DISSABTE, 9 DE JUNY DE 2001
Tarda, a les 4
Al seu local d’El Mundial l’Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló: tarda de portes
obertes amb actuació dels alumnes.

Tarda, a les 8
A l’església parroquial, celebració de la missa a la memòria dels músics i sarda
nistes difunts.

Nit, a les 9
Al castell palau medieval inauguració exposició: puntes al coixí, bonsais, flors,
plantes i moble català. Organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal, Floristes i
Centres de Jardineria i Amics del Bonsai.

DIUMENGE, 10 DE JUNY DE 2001 • Al passeig Marimon Asprer
Matí, a les 10
Començament del XXXIX APLEC DE LA SARDANA (*)
VIII TROBADA DE PUNTAIRES
PLANTADA DE GEGANTS, EL DRAC i L’ÀLIGA
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

Matí, a les 11 i tarda, a les 5
VISITES GUIADES AL NUCLIC ANTIC DE LA BISBAL, amb Jordi Frigola i Arpa

N O TES
Enguany es commemora el centenari del naixement del mestre FRANCESC MAS i ROS, i nosaltres el recordarem, ben
sincerament, programant quatre sardanes seves molt airoses i populars.
A la sessió de la tarda, interpretada per la cobla Principal de la Bisbal, estrena de la sardana obligada de dos fiscorns
A R A I G , que gentilment ens ha dedicat el compositor JOAN MANUEL MARGALEF, fiscornaire de la cobla bisbalenca.
Recordem que la cobla JOVENÍVOLA DE SABADELL celebra aquest any el 25è aniversari de la seva fundació, i els
felicitem cordialment. El dia del nostre Aplec, a la tarda, tindrem ocasió de saludar-los personalment.
A la tarda es lliuraran els premis del 2n Concurs de Cartells del nostre Aplec de la Sardana.
COL·LABOREU a les despeses d’organització del nostre Aplec adquirint butlletes del sorteig d’un viatge a Mallorca.
Tal com és costum i gràcies a les cases anunciants, els llibres de l’Aplec es podran recollir, gratuïtament, al recinte del
Passeig, per als bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca.
Ampli aparcament als carrers: L’Aigüeta, Paral·lel, Marquès de Cruïlles, Mas Clarà, Agustí Font, Solidaritat, dels
Tarongers, plaça Carreras Dagas, del Pedró, plaça Nova i darrere Torre Bisbal.

PATROCINA: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
ORGANITZA: Comissió de l’Aplec de la Sardana i Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca
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