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COM ANAR-HI

Mans entrellaçades, braços aixecats, passos sin-
cronitzats en perfecta harmonia. Una comunió 
absoluta en què les individualitats sumen pel 
bé comú. Això és la sardana: una dansa integra-
dora i acollidora que obre els braços a tothom, 

homes i dones, gent d’aquí i d’allà, i en què les mans unides esde-
venen una metàfora de l’esperit lluitador i acollidor dels pobles.

Una metàfora que, al districte barceloní de Nou Barris, esdevé del 
tot encertada. No en va la seva població sap millor que ningú el 
que significa la lluita per la defensa dels drets i la justícia social 
unida als valors de la unió, la integració, la cooperació i el respecte 
mutus. I és que Nou Barris és conegut des de sempre pel seu cai-
re obert, divers, festiu i lluitador, com tota la gent que hi viu, com 
totes les entitats que donen vida a aquest territori de la part nord 
de Barcelona que sempre ha obert de bat a bat les portes a tothom 
que hi arribava amb l’esperança de trobar un present millor i un 
futur engrescador. 

Aquest mes d’octubre viurem la 49a edició de l’Aplec de Tardor de 
les Roquetes, una de les celebracions més històriques i entranya-
bles del calendari festiu de Nou Barris. Permeteu-me que us con-
vidi a totes i a tots a apropar-vos-hi un any més, i no només per 
ballar: les excel·lents composicions de música per a cobla que ens 
oferiran les formacions participants es mereixen una escolta atenta. 
I més aquest any, en què la mirada –o potser millor l’oïda- estarà 
posada en el compositor Pep Ventura, de qui enguany celebrem el 
bicentenari del naixement, i que va concebre la sardana tal com la 
coneixem avui dia. 

Vull agrair molt sincerament a l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en 
Clavé la seva capacitat per organitzar, incansablement i any rere 
any, un esdeveniment com aquest, que ha situat el districte de Nou 
Barris dins el calendari festiu català i ha donat a conèixer fora de 
Barcelona les virtuts dels nostres barris i el seu tarannà festiu i soli-
dari. Em sento orgullosa de la seva contribució a la cultura popular 
del districte amb aquesta magnífica trobada sardanista, una de les 
més importants de tot Catalunya, on homes i dones, grans i petits, 
gent de tot arreu, ens recorden amb les mans unides que no hi ha 
res que la voluntat de la gent no pugui aconseguir.

Janet Sanz, regidora de Nou Barris



PLL LA SEGADORA Josep Vicens “Xaxu”
SJ DE PUNTETES Agustí Borgunyó
M PRESÈNCIA Josep Mª Bernat
 (Tot recordant els 25 anys de la mort de l’autor)
PB ELS QUE FOREN Josep Mª Tarridas
PLL BANYULS 2000 René Picamal
SJ L’APLEC DE GAVÀ Carles Santiago
M CANTS DE MAIG Vicenç Bou
PB LES ROQUETES Max Havart
PLL PORTA-LA AMB TU Olivier Marquès
 (Sardana de l’any 2016)
SJ GELOSA M. S. Puigferrer
M COM TU LA VOLIES Florenci Mauné
PB ENCISADORA (estrena) Lluís Pujals

Conjunt A LA PLAÇA DEL GRA Josep Cid
PLL-PB NO ESTIGUIS TRISTA Pep Ventura
 (recordant el bicentenari del seu naixement)
SJ-M L’APLEC DE TARDOR Conrad Saló

BANDA SIMFÒNICA 
DE LA NOSTRA AGRUPACIÓ SARDANISTA

Director: Daniel Navarro Cortés

Director d’honor: Vicenç Navarro Mas

 “UN APLEC DE CINE” 

LA GRAN EVASIÓ Elmer Bernstein
(Marxa de la pel·lícula) 

LIMELIGHT Charles Chaplin
(“Candilejas”, tema central del film)

JESUS CHRIST SUPERSTAR A. Ll. Webber
(Cinema musical)

AMADO MIO Robert i Fisher
(Bolero de la mítica cinta Gilda)

NO PUC DEIXAR DE MIRAR-TE B. Crewe
(Tema de diverses pel·lícules)                  

INFORMACIÓ D’INTERÈS
 En cas de mal temps l’aplec es farà al Poliesportiu de Can 

Dragó (c. Rosselló i Porcel, cantonada av. Meridiana).

 L’entrada a l’aplec serà gratuïta, però demanem la vostra 
col·laboració comprant números dels diferents sortejos, ja 
que sense el vostre suport seria impossible sostenir aquest 
aplec. 

 Aparcament gratuït al c. Artesania, 55. Restarà obert fins a 
¼ de 9 del vespre.

 Servei de bar i entrepans tot el dia. Acabada la sessió del 
matí, se servirà el dinar de l’aplec. 

 A la taula de l’Agrupació hi haurà servei d’informació, venda 
de records de l’aplec i també loteria de Nadal.

 Per a més informació: 93 354 73 06  -  651 022 904.

PLL LES ENTREMALIADURES Joan J. Beumala
 D’EN PATUFET
SJ TRENTENA i AMUNT Enric Ortí
M TORROELLA 1884 Jordi Molina
PB MOTIVACIÓ Josep Cassú
PLL EL MORENO i EL ROSSET Pau Marons
 (lluïment de tible i fiscorn)
SJ AQUELL ROSSINYOL Ricard Viladesau
 (lluïment de tenora)
M ESTRELLA DE RUBÍ Josep Saderra
 (lluïment de tible)
PB XERINOLA Ricard Viladesau
 (lluïment de dues tenores)
PLL LA GARRIGA F. Mas Ros
SJ L’ÈRIC i L’ALBA DE CASTELLFOLLIT Marc Timón
M ENÈRGICA Ramon Vilà
PB GAUDINT LA VIDA A CADA INSTANT Joan Làzaro
 (estrena)

Conjunt EL PARC DE LA GUINEU Pere Fontàs
 (sardana del fanalet)
SJ-PB TERRANOSTRA Bartomeu Vallmajó
PLL-M EL POU DE LA ROCA Josep Viader
(centenari del seu naixement)

Les sardanes de lluïment seran de 7 tirades.

TARDA
A les 4 h

MATÍ
A les 10 h

CAFÈ CONCERT
Tarda, ¼ de 4  

DOLÇ DE TARDA
A tots els qui col·laborin comprant tires de 
números per als sortejos, els oferirem una 

bosseta de dolços, batejats com a guineuetes, 
acompanyats d’un gotet de muscat. Serà just 

després de la novena sardana.

DINAR DE L’APLEC
  Paella d’arròs
  Mandonguilles amb sèpia
  Pastís d’aplec
  Pa, vi/aigua i cafè
(Recomanem que feu la reserva tan bon punt arribeu)

Preu: 16 €

PLL La Principal del Llobregat
SJ Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
M Montgrins
PB La Principal de la Bisbal


