DISSABTE, 13 DE JUNY
Tarda, a les 8
A l'església parroquial, celebració de la missa a la memòria dels músics i sardanistes difunts.

Tarda, a 3/4 de 9
Al Castell-Palau inauguració de:
• Mostra de moble català
• Mostra commemorativa dels 110 anys de la Cobla Orquestra la Principal de la Bisbal
• Exposició de puntes
• Exposició de flors i plantes

Nit, a 2/4 d'11
A Torre Maria inauguració de:
• Exposició de bonsais
• Exposició de centres de jardineria
• Recital de guitarra del Conjunt-Instrumental de Guitarra de Palafrugell (Sra. Rita Ferrer)

NOTES
- Tal com és costum i gràcies a les cases anunciants, els llibres de l'Aplec es podran reco
llir, gratuïtament, al recinte del Passeig, pels bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana
de la Bisbal i Comarca.
- A la tarda la cobla Principal de la Bisbal interpretarà la sardana EN RECORDANÇA A
L'AMIC, original del mestre JOSEP CASSÚ i SERRA, com a homenatge al malaurat
JOAN SAQUÉS i ROCA-a.C.s- Els reconeguts compositors MANUEL SADERRA i PUIGFERRER, RICARD VILADESAU, MARTIRIÀ FONT i LLUÍS ALBERT, compleixen aquest any, 90, 80, 75 i 75 anys
respectivament. Nosaltres els felicitem molt cordialment interpretant vàries sardanes de
la seva fèrtil inspiració.
- Us comuniquem que podeu disposar d'ampli aparcament als següents carrers de la
nostra ciutat: L'Aigüeta, Paral·lel, Marquès de Cruïlles, Mas Clarà, Agustí Font,
Solidaritat, dels Tarongers, del Pedró, Plaça Nova i darrera Torre Bisbal.
- COL·LABOREU en les despeses d'organització del nostre Aplec adquirint butlletes del
sorteig d'un viatge a Mallorca.
- Visites guiades al nucli antic de la Bisbal, matí a les 11 i tarda a les 5 amb Jordi
Frigola i Arpa
El taller de Puntaires de la Bisbal d'Empordà farà donació d'un mocador de puntes
al coixí a la Gegantesa "la Fesolera".
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