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

Associació de Puntaires de la Bisbal.

Col·labora: Flors Sant Jordi, Bambú-Bambú i Brodats Carme Fabrellas.

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

Nit a 2/4 de 10
Inauguració de l’exposició de bonsais i Patchwork.
Organitza:

Am ics dels Bonsais i Escola-Taller Neus Bahí.

Nit ales 10
Al M u ndial, concert de m úsica de cobla, a càrrec de La B isbal Jove.
(1a part en memòria del m estre M anuel Saderra Puigferrer).

Matí, a les 10, al passeig Marimon Asprer
Començament del XLVI APLEC DE LA SARDANA (*)
XV TROBADA DE PUNTAIRES - FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

Matí, ales 11 i tarda, ales 5
Visites guiades al nucli antic de la Bisbal, amb JORDI FRIGOLA i ARPA

Matí, d’onze a una, en el recinte de l’Aplec:
Petit taller de braçalets i belluguets de cartró, que decorarem amb papers de seda de m il i un
colors. Us hi acompanyarà la Núria Vancells

A 2/4 d’una del matí
CONCURS DE COLLES IMPROVISADES (4-6 parelles). Cal inscriure’s prèviament.

Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flo r natural i moble de bambú.

Al Mundial
Exposició de bonsais i Patchwork.

(Les tres exposicions romandran obertes el dissabte i el diumenge).
(1) Enguany es com m em ora el centenari del naixem ent del mestre MANUEL SADERRA PUIGFERRER.
Nosaltres el recordem amb la interpretació d'unes inspirades sardanes, a més amb la seva sardana més
em blem àtica SOMNI.
(2) R ecordem la p e rso n a lita t del destacat a rtis ta MODEST CUIXART, bon a m ic que fou de La P rincipal
de la Bisbal.
(3) Enguany se celebren 25 anys de la incorporació a La Principal de la Bisbal de l’excel·lent intèrpret de
tenora en JOSEP GISPERT i VILA, a qui felicitem m olt cordialm ent per aquesta efemèride.
(4) Felicitem el benvolgut mestre JOSEP CASSÚ i SERRA, per haver-li concedit recentment, la Generalitat de
Catalunya, la distinció de la Creu de Sant Jordi.
-

COL·LABOREU en les despeses d ’organització del nostre Aplec to t adquirint butlletes dels sorteigs que
efectuarem.

-

Tal com és costum i mercès a les cases anunciants, els bisbalencs i socis dels Am ics de la Sardana de ia
Bisbal i Comarca podran recollir gratuïtam ent els llibres de l’Aplec al recinte del Passeig.

ENTRADA GRATUÏTA
(* ) En cas de mal tem ps se celebrarà al Pavelló Firal
Organitza: C om issió de l ’A plec de la S ard ana
Patrocina: A ju n ta m e n t de la B isbal d ’ Em pordà
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