FESTA DE CULTURA POPULAR
A les 9 del vespre
Al castell palau medieval, inauguració de l’exposició de puntes al coixí, flo r natural i moble de bambú.

A 2/4 de 10 del vespre
Al M undial, inauguració de l’exposició de bonsais i fotografies del Centenari de Conrad Saló.
Organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal, Amics dels Bonsais i Agrupació Fotogràfica BisEnfoc.
Col·labora: Bambu-Bambu i Flors Sant Jordi

Tarda, a les 8
A l’església parroguial, celebració de la missa en m em òria dels músics i sardanistes difunts.

Nit a le s 10
Al M undial, concert m úsica de cobla del Centenari dels germans Saló, a càrrec de la cobla
La Bisbal Jove.

Matí, a les 10, al passeig Marimon Asprer
Començam ent del XLIV APLEC DE LA SARDANA (*)
XIII TROBADA DE PUNTAIRES - FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

M atí, a les 11 i tarda, a les 5
Visites guiades al nucli antic de la Bisbal, amb JORDI FRIGOLA i ARPA

Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flo r natural, moble de bambú i treballs dels alumnes de l’escola
d ’Arts Plàstigues.

Al Mundial
Dissabte i diumenge, exposició de bonsais i fotografies del Centenari Conrad Saló.
Del 15 al 25 de juny aguesta exposició es podrà visitar en el Castell Palau Mediaval.
Organitza: Amics dels Bonsais i Agrupació Fotogràfica BisEnfoc.
(1) Enguany commemorem el Centenari del naixement del recordat mestre Conrad Saló i Ramell, i al llarg de
la diada s’interpretaran diverses sardanes en memòria seva.
(2) Al matí, La Principal de la Bisbal ens interpretarà la sardana d'estrena Ciutat Centenària, original del
professor de tible en Lluís Pujals.
(3) A la tarda tindrem ocasió d’escoltar la sardana d’estrena Cum Laude ai Mestre, original del mestre Josep
Cassú i Serra, i dedicada a la memòria de Conrad Saló, que ens l’oferirà La Principal de la Bisbal.
-

A 2/4 d’una del matí, concurs de colles improvisades (4-6 parelles). Cal inscriure’s previament.

(4) Volem destacar que al matí la cobla La Bisbal Jove ens interpretarà la sardana Enriqueta, del músic
i compositor bisbalenc Enric Argelich i Sais de qui ens ha escrit una completa biografia el bon amic
sardanista Eduard Boada, de Montgat.
(5) Gairebé podem asegurar que tindrem, per primera vegada, ocasió d’escoltar al matí una sardana del
recordat professor músic torroellenc, en Ricard Parés i Bastons, que va dedicar als seus fills En Ricard i
l'Anselm.
(6) La primera sardana que s’interpretarà a la tarda Memorable Aniversari, per la cobla La Bisbal Jove, és
dedicada pel seu autor el mestre Lluís Albert, per a commemorar el 50é aniversari de la m ort del
compositor Josep Vicenç, “ l’avi Xaxu” .
-

PREGUEM vulgueu col·laborar en les despeses d’organització del nostre Aplec, adquirint butlletes del
sorteig d'un viatge a Mallorca.

-

Tal com és costum i mercès a les cases anunciants, els bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de la
Bisbal i Comarca podran recollir gratuitament els llibres de l'Aplec al recinte del Passeig.

ENTRADA GRATUÏTA
(*) En cas de mal temps se celebrarà al Pavelló Firal
Organitza:

Comissió de l’Aplec de la Sardana

Patrocina:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
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