrades: Museu del Ter (93 851 51 76)

EL QUE NO TROBIS AQUÍ
NO HO TROBARÀS ENLLOC.
Avinguda Bellmunt, 39. 08560 Manlleu. Pol. Ind. la Coromina
Tel. 93.850.62.28
(Zona de fàcil aparcament)
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90 anys de l’Agrupació Sardanista de Manlleu
L’Agrupació Sardanista de la nostra ciutat està d’enhorabona, ja que
enguany celebra els 90 anys d’ençà de la seva fundació. Gairebé un
segle de vida d’una entitat emblemàtica i de referència de Manlleu.
Una entitat implicada des de sempre en la vida social i cultural de la
nostra població, amb un dinamisme que mai ha deixat de bategar. I
s’ha de dir que assolir aquest èxit no és una tasca gens fàcil. Calen
persones disposades a aportar temps i energia –i alguns maldecaps,
tot s’ha de dir- per fer possible que el vaixell no deixi de navegar en
cap moment, persones capaces de remar amb determinació quan el
vaixell trontolla i sembla que es pugui enfonsar.
Aplecs, concerts extraordinaris, audicions a plaça els divendres
d’estiu, cursets de sardana a totes les escoles, concursos (sempre
recordaré l’emoció que sentia quan les colles entraven a la plaça Fra
Bernadí fent al galop per Festa Major) i moltes activitats relacionades
amb la nostra dansa estimada, fent-la visible, apropant-la a la gent,
identificant-la amb el que som, hem estat i volem ser. No em sabria
imaginar Manlleu sense la sardana i gran part del mèrit l’hem d’atribuir
a totes les persones que han estat al capdavant i han treballat per a
l’Agrupació.
Com alcalde de la ciutat, i també com a sardanista i amant
incondicional de la cobla i de la dansa més bella de totes les
danses que es fan i es desfan (Joan Maragall dixit), em toca felicitar
a l’Agrupació Sardanista i agrair-li la tasca que ha dut a terme i el
compromís amb la nostra ciutat i amb la cultura tradicional del nostre
país. Gràcies també per totes les activitats de celebració que s’han
organitzat en motiu d’aquest aniversari al llarg de tot aquest any. En
gaudirem tots plegats, no en tinc cap dubte, i esperem que aquesta
efemèride impulsi la sardana, en un context social, polític i cultural,
molt complicat, en el qual la reivindicació de la nostra essència i de
les nostres tradicions esdevé més imprescindible que mai.
Que soni la tenora, que noranta anys no es fan cada dia!!!
Àlex Garrido i Serra
Alcalde de Manlleu

Programa
PRIMERA PART
1. MANLLEU, CIUTAT PUBILLA – Miquel Subirats
2. DE NIT AL PONT DE SANT AGUSTÍ – Francesc Cassú
3. TOT UN SENYORÀS (estrena) – Marc Timón
4. MAGMA DE COLORS (estrena) – Lluís Alcalà
5. LA FAMÍLIA CAPDELLÚPIA (Mascarada) – Jordi Lara
- El Nen fa de les seves
- El desconsol de la Veia
- El Merma reparteix fuetades

SEGONA PART
1. SOTA ELS PINS DEL PUJOLET – Joaquim Serra
2. LA FAGEDA D’EN JORDÀ – Eduard Toldrà
3. JA HA ARRIBAT LA PRIMAVERA* (CARAMELLES) – Arr. Joan 		
								Josep Blay
4. EL VESTIR D’EN PASQUAL* – Joan Viladomat (Arr. Jordi Molina)
5. BELL CABRERÈS* – Jaume Pons (Arr. Josep Cassú)
6. EL SERPENT DE MANLLEU*– Trad. Catalana (Arr. Jordi Molina)
7. CANÇÓ DEL PARAIGÜER* – Jordi Domènech (Arr. Marc Timón)
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Marcel Sabaté, director.
*Amb la participació del Cor de l’Escola de Música de Manlleu.
Buia Reixach Feixes, directora

